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Úvod 

 V předkládané práci se zabývám problematikou víceprací, které jsou spojeny 

se smlouvou o dílo týkající se výstavbových projektů. Při plnění smlouvy o dílo 

vzniká při výstavbových projektech mnoho právních sporů. Jedním z těchto sporů 

jsou právě i vícepráce, kdy k tomuto typu sporu se váží zejména nároky na zaplacení 

takových prací a zároveň nárok na prodloužení termínu určeného pro výstavbu. 

Z pohledu objednatele a zhotovitele se jedná o zcela zásadní nároky mající vliv 

na jejich právní a zejména pak ekonomickou sféru. Na straně objednatele je zájem, 

aby se práce provedené navíc nehradily, resp. hradily jen omezeně, a aby výkon 

takových prací neměl vliv na prodloužení termínu pro provedení díla. S termínem 

pro dokončení díla jsou často spojeny i ekonomické následky, jelikož ve smlouvách 

o dílo se pravidelně objevují ustanovení o smluvních pokutách týkající se nedodržení 

termínu pro dokončení díla. Přesně opačná situace je u zhotovitele. Ten má naopak 
zájem, aby veškeré práce prováděné navíc byly zaplaceny a zároveň aby v důsledku 

takto provedených prací byl prodloužen termín pro provedení díla, aby tak nedošlo 

k porušení smluvní povinnosti s dokončením díla v termínu pro něj určeném. 

I přesto, že se jedná o zásadní nároky v souvislostí se smlouvou o dílo, neexistuje 

na posuzování takových nároků jednotný názor. 
  Pokud jde o samotný pojem víceprací, tak ten se objevuje hojně nejen 

v rétorice stavebních inženýrů a stavařů obecně, ale objevuje se i ve smlouvách 

o dílo a soudních rozhodnutích. Přesto se v odborné literatuře objevují názory, 

že využívání tohoto pojmu je nevhodné. Například Klee se v souvislosti 
s vícepracemi vyjadřuje následovně: „Ani já nevím, co termín „vícepráce“ znamená. 

Tento pojem totiž žádný jasný význam nemá. Jde o hantýrku, kterou bohužel v našem 

prostředí, které nemá standarty, a tím ani správné pojmy, využívají dokonce 

i právníci ve smlouvách a orgány státní správy v oficiálních dokumentech“.1 Pražák 

v souvislosti s užíváním pojmu víceprací hovoří o „velkém nešvaru vyvolávající řadu 

zbytečných problémů“.2 Těmto tvrzením bezpochyby nahrává, že pojem víceprací 

není legislativně nikde definován a není tak jasně stanoveno, co si pod tímto pojmem 

                                                 
1 KLEE, Lukáš. Nesmyslné výklady práva veřejných zakázek ve stavebnictví. Právní rádce, roč. 2016, č. 
4, s. 53. 
2 PRAŽÁK, Zbyněk. Smlouva o dílo podle obchodního zákoníku. 3. přepracované vydání. Praha: Leges, 

2010.  ISBN 978-80-87212-61-5. s. 100.  
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představit. V souvislosti s vícepracemi nejsou tedy sporné pouze nároky z nich 
vyplývající, ale samotný základ, a to jejich význam.  
  Aktuálnost tématu rovněž podporuje fakt, že k tématu víceprací neexistuje 

žádná ucelená monografie nebo kvalifikační práce, která by se tématem víceprací 

zevrubně a do hloubky zabývala. V České republice se mnoho autorů zabývá 

tématem víceprací v rámci periodik, ovšem vždy s důrazem na individuální dílčí 

problémy. V české literatuře lze vyzdvihnout jednu monografii, která se poněkud 

komplexněji zabývá tématem víceprací oproti periodikům, a to monografii 

od Černohlávka a Doubravy.3 I z tohoto důvodu bylo mým motivem pojednat 

o tomto tématu a zároveň kriticky zanalyzovat doposud existující závěry jak v soudní 

judikatuře, tak v odborné literatuře, kde se téma víceprací objevuje. Zároveň drtivá 

většina soudní judikatury a odborné literatury pojednávala o tomto tématu ještě 

za účinnosti ObčZ 1964, popř. ObchZ, kdy s příchodem právní úpravy ObčZ vznikla 

potřeba o tomto tématu nově pojednat. Jsem proto přesvědčen o tom, že ještě nebylo 

zodpovězeno mnoho otázek, na které nenalezneme odpověď v zákoně 
nebo v judikatuře. Na tyto otázky se v předkládané práci snažím kritickým způsobem 

odpovědět.  
  Hlavním cílem této práce je tedy komplexní představení problematiky 

víceprací v souvislosti se smlouvou o dílo uzavírané za účelem provedení stavebních 

prací. Dílčí cíle této práce jsou pak následující: 
- Zjistit původ pojmu víceprací. 
- Zjistit význam či významy pojmu víceprací. 
- Komparovat český pojem víceprací se zahraniční právní úpravou a rovněž zjistit, 

jaké alternativní názvy se v zahraničí užívají. 
- Pojednat o pojmu méněprací a vztahu k vícepracím.  
- Analyzovat, jaké právní následky má dohoda o vícepracích na původní smlouvu 

o dílo. 
- Analyzovat smluvní výhradu písemné formy v případě změn smlouvy o dílo 

se zaměřením na ústní dohodu o vícepracích.  

                                                 
3 ČERNOHLÁVEK, Josef, DOUBRAVA, Petr. Právní spory ve stavebnictví. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. ISBN 
978-80-7380-607-1. 293 s. 
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- Pojednat o odlišném právním režimu víceprací v případě veřejných zakázek, 

na které se uplatní ZZVZ. 
- Analyzovat nároky na úhradu víceprací z titulu dohody o vícepracích ujednaných 

mezi objednatelem a zhotovitelem. 
- Analyzovat nároky na úhradu víceprací z titulu nároku na vydání bezdůvodného 

obohacení. 
  Výše uvedené dílčí cíle korespondují s ověřením následujících tezí: 
1. Pojem víceprací vznikl v dobách komunismu a jeho význam spočívá v tom, 

že se jedná o práce, které nebyly ujednány v původně určeném předmětu díla. 
2. Méněpráce jsou párovým pojmem k vícepracím, kdy pojem méněprací se začal 

používat v dobách postkomunismu. Významově se jedná o práce, které byly 

ujednány v původním předmětu díla, avšak tyto práce nebyly provedeny. 
3. V případě dohody smluvních stran o vícepracích dochází ke změně obsahu 

původního závazku bez účinků privativní novace. 
4. V případě nedodržení doložky výhrady písemné formy při sjednávání víceprací 

zhotoviteli nevzniká nárok na uhrazení víceprací. 
5. V případě nároku na úhradu víceprací z titulu nároku na vydání bezdůvodného 

obohacení je zásadní kritérium souvislosti plnění, kdy v případě, že souvislost 

dána je, tak zásadně nárok na vydání bezdůvodného obohacení nevzniká. 
  Pro vhodnější ilustraci aplikačních problémů spojených s tématem víceprací 

je téměř v každé kapitole uvedená reálná, či fiktivní mnou vymyšlená kazuistika, 

která napomáhá k poukázání na úskalí dané problematiky, a v souvislosti 

s ní je rovněž nastíněno optimální řešení.  
  Obecně je práce rozdělena do tří kapitol a jednotlivé kapitoly jsou 
dále koncipovány do podkapitol a oddílů. V první kapitole si kladu za cíl zjistit 

původ a význam pojmu víceprací, tedy provedení historickoprávní geneze. Výklad 

započne již v dobách římského práva, kdy následně bude navázáno na pozdější 

právní úpravu účinnou na území ČR a zejména pak soudní judikaturu. První kapitolu 
lze považovat za nezbytný předpoklad k tomu, aby bylo stanoveno najisto, 
co se pojmem vícepráce rozumí. K tomuto závěru lze dojít pomocí zkoumání 

historických právních předpisů, soudních rozhodnutí a odborné literatury, ve kterých 

se pojem víceprací nacházel. Poznatků bude dosaženo za použití metodologických 
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argumentů, převážně pak za použití subjektivně historického výkladu, subjektivně 

teleologického výkladu či nepravého subjektivně historického výkladu. 
  V návaznosti na zjištěný význam či zjištěné významy pojmu víceprací bude 

následně navázáno v dalších kapitolách zkoumáním samotného nároku na zaplacení 

víceprací. Již na tomto místě obecně představím, že nároky na úhradu víceprací 
mohou plynout ze dvou právních titulů, a to dohody mezi objednatelem 
a zhotovitelem, nebo z nároku na vydání bezdůvodného obohacení. Druhá kapitola 

bude proto věnována nároku vyplývajícího z dohody mezi smluvními stranami 

smlouvy o dílo a budou v ní představeny a analyzovány aplikační potíže a otázky, 

které jsou s tímto nárokem spojeny.  
  V poslední kapitole bude následně pojednáno o úhradě víceprací z nároku 

na vydání bezdůvodného obohacení. Judikatura v případě rozhodování o těchto 

nárocích považuje za základ pro posouzení nároku souvislost plnění mezi původním 

předmětem díla a vícepracemi, kdy v případě nalezené souvislosti nepřiznává nároky 

na vydání bezdůvodného obohacení. Předně tedy bude zkoumán význam souvislosti 

plnění objevující se v soudních rozhodnutích. Následně bude pojednáno zevrubně 

o předpokladech nároku na vydání bezdůvodného obohacení, a to zejména z důvodu 

nové právní úpravy ObčZ, kdy doposud nebyla publikována rozhodnutí týkající 

se víceprací a nároku na vydání bezdůvodného obohacení, která byla posuzována 

novou právní úpravou. Nutno na tomto místě dodat, že právní úprava bezdůvodného 

obohacení dostala notných změn oproti právní úpravě v ObčZ 1964.  
  Pokud se jedná o použité výkladové metody k dosažení stanovených dílčích 

cílů, zvolil jsem vědecké metody analýzy, komparace a dedukce, jež jsou vzhledem 
k mému výzkumu metodami nejvhodnějšími. V případě výběru zahraniční literatury 

a judikatury mám za to, že institut české smlouvy o dílo stojí na velmi podobných 

základech stejně jako v Německu, Rakousku a Polsku. Z tohoto důvodu jsou 

zahraniční zdroje velmi cenným podkladem pro analýzu víceprací. 
  V předkládané práci se nebudu naopak zabývat problematikou zastoupení 

právnické osoby v případě dohody o změně předmětu díla. Tato práce se obšírně 

nezabývá ani změnou předmětu díla v případě, že se na právní vztahy vyplývající 
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z výstavbových projektů aplikují smluvní standarty FIDIC, přičemž tato tématika 

byla podrobně zpracována Kalenským.4 

                                                 
4 KALENSKÝ, Tomáš. Variace dle smluvních podmínek FIDIC a jejich aplikovatelnost v českém právním 
řádu. Praha, 2018. Rigorózní práce (JUDr.). Univerzita Karlova. Právnická fakulta. 20. 12. 2018.  
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1  Historickoprávní geneze a vývoj pojmu víceprací 
 

 Institut smlouvy o dílo, tak jak jej známe z moderního práva, nemá hlubokých 

kořenů. Typická smlouva o dílo byla zakotvena až novelou Obecného zákoníku 

občanského roku 1916.5 Před tímto historickým milníkem byla smlouva o dílo 

materiálně součástí jiných právních institutů. Z tohoto pohledu považuji za účelné 

zevrubně pojednat o genezi smlouvy o dílo jako takové, jelikož v samotných 

kořenech smlouvy o dílo může být odpovězeno na základní otázku této části práce, 

a to kdy a v souvislosti s čím pojem víceprací vznikl a jaký mu byl historicky 

přikládán význam. Z tohoto důvodu bude započato analýzou pramenů římského 

práva, jež tvoří první zdroj poznání. 
  Pokud má být pojednáno o samotných kořenech smlouvy o dílo, tak další 

kroky povedou k analýze právních norem OZO, který byl na českém území účinný 

od 1. ledna 1812, a jak bude ukázáno, právě tento právní předpis byl zcela zásadní 

pro vývoj smlouvy o dílo. Další legislativní text, ve kterém mohou být nalezeny 

stopy o původu a významu víceprací, je ObčZ 1937, který nebyl přijat pro tehdejší 

zásadní změnu mocenských poměrů, nicméně pro svou zdařilost byl jedním 

z hlavních inspiračních zdrojů pro tvorbu současného občanského zákoníku. 

Přirozeně na ObčZ 1937 bude navázáno právními předpisy z dob komunismu. 
Klee právě tomuto období přisuzuje vznik pojmu víceprací,6 přičemž toto tvrzení 

je nutno podrobit detailnější analýze. 
 
1.1 Smlouva o dílo v římském právu 
 Tak jak bylo uvedeno výše, typická smlouva o dílo byla právně upravena 

na našem území až v první polovině dvacátého století. V římském právu se práce 

vykonané za úplatu řídili obecnou smlouvou, která nesla název locatio conductio 
a byla z latinského jazyka překládána jako smlouva o nájmu a pronájmu. Základem 

této smlouvy byla úplatnost na straně jedné a na straně druhé užívání či požívání věcí 

(dnes typicky nájem nebo pacht – locatio conductio rei), vykonání prací (dnes 

pracovní smlouva, v minulosti rovněž nazývána jako námezdní smlouva – locatio 
conductio operarum) nebo výsledek prací (právě dnes typicky smlouva o dílo –

                                                 
5 Císařské nařízení ze dne 19. března 1916, č. 69/1916 ř. z. (tzv. III. novela OZO). 
6 KLEE, Lukáš. Stavební smluvní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-804-8. s. 226. 
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 locatio conductio operis).7 V souvislosti s tématem víceprací nebylo v dobách 

římského práva ničeho řešeno, a proto výklad bude pokračovat u navazujících 

právních předpisů z dob 19. století.  
 
1.2 Obecný zákoník občanský 1811–1916 
 Od roku 1812 byl na českém území účinný Obecný zákoník občanský. 
V původním znění OZO z roku 1811 nebyla smlouva o dílo upravena. OZO 

upravoval v podobnosti se smlouvou o dílo toliko tři smluvní typy, a to v jeho hlavě 

dvacáté šesté s názvem „O úplatných smlouvách o služební úkony“. 
Mezi tyto smlouvy patřily námezdní smlouva (Lohnvertrag) dle § 1151 a násl. OZO, 
smlouva nakladatelská (Verlagsvertrag) dle § 1164 a násl. OZO a smlouva 
mezi hospodářem a čeledí dle § 1172 OZO (Vertag zwischen Dienstherren und dem 
Gesinde). Na tomto místě je rovněž dlužno dodat, že OZO předpokládal v ustanovení 

§ 1173 OZO vznik inominátních smluv, které jsou obdobou již výše uvedených 

smluvních typů. 
  Námezdní smlouvou se jedna strana zavazovala ke konání jistých prací za to, 
že druhá strana jí slibovala peněžitou úplatu. Práce na základě námezdní smlouvy 

často směřovaly k výsledku, tedy hotovému dílu.8 Námezdní smlouvě se typově 

a obsahově podobala současná smlouva o dílo dle § 2586 a násl. ObčZ. Naopak 

smlouvou nakladatelskou byl spisovatel povinen dílo vytvořit a měl zároveň 

povinnost strpět jeho rozmnožování a prodávání a nakladatel byl povinen 
za to zaplatit odměnu. Tento smluvní typ v moderním právu řadíme pod licenční 

smlouvu dle § 2358 ObčZ (zvláště pak pod licenční smlouvu nakladatelskou 

dle § 2384 a násl. ObčZ). Smlouva mezi hospodářem a čeledí byl zvláštní druh 

úplatných smluv služebných, k nimž se počítá smlouva námezdní a nakladatelská.9 
Samotný OZO k této smlouvě stanovil toliko, že je upravena jinými zvláštními 

předpisy, které odkazovaly na jednotlivé řády čelední.10 Tento smluvní typ bychom 

                                                 
7 KINCL, Jaromír, URFUS, Valentýn, SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. 2. přeprac. a doplň. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 1995. ISBN 80-7179-031-1. s. 253 an.  
8 Ottův slovník naučný: ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. Díl 17, Median-Navarrete. 
Praha: Argo, 1999. ISBN 8072032186.s. 1004-1005. 
9 Trümmel, Václav. Rozprava o právu čeledním na základe platných řádů čeledních. Právník, 1883, 
roč. 22, s. 6. 
10 Tamtéž. 
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v dnešní době mohli zařadit pod pracovní smlouvu dle zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.  
 
 Již v devatenáctém století za účinnosti námezdní smlouvy jako obecného 

smluvního typu pro vykonání prací za úplatu se využívalo pojmu víceprací 

v souvislosti s výstavbovými projekty. Tak například při opravě filiálního chrámu 

Páně bylo využíváno pojmu víceprací pro práce nepředvídatelné: „(…) 

pro provedené obnově pro mnohé vícepráce nepředvídatelné, jež jakmile se objevily, 

ihned c. k. stav. okr. úřadem protokolárně byly zjištěny a c. k. místodržitelství 

oznámeny byly, objevil se schodek 7859 zl.  97 kr., svolilo ministerstvo kultu 
a vyučování, aby k urovnání řečeného schodku přispěly záduší compatronátních 

filiálních kostelů Matky Boží 6000 zl., Všech Svatých zbytkem 1859 zl. a 97 kr.“11 
Zůstává otázkou, co se těmito nepředvídatelnými pracemi přesně myslelo. 

Z uchovaného textu nelze rozeznat, zda šlo o práce, se kterými nebylo počítáno 
v určené ceně díla, resp. předmětu, nebo zda šlo o práce, které byly objektivně 

nepředvídatelné, například v podobě skrytých překážek. Každopádně můžu uzavřít, 

že pojmu víceprací se užívalo již v devatenáctém století za účinnosti námezdní 

smlouvy jako obecného smluvního typu, a to v souvislosti s nepředvídatelnými 

pracemi, na základě kterých vznikal nárok na navýšení ceny díla. 
  Přirozeně bych se na tomto místě měl začít zabývat původem pojmu víceprací. 

Skutečnost, že historicky v době účinnosti OZO na území Česka byla česká 

společnost ovlivněna rakouským právem a německým jazykem, vede stopy právě 

tímto směrem. Německým ekvivalentem pro slovo vícepráce je slovo Mehrarbeit. 
Toto spojení bylo podrobeno analýze s výsledkem, který bude představen 

v následující samostatné podkapitole. 
 
1.3 Původ pojmu víceprací 
 Původ pojmu víceprací je zajímavý jak z pohledu právního, tak jazykového. 

Jak již bylo uvedeno výše, německým ekvivalentem slova vícepráce je slovo 

Mehrarbeit. V rakouském právním systému je v moderním právu slovo Mehrarbeit 

                                                 
11 VORLÍČEK, Karel. O záchraně stavitelských našich památek. Časopis společnosti přátel starožitnosti 
českých v Praze, 1898, roč. 6, č. 3, s. 130.  
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užíváno pro práci navíc i v souvislosti s právem pracovním.12 Vedle toho je taky 
v souvislosti s pracovním právem a prací navíc využíváno německé slovo 

Überstunden.13 
  Historicky se slovo Mehrarbeit užívalo i v jiném významu než výše uvedeném, 
a to v souvislosti se smlouvou o dílo, která byla zakotvena novelou OZO z roku 
1916. Konkrétně bylo slovo Mehrarbeit zakotveno v návrhu novely z roku 1912,14 
jež byla přijata panskou sněmovnou v roce 1916. Slovo bylo zařazeno do ustanovení 
§ 1170a OZO, kdy označovalo práce nezahrnuté do rozpočtu. V překladu tohoto 

ustanovení do českého jazyka bylo slovo Mehrarbeit přeloženo českých 

ekvivalentem větší práce. Ustanovení § 1170a OZO se dochovalo až dodnes a slovo 
Mehrarbeit je stále jeho součástí. 
  Spojením víceprací v českém jazyce a německým Mehrarbeit se již zabývala 

historická právní literatura. Ta jasně stanovila, že: „výraz vícepráce, jenž ujal 

se v praksi, není jistě ani českým ani hezkým. Je slovným překladem něm. 

Mehrarbeiten.“15 Stejně tak se původem slova vícepráce zabývali čeští lingvisté, 

kteří rovněž přisuzují původ tohoto slova převzetí z německého slova Mehrarbeit.16 
Velice zajímavý je postoj tehdejších právníků a lingvistů k užívání slova vícepráce. 

Právní obec se kriticky vyjadřovala k užívání pojmu víceprací následovně: 

„Naprosto pochybeným je zajisté užívati v češtině slova vícepráce jakožto zvláštního 

podstatného jména, jak se v praksi děje.“17 Následně i lingvisté toto slovo označovali 

za zmetka,18 kdy rovněž připustili, že je tímto slovem „(...) položeno tu několik 

významů podle okolností, za jakých se ta práce, t. větší práce (...).“19 
 

                                                 
12 LUKAN, Natascha. Die Mehrarbeit aus arbeitsrechtlicher und europarechtlicher Sicht. Verlag des 
Österreichischen Gewerkschaftsbundes GmbH, 2018. ISBN 3990463454. s. 13. 
13 BREGNARD-lUSTENBERG, Judith. Überstunden- und Überzeitarbeit. Bern Stuttgart Wien Haupt, 
2005. ISBN 978 3 258 07143 5. s. 2. 14 Zápis z jednání Pánské sněmovny ze dne 14. května 1912 [online]. alex.onb.ac.at, 1912 [cit. 19. 12 
2019]. Dostupné na: 
<http://alex.onb.ac.at/cgicontent/alex?aid=sph&datum=0021&size=45&teil=0017&page=2299>. 
15 HELLER, Jan, HORA, Václav, LUKÁŠ, Josef. Denník. Právník, 1918, roč. 57, č. 1, s. 46. 
16 ERTL, Václav. Naše řeč – listy pro vzdělání a třídění jazyka českého, 1920, roč. IV, s. 96. 
17 HELLER, Jan, HORA, Václav, LUKÁŠ, Josef. Denník. Právník, 1918, roč. 57, č. 1, s. 46. 
18 ERTL, Václav. Naše řeč – listy pro vzdělání a třídění jazyka českého, 1922, roč. VI, s. 320. 
19 BÍLÝ, František. Posudek o práci třídě III. předložené. Věštník České akademie císaře Františka 
Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1912, roč. 21, č. 5, s. 257.  

http://alex.onb.ac.at/cgicontent/alex?aid=sph&datum=0021&size=45&teil=0017&page=2299
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 Naopak oproti současné literatuře kritici tehdejší doby nezůstali pouze 

u samotné kritiky, ale hojně navrhovali nové a vhodnější názvy. Navrhovali 

následující slovní spojení: 
- práce přespočetná, přespočetné hodiny,20 
- práce mimo rozpočet, práce přespočetná, práce v rozpočtu nepředvídaná,21 
- práce nesmluvené, práce nepředvídané, práce nesjednané, práce netušené, práce 

v rozpočtu neuvedené.22 
  Jak na navrhovaných příkladech výrazů můžeme vidět, slovo vícepráce 

je velmi mnohoznačné. Podle názorů z dob první republiky se právě díky 

mnohoznačnosti tento pojem využíval, jelikož namísto tohoto pojmu „nemůžeme 

zatím dosti výstižně užívati toliko jednoho“.23 Předpokládalo se tedy, že do budoucna 
se pojem nahradí více jednoznačnými pojmy, které budou přesně odpovídat danému 

právnímu stavu. Tomu se však doposud nestalo a pojem víceprací se dále užívá 

ve své mnohoznačnosti. 
  Zajímavostí je, že na území Německa se pojem víceprací ve spojení se slovem 

Mehrarbeit nepoužívá. V praxi smluvních podmínek VOB ve spojení s BGB 
se rozlišují v souvislosti s vícepracemi tyto pojmy: 
 
a) Leistungsänderung,24 volně přeloženo jako změna výkonu či změna prací. 

Změna v tomto smyslu znamená, že dohodnuté práce v původním předmětu díla 

jsou vykonány, avšak tyto práce jsou rozšířeny o další komponent. Příkladem 

může být přidání více kotev pro upevnění předmětu ve zdi od původně 

předpokládaných. 
b) Zusatzleistung,25 volně přeloženo jako dodatečný výkon či dodatečná práce. 
Zde se jedná o případy, ve kterých se původní předmět díla mění změnou jednoho 

                                                 
20 BÍLÝ, František. Divoké kvítí z novinářských luhů. Naše řeč – listy pro vzdělání a třídění jazyka 
českého, 1917, roč. I, s. 279. 
21 ERTL, Václav. Naše řeč – listy pro vzdělání a třídění jazyka českého, 1922, roč. VI, s. 320. 
22 HELLER, Jan, HORA, Václav, LUKÁŠ, Josef. Denník. Právník, 1918, roč. 57, č. 1, s. 46.  
23 BÍLÝ, František. Posudek o práci třídě III. předložené. Věštník České akademie císaře Františka 
Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1912, roč. 21, č. 5, s. 257. 
24 WESELIK, Nikolaus, HAMERL, Thomas. Handbuch des internationalen Bauvertrags: Mit einer 
Kommentierung wesentlicher FIDIC-Vertragsmuster. Linde Verlag GmbH, 2014. ISBN 3714302719. s. 
296. 
25 OLG München, 20. 7. 2010 – 13 U 4489/08. 
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či více parametrů. Typicky půjde o případ, kdy je dodáváno nejen více kotev oproti 
původnímu projektu, ale i jiný typ a jiné umístění. 
c) Mehrleistung,26 volně přeloženo jako více výkonu či vícepráce, 

která je prováděna právě v důsledku změn předmětu díla. 
d) Minderleistung,27 volně přeloženo jako méně výkonu či méněpráce, 

které nejsou prováděny oproti původnímu projektu právě v důsledku změn předmětu 

díla. 
  Francouzský Code Civil upravuje v ustanovení čl. 179328 případ zvýšení ceny 

díla oproti ceně původně sjednané, kdy volným překladem je stanoveno, 
že „zhotovitel nemůže žádat navýšeni ceny díla pod záminkou zvýšení cen materiálu 

nebo prací, stejně tak jej nemůže žádat v důsledku změn nebo zvětšení rozsahu 

plánovaných činností na díle, ledaže by udělil objednatel písemný souhlas.“ 

Pokud jde o užití pojmu víceprací, tak jak je vidno, francouzský Code Civil pojem 

víceprací neobsahuje a namísto něj užívá těchto pojmů: 
 
- des changements – do českého jazyka přeloženo jako změny, kdy právě 

tímto slovem je vyjádřen rozdíl oproti původně sjednanému dílu, resp. ceny 

původně sjednané, 
- l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux – volným překladem 

jako zvýšení ceny prací nebo ceny materiálů v původním projektu 

předpokládaných v souvislosti s výstavbou a navýšení ceny díla, 
- ni souscelui de changements ou d'augmentation sfaits sur ce plan – v tomto 

smyslu jde o změny díla či rozšíření o práce či výkony, které nebyly v původní 

smlouvě o dílo sjednány. 
 

                                                 
26 ROHR-SUCHALLA, Katrin. VOB/B - Basiswissen für Baufachleute. Fraunhofer IRB Verlag, 2008. 164 
s. ISBN 978-3-8167-7502-7. 
27 Tamtéž. 
28 Francouzské znění čl. 1793: „Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la 
construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il 
ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-
d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces 
changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le 
propriétaire.“ 
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 Rovněž v polském Kodeksu cywilnem se neobjevuje slovní spojení víceprací. 

Namísto tohoto slovního vyjádření užívají v ustanovení čl. 630 § 129 a čl. 6493 § 130 
prac či robót dodatkowych, kdy lze toto slovní spojení přeložit jako práce dodatečná 

či další práce. 
 
1.4 Obecný zákoník občanský 1917–1950 
 S účinností od ledna roku 191731 se poměry v hlavě dvacáté šesté OZO 

poměrně dosti změnily. Její samotný název byl nově „O smlouvách služebních“ 

a upravoval zcela nově smlouvu služební (Dienstvertrag) a smlouvu o dílo 

(Werkvertag). Vymezení těchto dvou smluv bylo upraveno v § 1151 OZO, 

který zněl: „Zaváže-li se někdo konati jinému po nějakou dobu služby, vznikne 

služební smlouva; převezme-li někdo závazek zhotoviti nějaké dílo za plat, vznikne 
smlouva o dílo.“ Smlouva služební směřovala tedy ke konání činnosti bez ohledu 
na výsledek, naopak předmětem smlouvy o dílo byl právě nějaký výsledek – dílo. 
V následujícím textu bude o těchto nových smlouvách pojednáváno samostatně, 

jelikož v souvislosti jak se smlouvou služební, tak smlouvou o dílo bylo užíváno 

pojmu víceprací a bude tedy zkoumáno, jaký jim byl dáván význam. 
 
1.4.1 Služební smlouva a vícepráce 
 V dobách první republiky soudy často využívaly pojmu víceprací 

i v souvislosti se smlouvou služební. Jednalo se o případy, kdy strany měly mezi 

sebou uzavřenou služební smlouvu a zaměstnanec vykonával práci mimo pracovní 

dobu. Tak například v rozhodnutí ze dne 29. května 1923, sp. zn. Rv I 784/23, 
se soud vyjadřoval následovně: „Práce, konané v čase, kdy měl zaměstnanec nárok 

na placenou dovolenou, jsou vícepráce a dlužno je zvlášť zaplatit.“ Dále pojem 

víceprací se objevil v rozhodnutí ze dne 29. prosince 1923, sp. zn. Rv I 738/23, 
                                                 

29 Polské znění čl. 630 § 1: „Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia 
prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia 
wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie 
może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie 
planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia 
tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac 
dodatkowych.“ 
30 Polské znění čl. 6433 § 1: „Wykonawca (generalny wykonawca) robót budowlanych może w 
każdym czasie żądać od inwestora gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu 
wynagrodzenia wynikającego z umowy oraz robót dodatkowych lub koniecznych do wykonania 
umowy, zaakceptowanych na piśmie przez inwestora.“ 
31 Císařské nařízení ze dne 19. března 1916, č. 69/1916 ř. z. (tzv. III. novela OZO). 



18  

kde byl mimo jiné řešen nárok na zaplacení náhrady za vícepráce, kdy těmito 

pracemi soud ve svém odůvodnění myslel práci přesčas dle citace části rozhodnutí: 

„Pokud jde o uplatňování nároků žalobcových na odměnu za službu přes čas (…).“ 
Ve stejném významu se pracovalo s pojmem víceprací v rozhodnutí ze dne 

31. prosince 1925, sp. zn. Zm II 437/25, a v rozhodnutí ze dne 26. září 1929, sp. zn. 
Rv I 1390/28. 
  Soudy podobně jako výše jmenované rozhodnutí pracovaly s pojmem víceprací 

v souvislosti se služební smlouvou, avšak význam pojmu víceprací zůstává 

v těchto dvou rozhodnutích a jednom posudku sporný:  
- rozhodnutí ze dne 21. srpna 1923, sp. zn. Rv I 194/23, 
- rozhodnutí ze dne 13. listopadu 1923, sp. zn. Rv I 268/23, 
- posudek ze dne 18. ledna 1929, Pres. 1550/28. 
 
1.4.2 Smlouva o dílo a vícepráce 
 Smlouva o dílo byla novelou OZO z roku 1916 zařazena do § 1165 – 
1171OZO. Pro účely výkladu této části práce mě bude zajímat zejména § 1170a, 

který ve dvou odstavcích upravoval možnost zvýšení ceny díla nad cenu ujednanou 

ve smlouvě, resp. v rozpočtu. Právě v souvislosti s tímto ustanovením soudy 
na českém území užívaly pojmu vícepráce. Přesné znění § 1170a OZO je:  
  Byla-li smlouva opřena o rozpočet nákladů a byla-li dána výslovně záruka 

za jeho správnost, nemůže podnikatel žádati za zvýšení platu, ani když objeví 

se potřeba prací nepředvídaně velkých nebo nákladných. 
 Byla-li smlouva opřena o rozpočet, ale záruka dána nebyla, a nelze-li 
se vyhnouti značnému jeho překročení, může objednatel, dá-li přiměřenou náhradu 

za práci podnikatelem vykonanou, ustoupiti od smlouvy. Jakmile však takové 

překročení objeví se nevyhnutelným, je podnikatel povinen ohlásiti to neprodleně 

objednateli, jinak ztratí všeliký nárok na náhradu za větší práce. 
  V komentovaném ustanovení se v prvním odstavci mluví o správnosti 

rozpočtu. V případě, že byla dána záruka za správnost rozpočtu, zhotoviteli 
nevznikal nárok na zvýšení ceny díla v případě, že nákladnost nebo rozsah prací 

zahrnutých do rozpočtu se později ukázal větší oproti rozpočtu. V současném 

právním jazyce se již neužívá slovní spojení správnost rozpočtu, ale mluví 
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se o rozpočtu jako závazném, a to se všemi důsledky, které již vyplývaly z § 1170a 
OZO. Současná právní úprava záruky správnosti, resp. závaznosti rozpočtu, 

je upravena v § 2621 odst. 1 ObčZ.  
  V souvislosti s určením ceny díla rozpočtem se v moderním právu hovoří 

taky často o zaručené úplnosti rozpočtu, která je upravena v § 2621 odst. 2 ObčZ. 

Zárukou úplnosti rozpočtu zhotoviteli nevzniká nárok na zvýšení ceny díla v případě, 

že se později ukáže potřeba dalších prací k dokončení díla, které nebyly do rozpočtu 

zahrnuty. I když se v komentovaném ustanovení § 1170a OZO o záruce úplnosti 

rozpočtu nehovoří, i přesto se prvorepublikoví právníci shodli na tom, 

že komentované ustanovení bude dopadat i na případy, kdy byla zaručena úplnost 

rozpočtu.32 V následujícím textu tedy budu již počítat s úplností rozpočtu 

jako součástí § 1170a OZO.  
  Ve druhém odstavci ustanovení § 1170a OZO je řešen případ, kdy cena díla 

byla stanovena na základě rozpočtu, ale záruka za správnost a úplnost rozpočtu dána 

nebyla.33 Pro případ, že vznikla potřeba provést práce nezahrnuté do rozpočtu, 

nebo takové práce, které byť do rozpočtu zahrnuty byly, ale jejich nákladnost 

nebo rozsah se později ukázal jako větší, zákon otevíral několik možností. 

První možností byla možnost objednatele od smlouvy odstoupit v případě, že uhradil 

přiměřenou cenu díla s ohledem na již práce provedené. Na straně podnikatele 

se otevírala možnost nárokovat zvýšení ceny díla u objednatele, 

ale to jen za předpokladu, že neprodleně upozornil na takovou skutečnost objednatele 

potom, co se o okolnostech zvyšujících cenu díla dozvěděl. Toto ustanovení 

až na jednu výjimku zcela odráží § 2622 ObčZ. Výjimkou je odstavec třetí § 2622 

ObčZ, kde je nově stanoven limit pro možnost odstoupení od smlouvy objednatelem. 

Možnost objednatele odstoupit od smlouvy vzniká jen v případě, že zhotovitel 

požaduje zvýšení ceny o více než 10 % určené ceny díla podle rozpočtu. 
                                                 

32 HARTMANN, Antonín. In. ROUČEK, František, SEDLÁČEK, Jaromír a kol. Komentář 
k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a 
v Podkarpatské Rusi. Praha: Knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1937, 5. díl., s. 363. 
33 Vedle ceny určené rozpočtem existují i jiné způsoby určení ceny stavby. Prvně jde o tzv. měřenou 
zakázku, která je typická pro nacenění jednotlivých položek prací, které jsou užity pro stanovení ceny 
na základě skutečně provedených prací. Dále se může jednat o tzv. paušální či pevnou cenu, která je 
zhotoviteli placena na základě dosažení předem stanovených milníků. Konečně se jedná o tzv. 
nákladovou cenu, kdy se zhotoviteli hradí skutečné náklady a předem stanovená přirážka za zisk a 
režie.  
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  Současná právní úprava v porovnání s výkladem prvorepublikové právní 

úpravy s ohledem na určení ceny díla rozpočtem a případnou možnost zvýšení ceny 

díla nemá až na jednu drobnou výjimku výše uvedeného limitu rozdílu. 

V následujícím textu bude provedena analýza judikatury Nejvyššího soudu ČSR 

za účelem zjištění, jaký význam soudy přikládaly pojmu vícepráce v souvislosti 
se smlouvou o dílo. Pro zjištění významu bude vymezen skutkový stav věci 

a v návaznosti na to budou představeny části rozhodnutí, ve kterých soudy užívají 

pojmu víceprací.  
 
1.5 Prvorepubliková judikatura 
 Na tomto místě provedu rozbor publikovaných rozhodnutích Nejvyššího soudu 

ČSR, ve kterých se objevuje pojem víceprací. Provedenou analýzou se budu snažit 

zjistit, jaký význam prvorepublikové soudy přisuzovaly tomuto pojmu.  
 
Rozhodnutí ze dne 13. listopadu 1917, sp. zn. Rv II 416-17-134 
 Zajímavostí tohoto případu je, že smlouva byla uzavřena ještě před novelou 

z roku 1916, která zakotvila smlouvu o dílo. V tomto případě byla tedy uzavřena 

smlouva námezdní, jejímž předmětem bylo, že žalované stavební družstvo A zadalo 

žalobci B k jeho ofertě smlouvou z 12. července 1915 stavbu rodinných domů, 

přičemž cena byla určena paušální cenou za každý dům zvlášť určenou, 

bez podrobného rozpočtu. 
  Žalobce nejenže nedokončil včas stavební práce, ale požadoval žalobou více 

peněz za vícepráce, které odůvodňoval zdražením materiálu a prací, což nastalo 

vlivem válečných poměrů. Soud prvního stupně zamítl žalobu, a to z důvodu, že byla 

ujednána cena, a zároveň se soud odkazoval na § 1170a OZO. Jak je možné, 

že na smlouvu uzavřenou v roce 1915, tedy před účinností novely z roku 1916, 
se uplatní pravidla již novelizované právní úpravy, dává odpověď § 152 Císařského 

nařízení ze dne 19. března 1916, kde je stanoveno, že „ustanovení § 150 platí 

o poměrech služebních trvajících dne 1. ledna 1917.“35 V ustanovení § 150 byla 

                                                 
34 KLAPKA, Otakar. Praktické případy. Právník, 1918, roč. 57, č. 11, s. 370. 
35 Císařské nařízení ze dne 19. března 1916, č. 69/1916 ř. z. (tzv. III. novela OZO). 
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právě nově upravena smlouva služební a smlouva o dílo, a tímto tak byla založena 

nepravá retroaktivita. 
  V této věci soudy všech tří stolic rozhodly jednotně. Soud nejvyšší uvedl, 

že v případě, že smlouva o dílo a cena díla nebyla dána na základě rozpočtu, 

ale byla určena na základě paušální ceny, není tento případ v zákoně výslovně 

upraven (neužije se tedy ustanovení § 1170a) a v těchto případech je jasné, 

že podnikatel celé nebezpečí víceprací a vyššího nákladu musí nést sám. Užitek mu 

to může přinést v případě, pokud očekávaná nákladnost pro provedení díla je menší.  
  V souvislosti s tímto případem se nelze divit kritikům jak z řad právníků, 

tak lingvistů k užívaní pojmu víceprací. S ohledem na skutkový stav tohoto případu 

a užití pojmu víceprací neshledávám žádný rozumný důvod pro užití takového 

pojmu. Práce navíc zde nebyly vůbec provedeny, jednalo se tu pouze čistě o navýšení 

nákladů za práci a materiál, které byly do původní ceny zahrnuty. Vhodnější 

označení pro takový stav je vyšší nákladovost, což přesně odpovídalo skutkovému 

stavu.  
 
Rozhodnutí ze dne 9. ledna 1923, sp. zn. Rv I 313/22 (Vážný 2147) 
 Ve výše označeném rozhodnutí soudy projednávaly spor mezi zhotovitelem 
jakožto žalobcem a objednatelem jakožto žalovaným. Předmětem díla byla výstavba 

zřícené zahradní zdi. Podnikatel předložil objednateli rozpočet, v němž byly uvedeny 

jednotlivé práce a úplata za ně. V průběhu stavby zhotovitel zjistil, že je potřeba 

provést další opravu zdi, a aniž by to sdělil žalovanému, opravu provedl. Po skončení 

prací účtoval objednateli více než cenu díla, která byla uvedena v rozpočtu. 

Objednatel odmítl takovouto částku zaplatit, a tak se podnikatel domáhal zbytku 

žalobou, jež byla zamítnuta soudy všech tří stolic.  
  Projednávaný případ tedy směřoval na určení ceny rozpočtem, za který, 

jak soudy dovodily, byla dána záruka správnosti a úplnosti. Pro účely analýzy 

významu pojmu víceprací budu citovat z uvedeného rozhodnutí části, které pojem 

víceprací obsahují, a to: „(…) za provádění stavby žalobce žalovanému neoznámil, 

že se vyskytla nutnost provésti značné vícepráce.“ Na tomto místě jsou vícepracemi 

myšleny práce na zdi, které nebyly vůbec do rozpočtu zahrnuty, ale musí být 

provedeny za účelem řádného provedení díla. Pravděpodobně tomu tak bylo 
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z důvodů technických, kdy plot by bez těchto prací nemohl být postaven, resp. 

opraven. Tento závěr usuzuji zejména z toho, že práce bylo nutno provést, jelikož 

kdyby nutně provedeny být nemusely, mohlo být dílo řádně provedeno i bez těchto 

prací. Nejednalo se tedy o práce, které by překračovaly svým obsahem předmět díla, 

v tomto případě opravu zdi. 
  Zajímavé je, že pro stav, kdy se mluví o pracích, které nejsou zahrnuty 

v rozpočtu, ale je nutno je provést pro řádné zhotovení díla, soud ve stejném 

rozhodnutí užívá i slovní spojení „větší práce“, a to konkrétně: „(…) vývody 

dovolatele o významu rozpočtu nejsou správnými, nasvědčuje již doslov §u 1170 

a) obč․ zák., jenž v prvém odstavci nerozlišuje mezi nepředvídaným rozsahem práce 

a nepředvídanou nákladností a v druhém odstavci mluví všeobecně o značném 

překročení rozpočtu a při tom zdůrazňuje, že podnikatel, neohlásiv objednateli 

značné překročení, ztratí všeliký nárok na náhradu za větší práce.“ Soud v tomto 
rozhodnutí užíval jako synonyma slov vícepráce a větší práce. 
 
Rozhodnutí ze dne 20. ledna 1925, sp. zn. Rv I 1638/24 (Vážný 4568) 
 Před Nejvyšším soudem ČSR se projednával případ, ve kterém byla uzavřena 

smlouva o dílo mezi zhotovitelem jakožto žalobcem a objednatelem jakožto 

žalovaným. Cena díla byla určena úhrnnou odměnou (paušální cenou), některé práce 

však dle žalobce nebyly do úhrnné odměny zahrnuty.  
  Odvolací soud se k projednávané věci s ohledem na význam víceprací vyjádřil 

následovně: „Převzala-li odvolatelka provedení zadaných jí prací za určitý paušální 

obnos, jest také povinná splniti smlouvu tak, jak byla ujednána, bez ohledu na to, 

zda s paušálem ujednaným na práce ty vystačila, či nikoli, poněvadž v případě, 

kde odměna za práce byla smluvena paušálním penízem, musí podnikatel celé 

nebezpečí víceprací a většího nákladu nésti sám, ježto mu na druhé straně připadá 

zase užitek, ukáže-li se během práce, že náklad je menším, než očekával.“ Paušální 

určení ceny se vyznačuje tím, že cena je určena za provedení určité činnosti, 

tedy za výsledek, nikoli za jednotlivé položky, které v souhrnu dělají např. celé dílo 

nebo jeho vymezenou část, jak je tomu u ceny určené rozpočtem. Nejvyšší soud ČSR 

proto zcela správně judikoval, že „při rozpočtu nákladů se smluvený úhrnný náklad 

rozčlánkuje zevrubně v jednotlivé položky, kdežto, ujednána-li paušální odměna, 

vůbec žádné položky se neuvádějí.“ A proto došel k závěru, že „rozpočet nákladů 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjygeyv6ojugy
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a paušální odměna jsou pojmy navzájem se vylučující, (..) v takovém případě nese 

podnikatel nebezpečí větších prací vždy a bez jakéhokoliv omezení, stejně jako mu 

připadá celý zisk, není-li třeba tolik prací, kolik předpokládal.“ 
  Vícepracemi se v souvislosti s tímto rozhodnutím myslely práce, které bylo 

nutno udělat za účelem řádného provedení díla tak, jak bylo stanoveno v předmětu 

díla. Konkrétně se jednalo o ty práce, které zhotovitel neměl zahrnuty ve své vnitřní 

představě v době, kdy stanovoval paušální cenu díla, avšak takové práce byly nutné 

pro řádné provedení díla. Jde o velmi podobné rozhodnutí jako výše s tím rozdílem, 

že byla jinak určena cena díla. Materiálně se však v obou případech jednalo o práce, 

které zhotovitel musel provést, aby bylo dílo řádně provedeno, avšak bez nároku 

na jejich zaplacení. 
 
 Ve stejném významu jako v tomto rozhodnutí soud s pojmem víceprací 

pracoval i v rozhodnutí ze dne 20. ledna 1925, sp. zn. Rv I 1638/24. 
 
Rozhodnutí ze dne 27. prosince 1927, sp. zn. Rv I 775/27 (Vážný 7661) 
 V projednávané věci soudy řešily případ, kdy se zhotovitel domáhal 

po objednateli zaplacení vyšší ceny díla, než která byla stanovena na základě předem 

pevně dané ceny – ceny určené paušálem. Soudy všech tří stolic vyhověly zhotoviteli 

a uložili objednateli povinnost zaplatit vyšší cenu prací, než která byla stanovena 

paušální částkou, a to na základě toho, že později došlo ke změnám předmětu díla 

a vícepracím na základě objednávky objednatele.  
  Oproti výše uvedenému rozhodnutí, kde cena díla byla rovněž určena paušální 

částkou, je rozdíl v tom, že tyto práce nebylo nutno vykonat k řádnému provedení 

díla. Soud se v této věci vyjadřuje následovně: „Musí si tedy objednatel díla i přes 

ustanovení § 1170 a) prvý odstavec obč․ zák. dáti líbiti povinnost platiti více a mimo 
rámec pevně ujednané odměny za takové vícepráce a změny, které si sám objednal, 

neboť hlavní zásadou smlouvy služební a smlouvy o dílo jest podle § 1152 obč. 

zák. její úplatnost, ježto podle citovaného ustanovení, není-li ve smlouvě stanoven 

plat, ani umluvena bezplatnost, platí přiměřený plat za vymíněný. Bylo tedy 

na dovolateli, by nejen tvrdil, nýbrž i dokázal, že ve příčině 

některých víceprací a změn, nezapadajících do rámce celkově ujednané odměny 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjygeyv6ojugy
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjygeyv6ojugyxhazrrge2te
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjygeyv6ojugyxhazrrge2te
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stavební, tedy v jejím rámci neodměňovaných, umluvena byla bezplatnost, což však 

dovolatel neučinil.“ 
  Další zcela zásadní skutečnost pro význam víceprací v tomto rozhodnutí je, 

že soud rozlišuje vícepráce a změny. Změnami se v tomto rozhodnutí rozumí práce, 

které bylo nutno vykonat v důsledku změny předmětu díla, jež byla vyvolána 

dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem. Takové změny mohou způsobit 

zvětšenou pracnost oproti původně vymezenému dílu, ale soud v tomto rozhodnutí 

nepoužívá pro takové práce slovo vícepráce, nýbrž změny.  
 
Rozhodnutí ze dne 30. března 1928, sp. zn. 1108/27 (Vážný 7928) 
 V tomto rozhodnutí soudy řešily spor týkající se smlouvy o dílo, jejímž 

předmětem byla výstavba rodinného domu. Předmětem sporu bylo zaplacení ceny 

díla a skutečnost, že zhotovitel neměl potřebnou koncesi k provozování takové 

živnosti. S ohledem na význam pojmu vícepráce se soud vyjadřoval následovně: 

„Také, jak v žalobě uvedeno, žalobce sám prováděl podle dodatečných úmluv 

různé vícepráce a sám se žalovaným jednotlivé druhy prací účtoval, šlo tedy již 

od prvopočátku o smlouvy, jimiž se žalobce zavazoval k činnostem, za které zákon 

čís. 193 z roku 1893 trestá jak stavitele propůjčivšího se ku krytí, tak i osobu, která 

pod tímto krytím vyvíjí ony činnosti.“  
  Zde se vícepracemi rozumí práce, které nebyly v rámci primárního předmětu 

díla ujednány. Tento závěr dovozuji zejména z citací „žalobce sám prováděl podle 

dodatečných úmluv různé vícepráce“. K původní smlouvě o dílo tedy postupně 

na základě dohody přicházely další smlouvy, a to buď v povaze dodatků, 

nebo samostatných smluv. Soud v rozhodnutí nevyužíval pojmu změny, 

ale vícepráce.  
 
Rozhodnutí ze dne 28. dubna 1938, sp. zn. Rv I 1135/37 (Vážný 16877) 
 Předmětem tohoto sporu bylo uhrazení víceprací. Soud pracoval v rozhodnutí 

s pojmem víceprací v následující citaci: „Podle dotčené smlouvy byla za stavbu 

mlékárny ujednána paušální částka 1,780.357 Kč, avšak nehledíc na to převzalo 

tak zvané stavební konsorcium onou smlouvou také záruku za správnost po případě 

úplnost rozpočtu. Přes to však podle řečené smlouvy nebyl vyloučen nárok 

na odměnu za vícepráce stavebním konsorciem provedené, avšak mělo nárok 



25  

na odměnu za vícepráce jen tehdy, kdyby vícepráce byly výslovně schváleny 

stavebním výborem žalovaného družstva.“ V tomto rozhodnutí je tedy cena díla 

určena paušální částkou, a přesto je dána záruka závaznosti a úplnost rozpočtu.  
  Z uvedené citace rozhodnutí plyne, že v tomto případě se vícepracemi rozumí 

práce, které nejsou nutné pro řádné provedení díla. Důvodem je to, že byla dána 

záruka rozpočtu za jeho správnost a úplnost. Za tohoto stavu se uplatní § 1170a 

OZO, který stanovuje, že zhotovitel se nemůže domáhat zaplacení většího nákladu 

nebo pracnosti, popř. prací neuvedených v rozpočtu, v případě, že potřeba 

jejich provedení vznikla při provádění díla.  
 
1.6 Období první republiky – Vládní návrh zákona – Občanský zákoník 1937 
 S první republikou je rovněž spjat návrh občanského zákoníku z roku 1937. 
Na sklonku první republiky vláda vedená předsedou Hodžou vydala vládní návrh 

zákona, kterým měl být nový občanský zákoník. Smlouva o dílo byla v tomto návrhu 

upravena v § 1017 - 1029. V souvislosti s vícepracemi mě pro účely této práce 

zajímá zejména § 1025, který je obdobou § 1170a OZO. Jeho autentické znění je:  
  
 Bylo-li dílo zadáno podle rozpočtu a byla-li dána výslovná záruka 

za jeho závaznost, nemůže se provaděč domáhati zvýšení platu, ani když se objeví 

rozpočtené práce nepředvídaně velkými nebo nákladnými. Byla-li pak dána výslovná 

záruka za úplnost rozpočtu, nemůže se provaděč domáhati zvýšení platu, 

když se objeví potřeba dalších prací k dokončení díla.  
  Do komentovaného ustanovení byla tedy výslovně uvedena záruka za jeho 

úplnost. Pro praxi však takové doplnění nemělo hlubšího významu, jelikož 

jak již bylo uvedeno výše, prvorepublikoví právníci dovodili výkladem, 

že ustanovení § 1170a OZO dopadá rovněž na případy zaručené úplností rozpočtu. 

Oproti § 1170a OZO se místo záruky správnosti rozpočtu hovoří o záruce závaznosti 

rozpočtu. Jedná se však pouze o odchylku v označení institutu bez dalších 

relevantních právních dopadů.  
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1.7 Vícepráce v období komunismu 
 S příchodem komunistického režimu přišly nové změny i v legislativě. 

Od 1. 1. 1951 nabyl účinnosti nový, tzv. střední občanský zákoník. Smlouva o dílo 

byla upravena v § 448 – 461. Ustanovení, které měly dopad na vícepráce, nalezneme 

v § 458 a 459. Ve směru právní úpravy díla a konkrétně určení ceny díla rozpočtem 

se zárukou závaznosti, popř. úplnosti, byla zachována kontinuita. Dotčená ustanovení 

nezaznamenala významově žádných změn, a právní úprava byla tak zachována. 

Z tohoto důvodu upustím od citací jednotlivých ustanovení a dám přednost analýze 

stanoviska Nejvyššího soudu ČSSR, který se v něm zabýval vícepracemi. 
 
Závěry občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 19. prosince 

1962, sp. zn. 1 Cp 277/62 
 Předmětem diskuse občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ČSSR byl 

výklad čl. 7 směrnice ÚSVD č. 58/60 Věstníku ÚSVD a čl. II odst. 2, 3 směrnic 

ÚSVD č. 47/61 Věstníku ÚSVD, které byly závazné pro krajské svazy výrobních 

družstev. Podle čl. 7 výše citované směrnice je „součástí opatření směřujících 
k odstranění nedostatků v cenové tvorbě (…) povinnost, aby byla u jednotlivě 

kalkulovaných zakázkových výrobků a oprav předem písemně oznámena zákazníkovi 

při přijímání zakázky nebo opravy cena podle předběžné kalkulace (…). Tam, 

kde není možno určit poměrně přesně cenu předem, musí být udána cena jako hrubý 

odhad a v textu zakázkového listu nebo opravenky musí být toto výslovně označeno. 

Takto oznámená cena (…) nesmí být bez dohody se zákazníkem překročena, naopak 

však musí být zákazníkovi počítána cena nižší, jestliže výsledná kalkulace v přímých 

nákladech s použitím režijních přirážek vykáže cenu nižší.“ Z čl. II odst. 2 a 3 výše 

jmenované směrnice vyplývá, že: “(…) v objednávce uvedená a se zákazníkem 

dohodnutá cena zakázkově vyrobeného výrobku může být překročena jen tehdy, 

jestliže vyjadřuje změnu výrobku vyžádanou zákazníkem a je-li nová cena dohodnuta 

se zákazníkem.“ Byl zde tedy zjevný zájem na tom, aby výsledná cena zhotoveného, 

nebo opraveného výrobku nebyla vyšší než cena stanovaná v nabídce 

za předpokladu, že mezi zhotovitelem a objednatelem nedošlo ke vzájemné dohodě 

o zvýšení ceny díla na základě změny díla.  
  Nejvyšší soud ČSSR s pojmem vícepráce pracuje na tomto místě: 
„Nerespektování těchto ustanovení směrnic ze strany člena výrobního družstva 
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je porušením členských povinností, spočívajícím v nedbalém výkonu práce 

(nesvědomité stanovení potřebných úkonů a tím i ceny), resp. 
v provedení vícepráce bez náležité předchozí dohody se zákazníkem; jde tu tedy 

o zavinění na straně člena.“ Mám za to, že vícepracemi se na tomto místě rozumí 

jednak práce, které bylo nutno vykonat k řádnému provedení díla, kdy cena díla 

byla stanovena jen „hrubým odhadem“, a za druhé i ty práce, které byly provedeny 
v souvislosti se změnou výrobku na základě dohody zhotovitele s objednatelem.   
  Tento závěr dovozuji rovněž z citace stanoviska, ve kterém je stanovena 

písemná forma pro ujednání takové změny. V případě jejího nedodržení 

se toto považovalo za porušení členských povinností: „Podle cit. směrnic ÚSVD 

se vyžaduje v souladu s ust. § 459 obč. zák., aby objednateli byla předem oznámena 

výše odměny (§ 457 obč․ zák.) a vyžádán jeho souhlas ke zvýšení této odměny, 

a nad rámec občanského zákoníka, avšak v souladu s vl. usnesením z 25. 4. 1962, 
č. 324 (částka 18 Sbírky směrnic pro národní výbory) 3, se požaduje písemná forma 

dohody o výši odměny; pro změnu této dohody o výši odměny citované směrnice 

písemný souhlas výslovně sice nepožadují, vzhledem k tomu však, že jde o písemnou 

dohodu, musí se také každá její změna stát opět písemně, neboť je-li pro právní úkon 

předepsána písemná forma, musí i každá změna takto provedeného úkonu se stát 

ve stejné formě.“ 
  S účinností od 1. 4. 1964 došlo k nahrazení tzv. středního občanského zákoníku 

z roku 1950 dvěma novými zákony. Těmito zákony byly zákon č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník a zákon č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním 

styku (dále jen „zákon o mezinárodním obchodu“). Ke dni 1. 7. 1964 vstoupil 
do účinnosti i zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník.  
  Občanský zákoník z roku 1964 upravoval „vztahy mezi občany 

a socialistickými organizacemi a mezi občany navzájem.“ Tím tedy vypustil ve svém 

obsahu i komplexní úpravu smlouvy o dílo a do roku 1992 byl občanský zákoník 

bez ní. Upravoval pouze druhy tohoto smluvního typu, a to zhotovení věci 

na zakázku a opravu a úpravu věci. V otázce určení ceny díla rozpočtem, zvýšení 

ceny a víceprací celkově nebylo upraveno ničeho a zákon v tomto směru mlčel.  
 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjygeyv6ojugyxhazrugu4q
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjygeyv6ojugyxhazrugu3q
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojwgnpxexzsgfpwg2lw&groupIndex=696&rowIndex=0
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 Naopak v zákoně o mezinárodním obchodu byla smlouva o dílo komplexně 

upravena, a to ustanoveních § 475 - 490. V otázce určení díla rozpočtem se zárukami 

a zvýšení ceny díla byla právní úprava totožná s právní úpravou v OZO a rovněž 

právní úpravou v ObčZ 1950.  
  V hospodářském zákoníku byla zcela specifická právní úprava. 

Bylo to způsobeno zejména předmětem právní úpravy tohoto předpisu.36 V otázce 

určení ceny díla rozpočtem se zárukami a následné zvýšení ceny díla nebylo v tomto 
předpise upraveno ničeho.  
 
1.8 Shrnutí provedené analýzy 
 Na základě provedeného rozboru historické judikatury, historických právních 

předpisů a příslušné literatury bylo zjištěno, že pojmu víceprací bylo užíváno 

již v devatenáctém století, kdy smlouva o dílo, tak jak jí známe z moderní doby, 

nebyla upravena. V devatenáctém století byl účinný obecný smluvní typ nazývaný 

smlouva námezdní, jež upravovala obecně výkon prací za úplatu. Již za účinnosti 

tohoto smluvního typu byl pojem víceprací využíván, a to v souvislosti se stavebními 

projekty. Tímto zjištěním tedy vyvracím tvrzení Kleeho, který přisuzuje vznik 

a užívání pojmu víceprací období komunismu.  
  Slovo vícepráce je odvozeno od německého slova Mehrarbeit. 
To se v legislativním textu prvně objevilo v roce 1912 a později bylo upraveno 

v § 1170a OZO. Přestože slovo vícepráce bylo podrobeno kritice právníků i lingvistů 

z první republiky, užívat tohoto pojmu se nepřestalo, naopak mělo zesilující 

tendenci, což dokazuje judikatura a odborná literatura z dob první republiky.   
  V ustanovení § 1170a OZO bylo upraveno určení ceny díla na základě 

rozpočtu a možnosti zvýšení ceny. Toto ustanovení se stalo základem pro pozdější 

i současnou právní úpravu. Význam tohoto ustanovení je totožný s moderní právní 

úpravou a v tomto směru byla zachována kontinuita, avšak s výraznou přestávkou 

v období komunismu, kdy dotčené ustanovení bylo upraveno pouze v zákoně 

o mezinárodním obchodu.  
                                                 

36 Předmětem právní úpravy bylo plánovité řízení národního hospodářství a socialistické společenské 
vlastnictví, organizace hospodářské činnosti, postavení socialistických organizací a jejich 
hospodaření, spolupráce socialistických organizací a jejich majetková odpovědnost za porušení 
stanovených povinností, platební a úvěrové vztahy socialistických organizací. 
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  Pojem víceprací nebyl v žádném z analyzovaných právních předpisů, 

v odborné literatuře ani rozhodnutí definován. Tento stav vyplývá zejména z toho, 
že se historicky při užívání tohoto pojmu předpokládala jeho mnohoznačnost. 

Jelikož jedním z cílů této kapitoly bylo zjištění významů pojmu víceprací, bylo třeba 

k tomu užít analýzy soudní judikatury, která s pojmem víceprací pracovala. 

Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že s pojmem víceprací judikatura 

pracovala v pěti významech: 
1. Soudy užívaly pojmu víceprací v souvislosti se situací, kdy se v průběhu 

výstavby projevila nákladnost materiálů nebo ceny prací zahrnutých do předmětu 

díla jako vyšší oproti původně počítané. S tímto významem soud pracoval 

v rozhodnutí sp. zn. Rv II 416-17-I. V dalším textu bude tento význam 

označován jako „Význam č. 1“. 
2. Soudy užívaly pojmu víceprací ve významu prací, které bylo nutno vykonat, 

aby mohlo dojit k řádnému dokončení díla. Takové práce však nebyly uvedeny 

v rozpočtu se zárukou úplnosti a správnosti nebo s nimi nebylo počítáno v ceně 
určené paušálem. Nutnost provedení takových víceprací zpravidla vznikala 

z technických důvodů. Soudy užívaly jako synonymum pro tento slovní výraz 

slovní spojení „větší práce“. K tomuto závěru jsem dospěl na základě rozhodnutí 

sp. zn. Rv I 3123/22 a sp. zn. Rv I 1638/24. V dalším textu bude tento význam 

označován jako „Význam č. 2“. 
3. Soudy, a jak bylo zjištěno, i smluvní strany užívaly pojmu víceprací za účelem 

označení prací, které nebyly důležité pro řádné dokončení díla, ale byly 

provedeny nad rámec a rozsah díla vymezený v původní smlouvě o dílo. 

V tomto případě tedy nedocházelo ke změně předmětu díla vymezeném 

v původní smlouvě, jen se k tomuto předmětu přidalo něco navíc. K tomuto 
závěru jsem dospěl na základě rozhodnutí sp. zn. Rv I 775/27, sp. zn. 1108/27 

a sp. zn. Rv I 1135/37. V dalším textu bude tento význam označován 

jako „Význam č. 3“. 
4. Vícepráce jako práce vyvolané změnou předmětu díla na základě dohody 

mezi objednatelem a zhotovitelem. Toto pojetí pojmu víceprací přišlo 

až v období komunismu. Za první republiky byly takové práce označovány 

jako změny, nikoli jako vícepráce (viz rozhodnutí sp. zn. Rv I 775/27). K tomuto 
závěru jsem dospěl na základě Závěru občanskoprávního kolegia Nejvyššího 
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soudu ČSSR ze dne 19. prosince 1962, sp. zn. 1 Cp 277/62. V dalším textu práce 

bude tento význam označován jako „Význam č. 4“. 
5. Záměrně tento význam uvádím na posledním místě, jelikož užívání pojmu 

víceprací nebylo spjato pouze se stavebními projekty a smlouvou o dílo, 

resp. dříve smlouvou námezdní. Soudy pojmu víceprací užívaly i v souvislosti 
se smlouvou služební, kdy se pojem víceprací užíval ve významu vykonávání 

prací mimo pracovní dobu. K tomuto závěru jsem dospěl na základě rozhodnutí 

sp. zn. Rv I 784/23, sp. zn. Rv I 738/23, sp. zn. Zm II 437/25 a sp. zn. Rv I 
1390/28. S tímto významem nebudu v následujícím textu již pracovat, neboť 

právní praxe svým vývojem dospěla k označení takového stavu jako přesčas.  
1.9 Aktuálnost zjištěných významů de lege lata 
 Přestože pojem víceprací byl historicky velmi kritizován, a to jak odborníky 

právními, tak lingvistickými, nenašlo se doposud náhrady za něj. Mnohoznačnost, 

která byla předpokládaná při užívání pojmu víceprací, se zachovala. V moderní 

judikatuře a smlouvách o dílo se tedy pojem víceprací stále hojně objevuje. 

Z tohoto důvodu bude v následujícím textu uveden komentář k jednotlivým 

významům s upozorněním na sporné aplikační otázky, které jednotlivé významy 

v moderním právu vyvolávají. Zároveň se budu snažit nalézt vhodnější označení 

pro jednotlivé významy za účelem vymizení mnohoznačnosti.  
 
Význam č. 1 
 Užívání pojmu víceprací v souvislosti s tímto významem nedává moc smyslu. 

Žádné práce navíc zde provedeny nebyly, jediným navýšením je cena prací 

a materiálů, které byly v původní smlouvě o dílo zahrnuty. Přehlédnu-li nešťastné 

označení, tak co do nároku na zaplacení větších nákladů na předpokládané práce 

nebo materiál nečiní taková situace aplikační potíže. U dlouhodobých výstavbových 

projektů se případy zvýšení nákladnosti materiálů a prací řeší pomocí valorizace, 

která je ujednána ve smlouvě o dílo. V případě, že takové ujednání chybí, 

tak zhotovitel zásadně nemá nárok na zaplacení větších nákladů na práce 

nebo materiál. Vyplývá to zejména z postavení zhotovitele jako profesionála dle § 5 
ObčZ, který ze své pozice musí brát zřetel při nacenění projektu na délku doby 
výstavby, která může zapříčinit zvýšení cen materiálu a prací. Výjimkou může být 

§ 1765 ObčZ, kde je upravena podstatná změna okolností. Ve smlouvách o dílo 
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se však aplikace ustanovení § 1765 ObčZ velmi často vylučuje. Pokud jde o návrh 

vhodnějšího označení namísto užívání pojmu víceprací v tomto významu, 

tak navrhuji užití slov „vyšší nákladnost“.  
 
Význam č. 2 
 V tomto významu dává označení víceprací daleko větší smysl. V uvedeném 

významu jsou opravdu provedeny práce navíc oproti původně sjednanému předmětu 

díla. Co se týče aplikačních problému, tak i zde mám za to, že nečiní větších potíží. 

Velký podíl má na tom zejména ustanovení, které se objevilo v § 1170a OZO 

a upravuje nároky na zaplacení takových víceprací. Jmenované ustanovení 

se s drobnými změnami dochovalo až dodnes a najdeme jej v § 2621 ObčZ. 

Přestože není cena určena rozpočtem, ale pevnou cenou, tak i v takovém případě 

našla prvorepubliková judikatura řešení, která jsou použitelná dodnes. 

V tomto jediném významu užívání slova vícepráce považuji za vhodné. 
 
Význam č. 3 
 Označení takového stavu, kdy vícepracemi se rozumí práce prováděné 

nad rozsah stanoveného díla, považuji za nepřesné, což se budu snažit vysvětlit 

na uvedeném příkladu. Představme si, že předmětem díla je zhotovení zahradního 
altánu. Později se však objednatel se zhotovitelem dohodne na rozšíření předmětu 

díla o dlážděný chodník, který vede od vchodu domu právě k altánu. Teď však 

vyvstává otázka, jak je třeba nahlížet na zhotovení chodníku. Obecně jsou možné tři 

situace: 
1. Dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem došlo ke vzniku nového závazku, 

kdy vznikl nový závazek v podobě smlouvy o dílo. Existují tedy dva samostatné 

závazkové vztahy s dvěma samostatnými smlouvami o dílo a dvěma 

samostatnými předměty díla.  
2. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem došlo k privativní novaci 

a ke vzniku zcela nového závazku, který zahrnuje jak původní předmět díla, 

tak i nově přidaný. 
3. Dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem došlo k prosté změně obsahu 

závazku bez novačních účinků. Dohoda smluvních stran tedy založila nový 

předmět díla a existuje tedy pouze jeden závazek pozměněný ujednáním 

smluvních stran. V případě nové smlouvy o dílo by provedení dlážděného 
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chodníku nepředstavovalo vícepráce a jednalo by se o samostatně vymezený 

předmět díla. Proto nesouhlasím s názorem Pražáka, který nerozlišuje mezi 

vznikem nové smlouvy (Ad. 3) a změnou závazku (Ad. 1 a 2) a veškeré práce 

navíc v tomto smyslu označuje jako vícepráce.37 Pokud bych měl tedy uzavřít 

otázku správného označení, tak v tomto případě by se práce prováděné 

nad rozsah stanoveného díla neměly ani v jednom případě označovat 

jako vícepráce. Vyplývá to z logiky věci, jelikož v případě, kdy je uzavřená nová 

smlouva o dílo, tak o vícepracích se vůbec nedá v právní terminologii bavit. 
Stejně tak i v případě, kdy dojde ke změně předmětu díla a změně původní 

smlouvy o dílo. V případě změny předmětu díla se význam č. 3 přeměňuje 

ve význam č. 4, a to se všemi důsledky uvedenými níže. V následujícím textu 

bude tento význam nazýván jako rozšíření předmětu díla.  
  Zodpovězení otázky, zda dochází ke změně obsahu závazku, nebo ke vzniku 

zcela nového závazku, považuji za zásadní pro určení obsahu práv a povinností 

právního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem. V následující kapitole se proto 

budu tímto tématem zabývat a budu se snažit nalézt hranici mezi změnou obsahu 

závazku a kumulativní a privativní novací.  
 
Význam č. 4 
 Užívání pojmu víceprací v souvislosti se změnou předmětu díla považuji 

za nevhodné. V okamžiku, kdy dojde ke změně předmětu díla, tak žádná práce navíc 

není vykonána, jelikož se předmět díla změnil a je provedeno to, co má být řádně 

dle smlouvy vykonáno. Ano, práce navíc si můžeme představit jako práce, 

které jsou navíc oproti původní smlouvě o dílo, ale vykonávané práce musíme 

vždy posuzovat z pohledu aktuálního obsahu platné a účinné smlouvy o dílo. 

Z tohoto pohledu zde nemůžu hovořit o jakékoli práci navíc. Daleko vhodnější 

a přesnější označení pro tento stav považuji „změny předmětu díla“. 
  Zaměřím-li se na praktické problémy, které takové změny způsobují, 

tak musím základně uvést, že samotný proces změny smlouvy o dílo je sporný. 

Změny závazku v obsahu prošly novou právní úpravou ObčZ podstatnou změnou 

                                                 
37 PRAŽÁK, Zbyněk. Smlouva o dílo podle obchodního zákoníku. 3. přepracované vydání. Praha: Leges, 
2010. ISBN 978-80-87212-61-5. s. 100 – 101.  
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oproti právní úpravě OZO, ObčZ 1950 i ObčZ 1964, proto se budu tímto tématem 

zabývat hlouběji v následující kapitole. Zodpovězení otázky, jakým právním 

nástrojem dochází ke změně předmětu díla, je zcela zásadní pro určení práv 

a povinností právního vztahu vyplývajících ze smlouvy o dílo. Obecně jsou možné 

dva způsoby. Prvním je novace, která má dva typy (privativní a kumulativní), 

a druhým prostá změna předmětu díla bez novačních účinků. Názorů na změnu 

obsahu závazku je mnoho, proto se budu v následující kapitole touto problematikou 

zabývat. 
 
Dílčí závěr 
 Na základě výše uvedeného bylo zjištěno, že slovo vícepráce by mělo 

být využíváno pouze v jednom jediném významu, a to konkrétně u významu č. 2. 
Co se týče dalších významů, slovo vícepráce nedává v souvislosti s těmito významy 

smysl a byla navrhnuta jiná vhodnější označení. Nečiním si větších iluzí o tom, 

že mnohoznačnost pojmu víceprací z českého jazyka zcela vymizí. Základem 

a účelem této části práce je mimo jiné vyjasnit si jednotlivé významy tohoto pojmu 

a zároveň upozornit na jednotlivé aplikační problémy. Jsem si vědom toho, 
že z laického jazyka mnohoznačnost pojmu víceprací nevymizí, ale směrem, 

kterým by se mělo české právo vydat, je právě vymizení mnohoznačnosti 

tohoto pojmu z judikatury a smluv o dílo. Toto považuji za zcela základní 

předpoklad k tomu, aby se užívání tohoto pojmu vyjasnilo i v laickém jazyce. 
U významů č. 3 a 4 byly zjištěny aplikační problémy, které budou předmětem 

výkladu v dalších kapitolách.  
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2  Změny předmětu díla 
 

 Změny předmětu díla a smlouva o dílo jsou dva pojmy, které k sobě 

neoddělitelně patří. Při sjednávání smlouvy o dílo je ve smlouvě určen předmět díla 

zpravidla projektovou dokumentací či oceněným výkazem výměr. Při dokončení díla 

se však zřídkakdy stává, že projektová dokumentace, resp. jí stanovený předmět díla, 

se za dobu provádění díla nijak neupravoval či neměnil. Právě změny předmětu díla 

ujednané smluvními stranami jsou základem pro nárok zhotovitele na úhradu 

víceprací. 
 
2.1 Význam změn předmětu díla 
 Na změnu předmětu díla můžeme nahlížet ze dvou úhlů pohledu. Tím prvním 

je pohled objednatele. Objednatel má bezesporu zájem na tom, aby zhotovený 

předmět díla mohl plně bez omezení využívat tak, jak si subjektivně přeje. V průběhu 

výstavby se však velmi často začínají odkrývat překážky k jeho pozdějšímu plnému 

využití, jelikož se v průběhu výstavby ukázalo, že např. materiálové, technické, 

estetické či prostorové řešení, které bylo navrhnuto v projektové dokumentaci, není 

z pohledu objednatele zcela ideální a pro plnou využitelnost zhotovené věci vzniká 

potřeba dílo pozměnit. To je zejména způsobeno tím, že v průběhu výstavby 

je možné si dílo prohlédnout „naživo“ a řešení, která se jevila objednateli 
jako vhodná v projektové dokumentaci, se již nejeví jako vhodná v reálné situaci.  
  Změna předmětu díla je tedy pro objednatele zcela zásadní prostředek k tomu, 
aby mohl výsledné dílo užívat s co největší praktičností podle jeho představ. 

Zároveň praktičnost nemusí být jediným důvodem pro změnu na straně objednatele, 

dalšími důvody mohou být vhodnější materiálové či technické řešení nebo samotná 

estetičnost. Obecně důvody pro změnu předmětu díla zásadně vyplývají 

ze subjektivních představ objednatele, který si určuje, jak by dílo mělo výsledně 

vypadat. Klee užívá pro změny předmětu díla označení „dotvarování předmětu 

díla“.38 Záměrně při uvedení důvodů změn předmětu díla bylo užito slovo zásadně, 

jelikož změna předmětu díla může být způsobena v určitých případech i jinými, 
objektivními skutečnostmi. Objektivním důvodem pro změnu předmětu díla mohou 

                                                 
38 KLEE, Lukáš. Stavební smluvní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-804-8. s. 23. 



35  

být nepředvídatelné podmínky na staveništi v podobě nevhodného podloží stavby 

apod.39 
  Druhým pohledem na změnu předmětu díla je pohled zhotovitele. Na straně 

zhotovitele představuje zásadní význam ekonomické hledisko. Pro zhotovitele změna 

předmětu díla znamená možnost zvýšení ziskovosti dané zakázky. Na druhé straně 

se může rovněž jednat o snížení ziskovosti, jelikož v případě změny předmětu díla 

může dojít i k tzv. méněpracím. Méněpráce mají zásadně za následek snížení ceny 

díla oproti ceně vymezené v původní smlouvě o dílo, pokud se zhotovitel 

s objednatelem nedohodnou jinak.  
 
Praktický příklad:  
A. Změna předmětu díla v jeho rozšíření (dnes označováno jako vícepráce): 

Při rekonstrukci bytu se původní koupelna z umakartu měla nahradit zděnými 

stěnami. Při založení první řady cihel bylo objednatelem zjištěno, že koupelna 

bude velmi malá a pro lepší využití by bylo vhodné koupelnu prodloužit o půl 

metru na každé straně. Projektová dokumentace však počítala s původními 

pracemi a materiálem. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem 

došlo ke změně předmětu díla co do jeho rozšíření.  
 
B. Změna předmětu díla v jeho omezení (dnes označováno jako méněpráce): 

Při rekonstrukci bytu se původní koupelna z umakartu měla nahradit zděnými 

stěnami. Při založení první řady cihel bylo objednatelem zjištěno, že rozšíření 

stěny koupelny o jeden metr, které bylo plánované v projektové dokumentaci 

oproti původní zdi z umakartu, by nepatřičně zasahovalo do chodby a chodba 
do bytu by byla velmi malá pro průchod. Na základě dohody mezi objednatelem 

a zhotovitelem došlo ke změně předmětu díla, jehož výsledkem jsou méněpráce.  
 
2.2 Méněpráce 
 Pojem méněpráce je podobně využívaným pojmem jako vícepráce. Společně 

je můžeme označit jako dva párové pojmy, kdy se od víceprací odvodil pojem 

                                                 
39 SINGH, Ram. Delays and Cost Over runs in Infrastructure Projects: Extent, Causes and Remedies. 
Economic and Political Weekly [online]. 2010, vol. 45, no. 21, s. 47 [cit. 5. 12. 2019]. 
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méněpráce. Pojem méněpráce nalezneme hojně jak v judikatuře,40 tak i v samotných 

smlouvách o dílo. Co se týče geneze tohoto pojmu, tak historické kořeny nesahají 

tak hluboko, jako je tomu u víceprací. Podle mých dostupných informací se první 

zmínka o méněpracích v souvislosti se smlouvou o dílo datuje k březnu roku 1999, 

kdy tento pojem byl užit v rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.41 
Klee vznik pojmu méněprací přisuzuje období postkomunismu, 

což lze v tomto případě souhlasit.42 
  Přestože pojem méněprací vznikl až v období postkomunismu, potřeba právně 

vyjádřit stav, kdy některé práce vymezené v předmětu díla na základě dohody 

provedeny nebyly, zde byla. Soudy neměly pro tento skutkový stav žádného 

jednotvárného označení, a proto využívaly následující slovní spojení: „(…) není-li 
třeba tolik prací, kolik předpokládal“43 nebo „ukáže-li se během práce, že náklad 

je menší, než se čekalo“.44 Nákladem se v tomto rozhodnutí rozumí mimo materiál 

i práce, které provedeny nebyly.  
 
2.2.1 Méněpráce v ObčZ 
 S ohledem na praktický význam méněprací je důležité zmínit ustanovení 

§ 2614 ObčZ. Uvádí se v něm, že „(…) dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy 

na omezení rozsahu díla a neujednají-li důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel 

cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných 

nákladech spojených se změněným prováděním díla.“ V komentářové literatuře 
je toto ustanovení pojmenováno jako „Změny díla“45 nebo jako „Omezení rozsahu 

díla“.46 Obě označení považuji za vhodné s následujícím vysvětlením. Co se týče 

prvního označení změny díla, tak to pokládám za obecné označení pro dva druhy 

změn předmětu díla, a to:  
a) změny v rozšíření předmětu díla (dnes označováno jak vícepráce); 

                                                 
40 Např. viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2014, sp. zn. 23 Cdo 756/2012, či rozsudek 
Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2013, sp. zn. 33 Cdo 1285/2011. 
41 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 28. 4. 1999, č. j.  S 49/99-295/140/OŠ. 
42 KLEE, Lukáš. Stavební smluvní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-804-8. s. 226. 
43 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 20. 1. 1925, sp. zn. Rv I 1638/24. 
44 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 13. 11. 1917, sp. zn. Rv-II 416-17-1. 
45 ŠTANDERA, Jan. Smlouva o dílo v novém občanském zákoníku. Komentář § 2586-2635. Praha: C.H. 
Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-519-0. s. 106. 
46 HORÁK, Pavel. In HULMÁK, Milan (ed). Občanský zákoník VI. Závazkové právo – Zvláštní část 
(§2055-3014). Praha: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-287-8. s. 1097. 
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b) změny v omezení předmětu díla (dnes označováno jako méněpráce). 
  Právě druhé označení výše uvedené, omezení rozsahu díla, považuji za jeden 

ze dvou druhů změn díla, které je uvedeno pod písmenem b). Dlužno na tomto místě 

dodat, že předmětem díla si nelze představit pouze výsledné dílo. Předmětem díla 

se rozumí veškeré práce, které byly v původní smlouvě o dílo ujednány, 

a jejich provedením vzniká výsledné dílo. Za určité situace se však může stát, 

že některé práce, které byly ujednány v původní smlouvě o dílo, provedeny nebudou, 

ale výsledné dílo bude vypadat tak, jak bylo původně před změnou ujednáno. 

Typicky jde o případy, kdy se při výmalbě pokojů rodinného domu ukáže, že postačí 

jeden nátěr stěn namísto dvou, jak se počítalo v původní smlouvě o dílo. Poté dojde 

na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem ke změně předmětu díla 

v jeho omezení. 
  Pokud jde o smysl a účel změn díla v omezení rozsahu předmětu díla, tak bude 

stejný jako je tomu u změn díla v rozšíření jeho předmětu. V průběhu výstavby 

se mohou ukázat práce, které nebude třeba provést pro to, aby dílo mohlo být řádně 

užíváno. Zde si můžeme všimnout poněkud složitějšího označení pro vícepráce, 

resp. méněpráce, které zde nově označuji jako změny předmětu díla. Bezesporu 

užívání pojmu víceprací a méněprací je ulehčující pro vyjádření změn díla, 

avšak významově jsou vícepráce a méněpráce označení nepřesné. Mám proto za to, 

že jednoznačnost, kterou by zavedlo užívání označení změn předmětu díla namísto 

víceprací a méněprací, by přinesla žádaný „pořádek“ v právní terminologii. 

Mnohoznačnost slova vícepráce by se tímto omezila a zároveň by zcela vymizel 
pojem méněprací, který stejně jako vícepráce není nikde legálně definován 

a jeho přesný význam je tedy nejasný. V následujícím textu proto budu namísto 

pojmu méněprací užívat pojmenování „změna v omezení předmětu díla“. 
 
2.2.2 Omezení rozsahu díla (§ 2614 ObčZ) 
 V souvislosti se změnami předmětu díla v jeho omezení a ustanovením § 2614 

ObčZ uvedu ještě jednu zásadní poznámku. Podobné ustanovení bylo zakotveno 

i v § 549 ObchZ, avšak s jednou zásadní odchylkou. Odchylku představoval odstavec 

1, věta za středníkem jmenovaného ustanovení, v níž bylo uvedeno, že „dohodnou-li 
se tímto způsobem na rozšíření díla, je objednatel povinen zaplatit cenu přiměřeně 
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zvýšenou.“ Dále v druhém odstavci byl upraven způsob výpočtu změněné ceny. 

Proč tedy ObchZ upravoval obě možnosti změny předmětu díla a ObčZ upravuje 

pouze změnu co do omezení rozsahu díla?  
  Odstranění přičítám zejména faktu, že jedna ze základních hodnot ObčZ 

je ochrana slabší strany, v tomto případě spotřebitele. Smlouvy o dílo 

jsou se spotřebiteli uzavírány stejně tak jako s ostatními subjekty, kteří nenesou 

statutu spotřebitelů, ale přesto byl zákonodárce natolik ochranářský, že dané 

ustanovení z navrhovaného zákona odstranil, a tak byl ObčZ přijat bez tohoto 

ustanovení. Tímto tedy zajistil ochranu objednatele bez ohledu na to, zda má 

postavení slabší strany či nikoli. V podobném smyslu se vyjadřuje i Štandera47 
a Horák,48 kteří dodávají, že v případě rozšíření předmětu díla budou aplikována 

obecná ustanovení o změně obsahu závazku podle ustanovení § 1901 ObčZ an. 
S tímto tvrzením však nemůžu bez výhrady souhlasit.  
  Pokud bychom se měli držet jejich tvrzení, že na případy rozšíření předmětu 

díla se budou aplikovat obecná ustanovení o změně obsahu závazku, 

tak lze souhlasit, ale zároveň je k tomuto nutno dodat, že bez výjimky se tato obecná 

ustanovení uplatní i na změny předmětu díla v omezení rozsahu díla. V ustanovení 

§ 2614 ObčZ je řešen pouze následek takové změny, nikoli samotná změna obsahu 

závazku jako taková, na kterou je třeba aplikovat obecná ustanovení o změnách 

závazku v obsahu. Proto se na změny předmětu díla spočívající v rozšíření i omezení 

budou aplikovat obecná ustanovení o změnách závazku v obsahu. Jediný rozdíl 

je v tom, že ObčZ neupravuje následek pro rozšíření předmětu díla v případě, 

že v dohodě o změně obsahu závazku nebyl ujednán dopad takové změny na cenu 

díla. 
  Na tomto místě se tedy nabízí zodpovězení otázky, jakým způsobem se bude 

řešit situace, kdy byla ujednána změna předmětu díla v jeho rozšíření, avšak nebyl 
ujednán dopad takové změny na cenu díla? K řešení této otázky existují dva názory, 

                                                 
47 ŠTANDERA, Jan. Smlouva o dílo v novém občanském zákoníku. Komentář § 2586-2635. Praha: C.H. 
Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-519-0. s. 108. 
48 HORÁK, Pavel. In HULMÁK, Milan (ed). Občanský zákoník VI. Závazkové právo – Zvláštní část 
(§2055-3014). Praha: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-287-8. s. 1098. 
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kdy jeden z nich zastává Bányaiová,49 která uvádí: „Nicméně, pro případ, že k takové 

dohodě o změně předmětu díla došlo, aniž by byly ujednány důsledky pro cenu díla, 

nemění to nic na úplatné povaze smlouvy o dílo. Lze tedy pro tyto případy vycházet 

z obecné úpravy úplaty za plnění v § 1792 ObčZ, podle níž, plyne-li ze smlouvy 
povinnost stran poskytnout a přijmout plnění za úplatu, aniž je ujednána její výše 

či způsob, jakým bude tato výše určena, platí, že úplata byla ujednána ve výši 

obvyklé v době a místě uzavření smlouvy.“ Naproti tomu stojí názor Štenglové, 

která uvádí k názoru Bányaiové: „Jeho přijetí brání především to, že zákonodárce 

výslovně upravil ochranu objednatele a neponechal pro případ omezení rozsahu díla 

určení nové ceny, která nebyla dohodnuta ve smlouvě, na obecné úpravě v § 1792 

ObčZ, pro typově obdobný případ rozšíření díla ochranu zhotovitele neupravil, 
to spíše svědčí tomu, že ponechal dohodu o ceně na dohodě stran.“ Jinými slovy 

řečeno, v případě, že smluvní strany neujednaly dopad změn předmětu díla na cenu 

díla, tak zhotovitel nemá nárok na úhradu takových prací ani na základě ustanovení 

§ 1792 ObčZ. Na to Štenglová dodává, že „jiná situace nastane, uzavřou-li strany 
na rozšíření rozsahu díla samostatnou smlouvu. Tam potom podle mého soudu 

použití § 1792 ObčZ připadá v úvahu.“50 
  Pokud bych se měl k těmto závěrům vyjádřit, tak prvně započnu názorem 

Štenglové. Ve zkratce řečeno, pro aplikaci jejího názoru nevidím dostatečné právní 

opory. V případě, že měl zákonodárce v úmyslu, aby se změna ceny díla v důsledku 

rozšíření předmětu díla řídila vůlí stran, tak nelze z toho dovodit bez dalšího závěr, 

že zhotovitel nemá nárok na úhradu takových prací v případě, že nebyl ujednán 

dopad takových prací na cenu díla. Byť zákonodárce záměrně neupravil následky 

rozšíření předmětu díla na cenu díla, tak pomocí pravidel uvedených v obecné části 

závazkového práva lze dojít k závěru, že na úhradu takových prací nárok vzniká. 

Pokud jeho záměr byl takový, že ani tyto pravidla nemají být užity pro takové 

případy, tak měl výslovně vyjádřit jeho úmysl. Proto při posuzování takového 

případu je třeba vycházet z podstaty smlouvy o dílo jako smlouvy úplatné. V případě, 

že úmysl smluvních stran byl takový, že práce provedené v důsledku rozšíření 

předmětu díla budou provedeny zadarmo, či ocenění těchto prací je již zahrnuto 
v původně sjednané ceně o dílo, měly toto vyjádřit v právním jednání činícím změnu                                                  
49 BÁNYAIOVÁ, Alena. Závazky z oblasti výstavby a nové civilní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 
ISBN 978-80-7552-057-9. s. 53. 
50 ŠTENGLOVÁ, Ivana. Smlouva o dílo. Praha: C H Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-717-0. s. 61 – 62. 
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předmětu díla. V opačném případě je tuto změnu díla nutno považovat za změnu 

prováděnou v režimu smlouvy o dílo, kdy se bude aplikovat ustanovení § 1792 

ObčZ. Tímto jsem se rovněž vyjádřil k názoru Bányaiové, se kterým souhlasím. 
 
 Pokud jde o druhý z citovaných názorů Štenglové o vzniku nové smlouvy 

o dílo a aplikaci ustanovení § 1792 ObčZ, tak i v tomto případě nemohu souhlasit. 

V právní úpravě smlouvy o dílo, konkrétně v ustanovení § 2586 odst. 2 věta druhá 

ObčZ, je speciální právní úprava ve vztahu k ustanovení § 1792 ObčZ. V ustanovení 

§ 2586 odst. 2 věta druhá ObčZ jsou upraveny podmínky pro určení ceny díla 

v případě, kdy smluvní strany měly vůli uzavřít smlouvu bez určení ceny díla. 

V opačném případě, pokud tato vůle nebude prokázána, smlouva o dílo nevzniká. 

V případě, že strany mají vůli uzavřít smlouvu o dílo bez určení ceny díla, se cena 

určuje na základě ceny srovnatelného díla v době uzavření smlouvy a za obdobných 

smluvních podmínek.  
 
Dílčí závěr 
 V případě, že se smluvní strany dohodnou na změně předmětu díla, neměly 

by v takovém případě užívat slova vícepráce či méněpráce, jelikož pro takové 

případy existuje vhodnější označení, a to ZMĚNY. Tyto změny lze poté rozdělit 

do dvou skupin – změny v rozšíření předmětu díla či změny v omezení předmětu 

díla. V případě, že smluvní strany se následně po uzavření smlouvy dohodnou na 

změně předmětu díla, měly by si zároveň ujednat dopad takové změny na cenu díla. 

Za situace, kdy tak neučiní, se bude v případě omezení rozsahu díla aplikovat vedle 

ustanovení § 1901 an. ObčZ i ustanovení § 2614 ObčZ, kde je upraven následek 

takové změny na cenu díla. V případě změny předmětu díla v jeho rozšíření se budou 

aplikovat obecná ustanovení o změně obsahu závazku a vedle toho obecná pravidla 

o úplatnosti smlouvy obsažená v § 1792 ObčZ a v případě vzniku nové smlouvy 

o dílo ustanovení § 2586 odst. 2 věta druhá ObčZ.  Výkladem ustanovení § 2586 

odst. 2 ObčZ lze však dojít k závěru, že bude aplikován rovněž za situace, 

kdy nevzniká nová smlouva o dílo, ale dochází pouze ke změně původní smlouvy 

o dílo. 
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2.3 Dopady změny předmětu díla na původní smlouvu 
 Změny předmětu díla se provádějí na základě dohody smluvních stran. Obecně 

lze na dohody o změně předmětu díla nahlížet jako na změnu závazku v obsahu. 

Jak již bylo uvedeno výše, změny předmětu díla jsou zcela imanentní ke smlouvě 

o dílo jako takové a z pohledu práva je proto zcela zásadní si stanovit najisto, 

jaký dopad má dohoda smluvních stran na původní smlouvu o dílo. 

Řádné zodpovězení otázky dopadu dohody o změně předmětu díla na původní 

smlouvu o dílo má zásadní praktické dopady. Předně jde o samotné stanovení 

právních pramenů úpravy smluvního vztahu. Mimo základního pramene smlouvy 

o dílo se vedle ní užijí i právní předpisy, které dopadají na závazkový vztah, 

a to zejména ustanovení soukromého práva. Pokud se tedy zaměřím na prameny 

právní úpravy závazkového vztahu založeného smlouvou o dílo a odhlédnu 

od zavedené praxe stran a obchodních zvyklostí, tak je právní vztah postupně 

determinován těmito prameny:  
- kogentními ustanoveními právního předpisu,  
- smlouvou a  
- dispozitivními pravidly právního předpisu.  
  S ohledem na skutečnost, že v roce 2014 byly prameny soukromého práva 

zásadně rekodifikovány, tak v souvislosti se změnami předmětu díla vznikají otázky, 

jaký dopad má změna předmětu díla na původní smlouvu o dílo právě ve spojitosti 

s aplikací toho kterého zákona. Pokud byla uzavřena smlouva za účinnosti ObčZ 

1964, resp. ObchZ, ale k dohodě o změně předmětu díla došlo až za účinnosti ObčZ, 

tak který z těchto zákonů má být na smlouvu o dílo užit? Další velmi praktickou 

otázkou vznikající v souvislosti s dopadem dohody o změně předmětu díla 

na původní smlouvu o dílo je promlčení jednotlivých práv a povinností plynoucích 

právě z původní smlouvy o dílo.  
  K zodpovězení obecné otázky, jaký dopad má dohoda o změně předmětu díla 

na původní smlouvu o dílo, se nabízí hned dvě možná řešení. Prvním z nich je to, 

že dohoda smluvních stran o změně předmětu díla je privativní novací a původní 

smlouva o dílo zaniká a vzniká zcela nový závazek v podobě nové smlouvy o dílo. 

V případě takového řešení bychom museli na nově vzniklý závazek v souladu 
s ustanovením § 3028 odst. 3 ObčZ aplikovat ustanovení ObčZ. Druhé možné řešení 
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s sebou nepřináší zánik závazku, ale jeho změnu v obsahu bez účinků privativní 

novace. V takovém případě by se na závazek užilo původního právního předpisu, 

který byl účinný v době vzniku původní smlouvy o dílo.   
  Druhé řešení se však ještě štěpí do dvou rovin. První z nich je změna obsahu 

závazku nazývaná kumulativní novace. Její podstata je velmi sporná a není zcela 

jasné, jaké právní účinky jsou s ní spojeny. Jeden z názorů je ten, že kumulativní 

novací se mění původní závazek, avšak nevzniká nový závazek, který by existoval 

vedle závazku původního. Existuje pouze jeden závazek, změněný dohodou 

smluvních stran. Druhý z názorů je ten, že kumulativní novací vzniká zcela 

samostatný závazek, jenž existuje vedle závazku původního. Pokud bych došel 
k závěru, že kumulativní novací vzniká zcela nový samostatný závazek, tak musím 

zde přidat další možnou variantu, označovanou v této práci za prostou změnu 

závazku. Podstatnou této prosté změny je právě význam kumulativní novace v prvně 

uváděném smyslu, a to, že se prostou změnou závazku mění původní závazek, 

aniž by zanikl, či vznikl zcela nový, samostatný závazek. V následujícím textu budou 

proto hledány odpovědi k těmto sporným otázkám: 
- Zaniká dohodou o změně předmětu díla původní smlouva o dílo, a vzniká 

tak nový závazek? Jinými slovy – dochází dohodou o změně předmětu díla 

k privativní novaci a jejím účinkům? 
- Jaká je podstata kumulativní novace v souvislosti s dohodou o změně předmětu 

díla? 
  Vyřešení těchto otázek má zásadní vliv na určení formy právního jednání, 

kterým se mění závazek v jeho obsahu. V ustanovení § 1906 ObčZ je totiž 

stanoveno, že mimo jiné ujednání o novaci vyžaduje písemnou formu, byl-li původní 

závazek zřízen v písemné formě nebo pokud se tak činí o právu již promlčeném. 

Jelikož problematika změn obsahu závazku prošla účinností ObčZ značnými 

změnami, považuji za potřebné se zabývat rovněž historickou právní úpravou 

v této otázce. 
 
2.3.1 Změna závazku v obsahu v OZO 
 Změna obsahu závazku byla v OZO soustřeďována do hlavy druhé s názvem 

„O změně práv a závazků“. Ustanovení § 1375 OZO obsahovalo možnost dlužníka 
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a věřitele měnit obsah závazku podle své vůle. V tomto případě se dle právní teorie 

jednalo pouze o uvozovací ustanovení, které nemělo valného normativního smyslu.51 
Právně relevantní následky změny v obsahu závazku přinášelo až následující 

ustanovení § 1376 OZO, které neslo názvu novace. S novací byla spojována změna 

obsahu závazku v případě, že se měnil právní důvod závazku nebo jeho hlavní 

předmět. Následky takové změny byly uvedeny v navazujícím ustanovení § 1377 

OZO, kde bylo stanoveno, že „Taková změna sluje smlouva o obnovu (novace). 
Touto smlouvou zaniká dřívější hlavní závazek a zároveň se počíná nový.“ 
Pokud na takový stav nahlédnu prismatem změny předmětu díla, tak bez jakéhokoli 

hlubšího zkoumání dojdu k závěru, že předmět díla představuje hlavní předmět 

smlouvy a v případě jeho změny dojde k novaci závazku. Následkem novace 

závazku je dle výše citovaného ustanovení § 1377 OZO zánik závazku současně 

se založením závazku nového. Po zkoumání historické právní literatury 

však docházím k opačnému závěru. Za účinnosti OZO se nikoli každá změna 

hlavního předmětu díla považovala za novaci.  
  Co považuji za zcela zásadní v souvislosti s hlavním předmětem závazku 

a změnou závazku v obsahu, bylo následující tvrzení, že „musí jíti o změnu druhu 

předmětu a při tom se musíme držeti obecného nazírání, co je druhem předmětu“.52 
Takové tvrzení by mohlo znamenat, pokud se druhem předmětu závazku v případě 

smlouvy o dílo obecně rozumí stavební práce, že změnou předmětu díla nedochází 

k novaci závazku, jelikož nedošlo ke změně druhu předmětu. Pro vyjasnění otázky, 

zda se změnou předmětu díla mění druh předmětu závazku a dochází tedy k novaci, 
je zásadní stanovit, co se rozumí druhem předmětu závazku.  
  Obecně se druhem rozumí určitá kategorizace, tedy jakési obecné vyjádření 

určitých objektů nebo vlastností, které mají něco společného. Právní teorie zná druhy 

závazků, jejichž výčet je rozsáhlý. Složitěji se jeví nalezení přesného vymezení 

druhů předmětu závazku. Mám však za to, že se druhy předmětu závazku mohou 

vymezit prostřednictvím druhů závazků obecně, jelikož výčet druhů závazku 

                                                 
51 Sedláček, J. Obligační právo. Obecné nauky o právních jednáních obligačních a o splnění závazků. 
2. vydání. Brno: Akademický spolek „Právník“, 1933, s. 224–232. 
52 SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské 
právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 6, (§§ 1342 až 1502). Editor František ROUČEK, 
editor Jaromír SEDLÁČEK. Praha: V. Linhart, 1937, s. 78-79. 
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vymezuje i druhy, jež se konkrétně týkají předmětu závazku. Druhy předmětu 

závazku se rozumí druhy: 
a) s předmětem plněním peněžitým x věcným x službami, 
b) s předmětem plnění určeným individuálně x genericky x alternativně, 
c) s jednorázovým x opakovaným x nepřetržitým plněním, 
d) s předmětem plnění dare x facere x omittere x pati, 
e) s úplatným plněním x bezúplatným. 
  Pokud bych měl tedy vymezit druhy předmětu smlouvy o dílo, tak s ohledem 
na synallagmatický závazek, kterým smlouva o dílo je, jsou zde druhy dva. 
Prvním je peněžité plnění a druhý můžeme obecně nazvat jako služby, v konkrétním 

případě stavební práce. Tím, že se druh předmětu závazku (služby – stavební práce) 

změnou předmětu díla nemění, se na změnu předmětu díla nelze dívat pohledem 

privativní novace. 
  Na základě výše uvedeného mám tedy za to, že smyslem a účelem novace 

dle ustanovení § 1376 OZO bylo zachytit významné změny v hlavním předmětu, 

a to v případě, kdy se mění jeho druh. Dílčí změny předmětu díla neznamenaly 

novaci, tedy zánik původní smlouvy a vznik nového závazku. Takové řešení 

v souvislosti se změnou předmětu díla považuji za smysluplné, jelikož v době 

účinnosti OZO na českém území byla změna předmětu díla zásadním prostředkem 

k tomu, aby se mohlo dostát účelu uzavření smlouvy o dílo. Dokonce si dovolím 

tvrdit, že prostředkem daleko žádanějším, než tomu je v současnosti, 

jelikož neexistovaly technologie, které jsou pro projektování staveb dostupné dnes, 

a představa o budoucí podobě díla byla tak podstatně stižena.  
  Jak již bylo uvedeno výše, smlouva o dílo je synallagmatický závazek. 

Proto je třeba pamatovat i na změnu protiplnění, tedy ceny díla. Pokud změny 

předmětu díla mají vliv na cenu díla a smluvní strany se nedohodnou jinak, dochází 

i ke změně ceny díla. Cena díla rovněž představuje vedle předmětu díla hlavní 

předmět závazku. Na tomto místě opět vzniká otázka, zda můžeme změnu ceny díla 

považovat za změnu dle ustanovení § 1376 OZO a bude se tedy na takovou změnu 

v obsahu závazku nahlížet jako na novaci. Pomocí výkladu, co se rozumí druhem 

předmětu závazku, musím dojít k závěru, že k novaci i v tomto případě nedochází. 

Koneckonců takový závěr potvrzuje i rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 
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29. února 1888 č. 1769, které se zabývalo trhovou smlouvou a změnou ceny, 

kdy soud stanovil „(…) částečné slevení z tržní ceny za obnovu pokládati nelze 

(…).“53 
  Nad výše uvedené argumenty, proč nepovažovat změnu předmětu díla 

v dobách účinnosti OZO na českém území za privativní novaci, uvádím ještě jeden 

zásadní argument. Tímto je tzv. animus novandi neboli novační úmysl. Novační 

úmysl má původ již v římském právu, kdy „(…) před Justiniánem platila právní 

domněnka, že strany mají úmysl dosavadní obligaci nahraditi novou, tak zv. Animus 
novandi. Nařízením Justiniánovým tato právní domněnka byla odstraněna, 

tak že animus novandi musil býti dokazován.“54 Pokud nebylo výslovně, nebo mlčky 

projeveno, že má dojít ke zrušení starého závazku a ke vzniku nového závazku, 

nelze takové právní jednání posuzovat jako privativní novaci.55 Na tomto místě 

vzniká otázka, zda můžeme obecně z dohody smluvních stran o změně předmětu díla 

dovodit výslovně, či mlčky novační úmysl. Záměrně vynechám novační úmysl 

vyjádřený výslovně, protože v takovém případě spory o novaci nevznikají. 

Ale co v případě, že novační úmysl není vyjádřen výslovně a musíme jej dovozovat 

z jednání stran? Opravdová vůle smluvních stran musí být vždy dovozována 

z konkrétních případů, avšak obecně mám za to, že novační úmysl smluvních stran 

v případě změn předmětu díla nedává smyslu.  
  Mám tedy za to, že v případě dohody o změně předmětu díla daleko více 

odpovídá úmyslu stran závazek změnit, tedy pouze změnit určitou část předmětu 

díla, aniž by byl zbytek závazku jakkoli dotčen. Tento závěr opět dovozuji ze smyslu 

a účelu změn předmětu díla, kdy je oběma smluvním stranám již při uzavírání 

smlouvy o dílo jasné, že velmi pravděpodobně bude později předmět díla měněn. 

I z důvodu nedostatečného novačního úmyslu předpokládám, že na změnu předmětu 

díla nemůže být za účinnosti OZO na českém území pohlíženo jako na novaci 

s účinky privativní novace.   
                                                  
53 Rozhodnutí c. k. nejvyššího soudu ze dne 29. února 1888, č. 1769, dostupné v Právník, 1888, roč. 
27, s. 556. 
54 Ottův slovník naučný: ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. Díl 17, Median-Navarrete. 
Praha: Argo, 1999. ISBN 8072032186.s. 447–448. 
55 SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské 
právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 6, (§§ 1342 až 1502). Editor František ROUČEK, 
editor Jaromír SEDLÁČEK. Praha: V. Linhart, 1937, s. 79. 
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 Pokud konečně uzavřu, že na změny předmětu díla se nemohlo za účinnosti 

OZO pohlížet jako na privativní novaci, tak jak je třeba na tuto dohodu o změně 

předmětu díla nazírat? Tímto se dostávám k pojednání o druhé otázce, a to jaká byla 

podstata kumulativní novace v OZO. 
  Kumulativní novace byla v obdobím předválečném chápána jako případ, 
kdy dochází k utvrzení dosavadní obligace zřízením obligace nové mezi dosavadním 

věřitelem a dosavadním dlužníkem. Nová obligace mohla být kauzální (tzv. smlouva 

o uznání) nebo abstraktní (např. vystavení směnky na existující dluh).56 Důsledkem 

kumulativní novace bylo to, že dosavadní závazek trvá a vedle něj nastupuje závazek 

nový, který má původní závazek utvrdit. V předválečném období se Krčmář obecně 

k institutu novace vyjadřoval tak, že novace nezpůsobuje změnu obligačního 

poměru, ale působí jeho zrušení (privativní novace), nebo se dosavadního závazku 

vůbec nedotkne (kumulativní novace).57 
  V poválečné doktríně se však vnímání kumulativní novace poněkud změnilo, 

když tento typ novace nebyl spojován pouze s funkcí utvrzovací. Kumulativní 

novace byla obecně spojována s případy, v nichž nebyl považován novační úmysl 

smluvních stran za důležitý pro účinky privativní novace. V tomto případě se jedná 

o kumulativní novaci s tím, že „dosavadní závazek nemá býti zřízením nového 

závazku zrušen.“58 Za takové situace vedle sebe existovaly dva samostatné závazky, 

které si vzájemně konkurovaly, či se souběžně doplňovaly.  
  Pokud výše uvedený výklad vztahující se k pojetí kumulativní novace dám 

do kontextu dohody o změně předmětu díla, docházím k závěru, že ani v případě 

kumulativní novace nemůžeme mluvit o prostředku, prostřednictvím 

kterého prováděly smluvní strany změny předmětu díla. Opačný závěr by byl zcela 

nelogický, jelikož takovým výkladem bych připustil, že kolik bylo ujednáno změn, 

tolik vzniklo nových závazků v podobě smlouvy o dílo. V zájmu smluvních stran 

není a bezpochyby nebylo ujednat nespočet nových závazků, ale původní závazek 

změnit bez jakýchkoliv dalších účinků.  
                                                 

56 KRČMÁŘ, Jan. Právo obligační. Praha, Spolek československých právníků „Všehrd“, 1929, s. 107. 
57 Tamtéž, s. 106–107. 
58 SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské 
právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 6, (§§ 1342 až 1502). Editor František ROUČEK, 
editor Jaromír SEDLÁČEK. Praha: V. Linhart, 1937, s. 79. 
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  Tímto se tedy otevírá poslední část výkladu o způsobech změn předmětu 

závazku v OZO, a to je prostá změna závazku. Obecně pro tento způsob neexistuje 

konkrétního označení, proto jej v této práci budu označovat jako prostou změnu 

obsahu závazku. O existenci tohoto způsobu se vyjadřoval již Krčmář, když uváděl, 

že dohoda o změně obsahu závazku nebyla vůbec považována za novaci.59 
Na začátku této podkapitoly jsem představil ustanovení § 1375 OZO jako uvozovací, 

které nemá žádných právních důsledků. Závěrem této kapitoly se však dostávám 
k opačnému názoru. Považuji právě toto ustanovení za základ pro všechny změny, 

které se nemohly svým smyslem a účelem považovat za novace, a bylo tak právním 

základem pro možnosti smluvních stran změnit obsah smlouvy bez účinků privativní 

či kumulativní novace. 
 
Dílčí závěr 
 Výkladem shora uvedeným docházím k závěru, že za účinnosti OZO 

měly smluvní strany celkově tři možnosti, jak změnit svůj závazek v obsahu. 
Těmi možnostmi byla jednak privativní novace, které měla za následek zánik 

původního závazku a vznik závazku zcela nového, dále kumulativní novace, 

kterou se původní závazek nijak neměnil, pouze vznikl závazek nový s funkční 

vazbou na závazek původní a konečně třetí možnost, a to prostá změna obsahu 

závazku, kterou se původní závazek změnil bez zániku či vzniku závazku nového. 

Zásadně bylo ponecháno na vůli smluvních stran, jakou možnost si pro změnu 

závazku v obsahu zvolí. Pokud však smluvní strany vůli neprojevily, bylo potřeba 

aplikovat pravidla o změně obsahu závazku OZO. Obecně, pokud smluvní strany 
nevyjádřily jinou vůli, se změna předmětu díla řídila následky prosté změny obsahu 

závazku. 
 
2.3.2 Změna závazku v obsahu v ObčZ 1950 
 Účinností zákona č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, dostala problematika 

změny obsahu závazku zcela jiné právní úpravy a byla soustřeďována do hlavy 

dvanácté s názvem Změny v obsahu závazku. K mému údivu zákon neupravoval 

                                                 59 Srov. Krčmář J. Právo obligační. Praha, Spolek československých právníků „Všehrd“, 1929, s. 74.; 
HANDLAR, Jiří. K pojmům privativní a kumulativní novace. Časopis pro právní vědu a praxi, 2006, 
roč.14, č. 2. s. 117. 
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v otázce změn v obsahu závazku dohodou stran ničeho. Pokud jde o změnu v obsahu 

závazku, tak upravoval toliko změnu úředním opatřením dle ustanovení § 251 ObčZ 

1950, prodlením dlužníkovým dle ustanovení § 252 – 258 ObčZ 1950, prodlením 

věřitelovým dle ustanovení § 253 – 258ObčZ 1950 a zaviněnou nemožností plnění 

dle ustanovení § 261 ObčZ 1950.  
  Privativní novace přesto byla v tomto zákoně upravena, v hlavě patnácté, 

která nesla název Zánik závazků. Úprava privativní novace byla zařazena 

do ustanovení § 318ObčZ 1950, které znělo takto: „Závazek zaniká tím, 

že se dohodnou věřitelé a dlužníka nahradí závazkem jiným.“ Systematické zařazení 

privativní novace do části zániku závazku oproti zařazení do části s názvem změny 

závazku považuji za vhodné. Není jistě nutno zdůrazňovat, že následkem privativní 

novace není změna obsahu závazku, ale zánik závazku. Takové systematické 

zařazení považuji tedy za správné a smysluplné oproti právní úpravě OZO, 

kde byla privativní novace zařazena do části pojednávající o změně obsahu závazku.  
  Odhlédnu-li od poněkud nezdařilého legislativního textu, tak je třeba upozornit 

na fakt, že oproti právní úpravě OZO citované ustanovení o privativní novaci v ObčZ 

1950 neobsahuje již důvody pro vznik následků privativní novace, a to změnu 

právního důvodu nebo hlavního předmětu pohledávky. 
  Přestože zákon výslovně upravoval pouze privativní novaci, teorie došla hned 

ke dvěma dalším typům novace, které v době účinnosti ObčZ 1950 měly být 

využívány. Teorie rozlišovala mezi těmito typy:60 
a) privativní novace (zánik původního závazku se zřízením závazku nového), 
b) kumulativní novace (zajištění existujícího závazku), 
c) novace působící změnu v obsahu závazku.  
  Porovnám-li tyto typy novace se způsoby změn obsahu závazku v OZO, 
je zřejmé, že podstata zůstala stejná. Stejně jako v předválečném období OZO 

je kumulativní novace vázána pouze na funkci zajišťovací či utvrzovací a vedle 

ní existuje zcela samostatný způsob změn obsahu závazku, který je v tomto případě 

nazýván jako novace působící změnu v obsahu závazku. Proto mám za to, 

                                                 
60 KNAPP, Viktor. Splnění závazku a jiné způsoby jejich zániku. Nakladatelství Československé 
akademie věd. Praha 1955, s. 19. 
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že i v tomto případě je třeba rozlišovat kumulativní novaci mající za následek vznik 

nového závazku, jež existuje vedle závazku původního, a novaci působící změnu 

obsahu závazku, která způsobuje změnu původního závazku bez vzniku závazku 

nového (v předchozí kapitole nazýváno jako prostá změna závazku).  
  Za velmi praktickou otázku, kterou se zabýval Knapp, považuji odlišení zániku 

závazku neboli privativní novace a prosté změny obsahu závazku. Velmi praktickým 

se zodpovězení této otázky stalo zejména z toho důvodu, že oproti právní úpravě 

OZO již ObčZ 1950 neobsahoval důvody vzniku následků kumulativní novace, 

tedy změnu právního důvodu či hlavního předmětu pohledávky. Zároveň 

zodpovězení této otázky bylo velmi praktické v případě, že vůle smluvních stran 

z právního jednání nebyla rozpoznatelná, a nebylo tak jasné, zda jejich právní 

jednání směřovalo k prosté změně, či privativní novaci. Knappova teorie61 
v této problematice vychází z následujícího: 
  Základem pro rozlišení zániku závazku a změny obsahu závazku je vůle 

smluvních stran. Bude-li vůle smluvních stran z právního jednání nejasná, je třeba, 
aby nastoupila interpretace toho kterého právního jednání, které vedlo k později 

vzniklé právní skutečnosti. Při interpretaci nemůže být vycházeno toliko 

ze subjektivní vůle stran, ale musí se projev vůle hodnotit podle § 31 ObčZ 1950. 

Toto ustanovení zní: 
 
(1) Projevy vůle je třeba vykládat tak, jak to se zřetelem k okolnostem, za kterých 

byl učiněn, odpovídá pravidlům socialistického soužití. 
(2) Jde-li o právní úkon, který má význam pro plnění jednotného hospodářského 

plánu, je třeba projev vůle vyložit v souladu s úkoly plánem uloženými. 
  Z projevu vůle smluvních stran je potřeba interpretovat takový úmysl stran, 

který se zřetelem ke všem okolnostem a s přihlédnutím k dalším interpretačním 

prostředkům a pravidlům v zákoně uvedených tomuto projevu odpovídá. V případě 

pochybností, zda právní jednání smluvních stran vede ke změně, či zániku závazku, 

bude velmi důležitá úvaha, zda se nová právní skutečnost dotýká podstatných 

                                                 
61 KNAPP, Viktor. Splnění závazku a jiné způsoby jejich zániku. Nakladatelství Československé 
akademie věd. Praha 1955, s. 15–17. 
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či nepodstatných součástí obsahu závazku. Základním kritériem pro posouzení 

podstatných či nepodstatných součástí závazku není posouzení z hlediska náležitosti 

právního jednání, ale hledisko hospodářské. Bude-li totiž změněn právní poměr 

v podstatné části svého obsahu za situace, kdy není zřejmý úmysl stran, 

bude pravděpodobné, že strany nechtěly zůstat zavázány z původního závazku, 

ale chtěly způsobit zánik tohoto závazku s nastoupením závazku nového. 

Pokud naopak bude závazek změněn ve své nepodstatné části, tak je pravděpodobné, 

že strany nezamýšlely privativní novaci, ale prostou změnu v obsahu závazku.  
  V případě změn předmětu díla mám obecně za to, že podstatná změna bude 

odvoditelná v případě zásadní změny předmětu díla či při podstatném navýšení, 

či snížení ceny díla. Ve většině případů však změnou předmětu díla dochází pouze 

k dílčím úpravám a rozšířením, proto z tohoto pohledu nemůžeme dohody o změnách 

předmětu díla považovat za podstatné změny, které by působily účinky privativní 

novace. Na základě výše uvedeného mám tedy za to, že v případě změn předmětu 

díla nedochází k privativní novaci, a to za podmínky, že strany neprojevily opačnou 

vůli. V případě dohody o změně předmětu docházelo doktrínou ObčZ 1950 k novaci 
působící změnu obsahu závazku, zde v práci nazývanou jako prostou změnu 

závazku. 
 
Dílčí závěr  
 ObčZ 1950 v porovnání s OZO upravoval v otázce změn obsahu závazku 

pouze privativní novaci. I přesto, že výslovné znění zákona neupravovalo možnosti 

změny obsahu závazku formou kumulativní novace a prosté změny závazku, výklad 

teoretiků dospěl k závěru, že jsou v praxi uplatnitelné i tyto dva další postupy. 

Velkým přínosem z této doby byla Knappova teorie o rozlišování prostých změn 

obsahu závazku a privativních novací. 
 
2.3.3 Změna závazku v obsahu v ObčZ 1964 
 V původním znění ObčZ 1964 bylo do ustanovení § 90 ObčZ 1964 zařazeno 

znění nesoucí znaky privativní novace. Zákon dále v oblasti změn obsahu závazku 

ničeho neupravoval. Až po dlouhé odmlce způsobené komunistickým režimem 

se změna obsahu závazku do soukromého práva plnohodnotně zařadila zpět v roce 
1992. Důvodová zpráva ke změnám v obsahu závazku uváděla, že nová právní 
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úprava „(...) vychází vstříc potřebám praxe. Upravuje zejména podrobněji dohodu 

stran, která preferuje smluvní princip při odstraňování sporných prvků právního 

vztahu.“62 Základem pro změnu obsahu závazku dohodou stran bylo ustanovení 

§ 516 ObčZ 1964 a jeho první dva odstavce, které byly zařazeny do části osmé 

oddílu třetího s názvem „Změny v obsahu závazku“. Tyto odstavce zněly: 
 
(1) Účastníci mohou dohodou změnit vzájemná práva a povinnosti. 
(2) Nevyplývá-li z dohody nepochybně, že sjednáním nového závazku má dosavadní 

závazek zaniknout, vzniká nový závazek vedle dosavadního závazku, jsou-li 
pro jeho vznik splněny zákonem požadované náležitosti. 
  Pokud jde o privativní novaci, tak její právní úprava byla soustřeďována 

do ustanovení § 570 ObčZ 1964. Právní úprava změn obsahu závazku a novace byla 

tedy na zcela jiném místě oproti OZO. Takové zařazení, stejně 

tak jako bylo u ObčZ 1950 uvedeno, považuji za zcela logické, jelikož následkem 

privativní novace není změna závazku, ale jeho zánik, a proto správně byla novace 

zařazena do části osmé oddílu šestého s názvem „Zánik závazku“. 
  Pohledem jazykového a systematického výkladu se tedy může zdát, 

že co do otázky změn obsahu závazku šla legislativa kupředu a zvolenou právní 

úpravou nemohly vznikat spory, jakými způsoby lze dosáhnout změn předmětu díla. 

V případě změny předmětu díla docházelo ke změně obsahu závazku na základě 

dohody, která představovala prostou změnu obsahu závazku dle ustanovení § 516 

odst. 1 ObčZ 1964 anebo na základě privativní novace dle ustanovení § 570 ObčZ 

1964. Na první pohled jevící se bezrozpornost narušuje výklad právních teoretiků, 

kteří v případě ustanovení § 516 odst. 1 ObčZ 1964 dovozovali, že se jedná 

o kumulativní novaci. Takto označené kumulativní novaci přisuzovali následující 

významy: 
 
a) Jde o změnu, která spočívá v zániku určitých vzájemných práv a povinností, 

v jejich nahrazení nově sjednanými právy a povinnostmi nebo ve vzniku dalších 

                                                 62 Důvodová zpráva k zákonu č. 509/1991 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník. In: Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 19. 12.2019]. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzheyv6njqhe
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práv či povinností vedle již existujících.63 Naneštěstí se Škárová dále nevyjádřila 

k účinkům takové změny, a to zda existují dva vedle sebe stojící závazky, 
nebo se pouze původní závazek mění bez vzniku závazku nového.  

b) Kumulativní novací se původní závazek nemění, vzniká závazek nový, 

ale původní nezaniká.64 
c) Kumulativní novace je dohoda, kterou se mění existující vzájemná práva 

a povinnosti stran.65 
  Prvně bych rád na tomto místě identifikoval zásadní pochybení výše 

uvedených pojetí kumulativní novace. Základem pro nejasnost významu a pojetí 

kumulativní novace je fakt, že institutu kumulativní novace byl přiřazen zcela jiný 

význam, než jaký mu byl přiřazován v minulosti. Pojem kumulativní novace byl 

smíšen s prostou změnou závazku, a tímto mu byl dán zcela jiný význam oproti 

minulosti.  
  Bez ohledu na označení bylo ustanovení § 516 odst. 1 ObčZ 1964 chápáno 

takto: „Jde o změnu za trvání existujícího závazkového právního vztahu, 

která spočívá v zániku určitých dosavadních vzájemných práv a povinností, v jejich 
nahrazení nově sjednanými právy a povinnostmi nebo ve vzniku dalších práv 

a povinností stran vedle dosud existujících.“66 V souladu s tímto výkladem 

tedy jednoznačně vyplývá, že se v tomto případě nemá jednat o kumulativní novaci, 

ale o prostou změnu obsahu závazku bez toho, aniž by došlo ke vzniku nového 

závazku, tedy ke kumulativní novaci.  
  Rovněž judikatura se v této otázce vyjadřovala různorodě. V rozsudku 
Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2007, sp. zn. 28 Cdo 2717/2006, ve věci týkající 

se nájemní smlouvy dovodila, že nové ujednání smluvních stran o předmětu nájmu, 

výši nájemného a době trvání nájmu nebytových prostor představuje změnu 

stávajícího závazku založenou dohodou ve smyslu ustanovení § 516 odst. 1 ObčZ 

                                                 
63 ŠKÁROVÁ, Marta. In. Jehlička O., Švestka J., Škárová M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 9. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2004. ISBN 8071798819. s. 748-749.  
64 HOLUB, Milan, FIALA, Josef, BIČOVSKÝ, Jaroslav. Občanský zákoník. Poznámkové vydání 
s judikaturou a literaturou. 10. vydání. ISBN 8072015265. Praha: Linde 2005, s. 463.  
65 Srov. HANDLAR, Jiří. K pojmům privativní a kumulativní novace. Časopis pro právní vědu a praxi. 
2006, roč. 14, č. 2. s. 117. 
66 ŠKÁROVÁ, Marta. In ŠVESTKA, Jiří (ed). Občanský zákoník I, II. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2008. 
ISBN 978-80-7400-004-1. s. 1545. 
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1964, kdy v tomto rozhodnutí nebylo ani jednou užito slov kumulativní novace, 

ale pouze dohody o změně. Naopak například v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 

13. prosince 2016, sp. zn. 23 Cdo 2851/2016, či rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 

26. září, sp. zn. 20 Cdo 2352/99, se již pojem kumulativní novace v souvislosti 
ustanovením § 516 odst. 1ObčZ 1964 objevoval. Za převažující pojetí kumulativní 

novace v judikatuře lze tedy považovat význam, že základem kumulativní novace 

je ustanovení § 516 odst. 1 ObčZ 1964. Judikatura tedy tímto šla proti významu 

kumulativní novace, který ji byl přisuzován v minulosti. Praktické potíže při výkladu 

tohoto ustanovení lze však spatřovat pouze co do jeho označení, jelikož ve zbytku 

bylo ustanovení § 516 odst. 1ObčZ 1964 chápáno jako prostá změna obsahu závazku 

ujednaná mezi stranami a praktický výklad nečinil větších potíží. 

Takovým výkladem však soudy zcela zatratily význam kumulativní novace, 

který ji byl historicky přikládán.  
  Pokud jde o druhý odstavec ustanovení § 516 odst. 2 ObčZ 1964, tak výklad 

tohoto ustanovení byl poněkud komplikovaný. Rozsah práce neumožňuje hlubší 

analýzu jednotlivých názorových proudů, proto představím názor, s nímž 

se ztotožňuji. Názor, který osobně rovněž zastávám, je ten, že jde o interpretační 

pravidlo, podle něhož platí, že smlouva o zřízení nového závazku nemá 

v pochybnostech privativní účinky ve vztahu již k jinému existujícímu závazku. 

Handlar správně poukazuje na fakt, že jde o ustanovení, které bylo systematicky 

špatně zařazeno, kdy mělo být svým významem zařazeno vedle ustanovení privativní 

novace dle § 570 ObčZ 1964.67 
  S ohledem na změny předmětu díla za účinnosti ObčZ 1964 od roku 1992 měly 

smluvní strany svobodnou vůli změnit předmět díla, aniž by docházelo k zániku 

původní smlouvy o dílo a vzniku smlouvy nové. Odhlédnu-li od nesmyslného 

označení ustanovení § 516 odst. 1ObčZ 1964 jako kumulativní novace, z praktického 
hlediska byla minulá právní úprava nastavena velmi podobně, jako tomu bylo 

za účinnosti OZO a rovněž ObčZ 1950. Změny nečinící zánik závazku a vznik 

nového závazku byly tedy nově označovány za kumulativní novaci, kdy tímto byly 

nově založeny dva její významy: 
                                                 

67 Více v HANDLAR, Jiří. Dohoda stran jako důvod změny a zániku v občanském a obchodním právu. 
Právní rozhledy, 2006, roč. 14, č. 19. s. 689. 
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1. Kumulativní novací nedochází k zániku ani ke vzniku nového závazku, 

v tomto významu je pouze změněn původní závazek. 
2. Kumulativní novací se zřizuje zcela nový samostatný závazek, který existuje 

vedle závazku původního.  
 
Dílčí závěr  
 Za účinnosti ObčZ 1964 měly smluvní strany na výběr opět mezi třemi 

možnostmi, jak dosáhnout změny závazku v obsahu. Těmi možnostmi byla privativní 

novace, kumulativní novace a prostá změna závazku. Jediným rozdílem však bylo, 

že prostá změna závazku v obsahu byla smíšena s kumulativní novací, a tak se nově 

založily dva významy kumulativní novace. Nelze však tvrdit, že toto smíšení činilo 

tehdejší právní praxi větších potíží. Potíže s tímto smíšením však přišly až s účinností 

ObčZ, což bude rozebíráno níže.  
 
2.3.4 Změny závazku v obsahu v ObčZ 
 Nová právní úprava s porovnáním s minulou přinesla poněkud zásadní změny 

ve vnímání změn obsahu závazku. Změny obsahu závazku jsou zde zařazeny 

do oddílu druhého s názvem Změny obsahu závazku, který je zařazen do dílu šestého 

s názvem Změny závazku. Zákonodárce směšuje změny obsahu závazku a zániku 

závazku v rámci novace. Systematicky tedy privativní novaci považuje za změnu 

obsahu závazku, nikoli za jeho zánik. Z důvodu zásadních změn právní úpravy 

v otázce změn obsahu závazku bude v této podkapitole obecně pojednáno o změnách 

závazku v obsahu v ObčZ. Nastínění problematiky změn obsahu závazku považuji 

za nezbytný předpoklad k tomu, aby mohl být věnován prostor konkrétnímu řešení 

změn předmětu díla. 
  Základem pro výklad určité právní úpravy je již zcela tradičně inspirační zdroj. 

Pokud jde o důvodovou zprávu, tak ta k inspiračnímu zdroji ničeho neuvádí. 

Co se týče vývoje ustanovení o změně obsahu závazku a novaci, tak historicky 
v jednotlivých návrzích ObčZ v průběhu tvorby mělo odlišné znění. První verze 

návrhu novace upravená v ustanovení § 1750 zněla takto: „Dohodou o změně 

právního důvodu závazku nebo o změně předmětu pohledávky se dosavadní závazek 

ruší a nahrazuje se novým závazkem. Může-li však dosavadní závazek vedle nového 
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obstát, má se za to, že nebyl zrušen.“68 Velmi podobným se jeví ustanovení § 1376 

OZO. Bezpochyby tedy původním inspiračním zdrojem se stal OZO, což zároveň 

potvrzuje systematická podobnost těchto dvou právních předpisů v otázce změn 

obsahu závazku, kdy je směšována změna obsahu závazku se zánikem závazku 

v podobě privativní novace. Později při tvorbě konečného znění ObčZ došlo 

ke změnám, které měly za následek znění aktuálně účinné právní úpravy. Znění 

důvodové zprávy však nepochopitelně k oběma verzím zůstalo stejné, a tak důvody 

změny návrhu ustanovení o novaci zůstávají neznámy.  
  Po vzoru OZO je do úvodu druhého oddílu zařazeno ustanovení § 1901ObčZ, 

které vyjadřuje zásadu autonomie vůle stran. Toto ustanovení je velmi podobné 

ustanovení v OZO, označované také jako uvozovací ustanovení. 

Přestože bylo historicky za účinnosti OZO toto ustanovení označováno za uvozovací, 

tak výkladem změn obsahu závazku v rámci historického výkladu OZO jsem došel 

k závěru, že jmenované ustanovení právních důsledků má, a to zcela zásadních. 

Jednalo se totiž o samostatnou skutkovou podstatu změny obsahu závazku vedle 

novace.69 Proto ustanovení § 1901ObčZ bude věnován prostor pro zkoumání, 

zda se skutečně jedná o uvozovací ustanovení, které nemá žádných právních 

následků, nebo je třeba ustanovení § 1901 ObčZ vnímat jako jeden ze způsobů 

změny obsahu závazku. 
  V následujícím ustanovení § 1902ObčZ je upravena novace. Pokud jde 
o výklad a vnímání tohoto ustanovení, tak tato problematika činí značné potíže. 

To je zejména způsobeno tím, že vnímání změn obsahu závazku se změnilo 

jak v porovnání s ObčZ 1964, tak i právní úpravou v OZO jakožto inspiračním 

zdrojem. Názorová nejednotnost se projevuje nejen co do významu 

tohoto ustanovení, ale i ke změnám obsahu závazku jako celku. Přesto v rámci 

ustanovení § 1902 ObčZ upozorním na jednu velkou nejasnost, a to výklad 

kumulativní novace a jejích účinků.  
 

                                                 68 Návrh nového občanského zákoníku z roku 2009 [online]. justice.cz, 2009 [cit. 19. 12 2019]. 
Dostupné na: <http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/home/zakony-a-stanoviska/legislativni-
proces>. 

 
69 Viz výklad ke změnám obsahu závazku v OZO. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/home/zakony-a-stanoviska/legislativni-proces
http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/home/zakony-a-stanoviska/legislativni-proces
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 Pokud jde o představení jednotlivých názorů na vnímání změn obsahu závazku 

v ObčZ, tak první z názorů je ten, že všechny změny obsahu závazku, tedy i změny 

dílčí či nepodstatné, představují novaci ve smyslu § 1902ObčZ.70Naopak druhý 

názor zastávaný Eliášem je ten, že se v ustanovení § 1901 ObčZ nachází samostatná 

skutková podstata změn obsahu závazku, která dopadá na dílčí změny obsahu 

závazku, a nikoli všechny změny obsahu závazku se považují za novaci.71 
  Nahlédnu-li do důvodové zprávy k ustanovení § 1902 ObčZ, 

tak ta se vyjadřuje, že základem pro změnu obsahu závazku je smluvní svoboda, 

které „(…) odpovídá možnost stran ujednat změnu obsahu původního závazku 

a nahradit nebo modifikovat jej oprávněními a povinnostmi nově sjednanými. 

V tom je podstata novace.“72 Z citovaného a zejména pak z poslední věty lze odvodit 

závěr, že zákonodárce měl skutečně v úmyslu považovat všechny změny obsahu 

závazku za novaci. Toto zjištění se jeví dosti komicky v kontextu toho, že Eliáš, 

který je autorem ObčZ, má k této otázce zcela jiný názor.   
  Na základě znění ustanovení § 1902 ObčZ a k němu připojené důvodové 

zprávy jsem tedy došel k závěru, že všechny změny obsahu závazku je třeba 

považovat za novaci. Privativní novace nečiní větších potíží, jelikož její význam 

a účinky jsou zřejmé a kontinuita u tohoto institutu se historicky zachovala. 
Naopak význam kumulativní novace je poněkud pochybný. Zákonodárce vyjadřuje 

kumulativní novaci touto dikcí: „Může-li však dosavadní závazek vedle nového 

závazku obstát, má se za to, že nebyl zrušen“. Budu-li se držet jazykového výkladu, 

mám jednoznačně za to, že slovy dosavadní závazek ve spojení nebyl zrušen a vedle 
toho slova nový závazek vznikají dva zcela samostatné vedle sebe existující závazky. 

Jedná se však o legislativního zmetka v podobě nešťastně formulované dikce 

kumulativní novace, nebo záměr zákonodárců byl přesně takový, aby se kumulativní 

novace pojímala v tomto smyslu? Bohužel i v tomto případě neexistuje text 

                                                 70 BŘÍZA, Pavel, Pavelka, Tomáš. In PETROV, Jan. Občanský zákoník – komentář. 2. vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-747-7. s. 1910.; DVOŘÁK, Bohumil. In HULMÁK, Milan. Občanský 
zákoník V – závazkové právo Obecná část (§1721-2054). Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-
535-0. s. 812. 
71 ELIÁŠ, Karel. Problematická ustanovení nového občanského zákoníku a jejich výklad. Bulletin 
advokacie, 2013, č. 11, s. 27.  72 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: Beck-online [právní informační 
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 19. 12.2019]. 
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důvodové zprávy, který by problematiku kumulativní novace vyjasňoval a vyjádřil 

by tedy její jasný a konkrétní význam.  
  O kumulativní novaci zákonodárcem chápaného významu se vyjadřuje teorie, 

která uvádí, že kumulativní novací se původní závazek mění, avšak trvá dál 

ve změněné podobě.73 Naopak některá komentářová literatura se k vyjádření účinků 

kumulativní novace zcela jednoznačně nevyjadřuje.74 I z toho lze tedy rozpoznat 
nejednotnost vnímání pojmu kumulativní novace a její nejednoznačný význam. 

První z uvedených názorů popírá historický význam kumulativní novace, avšak 

navazuje na právní úpravu kumulativní novace za účinnosti ObčZ 1964, 

kdy jí někteří autoři právě přisuzovali tento význam. Přesto nelze opomenout, 
že i za účinnosti ObčZ 1964 činil výklad kumulativní novace značné potíže a pojila 

se s ním velká názorová nejednotnost. Dále pokud jsem došel k závěru, 

že inspiračním zdrojem pro právní úpravu změn obsahu závazku v ObčZ byl OZO, 

proč zákonodárce v otázce kumulativní novace navázal na smysl kumulativní novace 

chápaný za účinnosti ObčZ 1964? To jsou velmi sporné otázky, na které není možno 

nalézt odpověď. 
  Pokud bych se měl striktně držet výkladu, že kumulativní novací nevzniká 

nový závazek, ale původní závazek se pouze mění, tak mám za to, že takové řešení 

jde proti jednoznačnému jazykovému znění ustanovení § 1902 věta druhá ObčZ 

a zároveň pro takový výklad kumulativní novace neexistuje žádný právně relevantní 

argument, například v podobě vysvětlení zákonodárcem v důvodové zprávě. 

Jelikož chybí řádné zákonodárcovo vysvětlení v souvislosti s diskontinuitou změny 

obsahu závazku v ObčZ, je proto velmi těžké odhalit smysl a účel tohoto ustanovení. 

Z tohoto důvodu se nelze divit některým autorům, kteří se k účinkům kumulativní 

novace nevyjadřují.  
 

                                                 
73 KINDL, Tomáš In. ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: Wolters 
Kluwer, a. s., 2014. ISBN 978-80-7478-638-9.s. 360. 
74 BŘÍZA, Pavel, Pavelka, Tomáš. In PETROV, Jan. Občanský zákoník – komentář. 2. vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2019, ISBN 978-80-7400-747-7. s. 1910.; DVOŘÁK, Bohumil. In HULMÁK, Milan. Občanský 
zákoník V – závazkové právo Obecná část (§1721-2054). Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-
535-0. s. 812. 
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 Pokud bychom se drželi striktně jazykového výkladu zákona a s ním spojené 

důvodové zprávy, docházelo by k absurdnímu závěru, a to takovému, že změně 

obsahu závazku by se dostávalo pouze na základě novací: 
a) novace privativní, jejíž účinky jsou zánik původního závazku a vznik závazku 

nového a  
b) kumulativní novace, jejíž účinky jsou vznik zcela nového závazku bez zániku 

závazku původního.  
  Tímto výkladem by se zcela popřela možnost smluvních stran změnit svůj 

závazek prostou změnou, která by způsobovala pouze dílčí změnu původně 

sjednaného závazku. Pokud by tedy docházelo změnou obsahu závazku k jakékoli 

změně či zrušení ustanovení původní smlouvy, jež by způsobovala rozpor 

mezi závazkem novým a původním, jednalo by se vždy o privativní novaci. 

Pokud by se naopak k původnímu závazku přidávalo něco nového či pouze doplnilo 

něco původního, šlo by o kumulativní novaci. Takový výklad považuji v souladu 
se zákonem a důvodovou zprávou. Může však takový výklad v moderním právu 

obstát? Domnívám se, že absolutně vůbec.  
  Pro vyřešení této absurdní situace shledávám dvě možná východiska. První 

z nich je, že ustanovení § 1902 větě druhé ObčZ se přiřadí druhý význam, 

jehož podstatou bude prostá změna závazku, jinými slovy kumulativní novací 

se závazek mění a nevzniká závazek nový. Tímto by tedy byl založen dvojí význam 

kumulativní novace, který zde byl již za účinnosti ObčZ 1964. Zároveň by takový 

výklad způsoboval nemalé potíže v souvislosti s ustanovením § 1906 ObčZ, 

kde je pro novaci za splnění dalších podmínek stanovena striktní písemná forma. 

Druhá možnost spočívá v tom, že ustanovení § 1901 ObčZ je samostatná skutková 

podstata změny obsahu závazku, což je v souladu s názorem Eliáše. Které z těchto 

dvou východisek si nakonec praxe vybere, záleží zejména na prvních rozhodnutích 

Nejvyššího soudu, který se bude tímto tématem zabývat. 
  Pokud bych se měl osobně rozhodnout pro některé z těchto východisek, 

tak je to právě to druhé. Text důvodové zprávy ustanovení § 1901 ObčZ se vyjadřuje 

následovně: „Náleží k podstatě autonomie vůle a smluvní svobody jako jednoho 

z jejích projevů, že ve sféře práva soukromého, a zvláště co se týká majetkových 

oprávnění, mohou osoby smlouvou nejen svá práva a své povinnosti založit, 



59  

ale mohou je také změnit.“75 Předpokládám, že pokud měl zákonodárce v úmyslu 

ponechat možnost smluvních stran změnit obsah závazku jeho prostou změnou, 

tak to učinil právě v tomto ustanovení, jelikož jako základ tohoto ustanovení 

považuje princip autonomie vůle, který je základem prosté změny obsahu závazku. 

V souladu s principem autonomie vůle stran je tedy možnost ujednat si změnu 

obsahu závazku, která nebude novací dle ustanovení § 1902 ObčZ. Koneckonců 

stejné uvozovací ustanovení obsažené v OZO bylo prostředkem pro prosté změny 

obsahu závazku a představovalo samostatnou skutkovou podstatu. Jak je však výše 

uvedeno, žádné konkrétní právně relevantní argumenty pro tento závěr nelze nalézt, 

a tak se jedná pouze o osobní názor. Takto nastíněné řešení má velmi praktické 
důsledky i v souvislosti s ustanovením § 1906 ObčZ, o němž bude pojednáno v části 

zabývající se formou dohody o změně předmětu díla. V následujícím textu práce 

budu tedy pracovat s tímto řešením, že nelze každou změnu obsahu závazku 

považovat za novaci a současně ustanovení § 1901 ObčZ vnímám jako samostatnou 

skutkovou podstatu, která je základem pro realizaci autonomie vůle smluvních stran.  
  Závěrem je nutno uvést, že celá tato nevyjasněná problematika se dostává 

do popředí tehdy, kdy smluvní strany v právním jednání nevyjádřily vůli, 

jaké následky má mít dohoda o změně předmětu díla na původní smlouvu o dílo. 

Pokud vůli vyjádřily, právní režim této změny s ohledem na původní závazek 

se bude řídit právě jejich vůlí. Pokud takovou vůli naopak nevyjádřily, budou 
se následky dohody o změně předmětu díla k původní smlouvě o dílo posuzovat 

podle obecných pravidel zákona. 
 
Dílčí závěr 
 S právní úpravou ObčZ společně přišly podstatné změny v právní úpravě změn 

obsahu závazku. Naneštěstí tyto změny nebyly zákonodárcem náležitě vysvětleny, 

a proto se kolem tohoto tématu line příliš mnoho sporných otázek. Došel jsem 

po zvážení všech praktických důsledků k závěru, že nejvhodnější řešení změn obsahu 

závazku v ObčZ bude to, že ustanovení § 1901 ObčZ bude považováno 

za samostatnou skutkovou podstatu pro prostou změnu závazku a v ustanovení 

                                                 
75 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: Beck-online [právní informační 
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 19. 12.2019]. 
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§ 1902 bude obsahovat v první větě privativní novaci a ve druhé větě kumulativní 

novaci ve významu, jaký byl uveden v části práce Změny závazku v obsahu v OZO.  
 
2.3.5 Vůle smluvních stran při změně předmětu díla 
 Pro posouzení, jaká je vůle smluvních stran při změně předmětu díla, 

je třeba vycházet zejména ze skutečného úmyslu stran jako subjektivní metody 

interpretace a podpůrně lze využít objektivní metodu, která zohledňuje vnější 

objektivní kritéria posuzování případu.76 Toto tvrzení je v souladu se současnými 

pravidly výkladu právního jednání, kdy se dle ustanovení § 556 odst. 1 věty první 

ObčZ užije výklad empirický, tedy výklad, v němž je zjišťována skutečná vůle 

jednajícího v případě, že druhé jednající straně byla skutečná vůle jednajícího známa 

nebo musela-li o ní vědět. Až za situace, ve které nelze rozpoznat skutečný úmysl 

jednajícího, se užije výklad normativní dle ustanovení § 556 odst. 1 věta druhá 

ObčZ. Normativní výklad se řídí objektivními pravidly – projevu vůle se přisuzuje 

takový význam, jaký by mu zpravidla přikládala osoba v postavení adresáta projevu 

vůle. Zároveň se při výkladu právního jednání v souladu s ustanovením § 556 

odst. 2 ObčZ hledí na praxi zavedenou mezi stranami, k tomu, co právnímu jednání 

předcházelo, jakož i k tomu, jak strany následně daly najevo, jaký obsah a význam 

právnímu jednání přikládají. Jelikož velmi často jsou smluvními stranami 

podnikatelé, nelze opomenout zásadní výkladové pravidlo mezi těmito subjekty 
dle ustanovení § 558 odst. 2 ObčZ, kdy se mimo jiné při výkladu právního jednání 

hledí i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně nebo v daném odvětví.  
  Smluvní strany nazývají změnu předmětu díla jako smluvní dodatek. Dodatek 

může být jak ústní, tak písemný. V případě písemného dodatku je velmi často 

v dodatku obsažena klauzule: „V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem 

zůstává smlouva o dílo, ve znění pozdějších úprav, beze změn.“ Z tohoto ujednání 

lze tedy dovodit jednoznačnou vůli smluvních stran, a to, že původní smlouvu o dílo 

chtějí zanechat v platnosti a účinnosti a v zájmu smluvních stran je pouhá změna 

obsahu závazku v konkrétních bodech smlouvy dotčených dodatkem. 

Takto projevená výslovná vůle nečiní větších potíží a změny předmětu díla 

                                                 
76 HANDLAR, Jiří. K problematice rozlišování dohod působících změnu a zánik závazku. Právní 
rozhledy, 2007, roč. 15, č. 23, s. 843.  
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lze považovat v tomto případě za prostou změnu závazku bez účinků novací 

dle § 1902 ObčZ.  
  Doposud však byl výklad směřován na situaci se zjevnou vůlí stran, 

kdy bylo z právního jednání znatelné, zda vůle stran vedla k zachování původního 
závazku, či k jeho zániku. Jak by se však mělo postupovat za situace, během níž 

z právního jednání smluvních stran vůle rozpoznatelná není? Domnívám se, 

že na tuto otázku dává odpověď výše uvedena Knappova teorie o rozlišení změny 

a zániku závazku.  
  Například může nastat situace, kdy smluvní strany si bez dalšího ujednají, 

že výkop bude prohlouben o další metr, než bylo původně předpokládáno, 

a to z důvodu technických a delší životnosti prováděného díla. Z takového právního 

jednání nelze bez dalšího dovodit, zda smluvní strany měly zájem na změně, 

nebo zániku závazku. Proto si k zodpovězení otázky, zda došlo k novaci či nikoli 

musíme pomoci právě Knappovou teorií. Knappova teorie rozlišuje mezi podstatnou 

a nepodstatnou změnou smlouvy. Jelikož kritériem podstatnosti není právní, 

ale hospodářská podstatnost, tak mám za to, že musíme obecně vycházet z těchto 

kritérií hospodářské podstatnosti: 
a) Posuzování hodnoty změny předmětu díla. Například hodnota díla byla více než 

1 mil. Kč a smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla, která měla 

hodnotu necelých 1 tis. Kč. Z okolnosti případu se tedy nebude jednat 

o podstatnou změnu.  
b) Posuzování samotného změněného předmětu, tedy těch konkrétních prací, 

které mají být provedeny na základě změny předmětu díla. Na tomto místě 

je vhodné si položit otázku, nakolik je provedení takových prací podstatné? 

V tomto případě se bude zejména hledět na podstatnost u objednatele. V případě, 

že pro objednatele bude vykonání prací velmi podstatné, mám za to, že došlo 

k podstatné změně smlouvy. 
  Zejména bod písmene b) považuji za stěžejní, jelikož bez ohledu na hodnotu 

změny předmětu díla se naplní podstatnost změny. Pokud se však nenaplní, 

přesto by se měla podstatnost posuzovat podle písmene a) a až v případě, že hodnota 

změn je zanedbatelná. Lze tak dojít k závěru, že se jedná o nepodstatnou změnu. 

Vrátím-li se k uvedenému případu o prohloubení výkopu o jeden metr, tak docházím 
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k závěru, že se jedná o podstatnou změnu, a to zejména na kritéria pod písmenem b). 

Bez ohledu na hodnotu takové změny se jedná o práce podstatné pro objednatele 

zejména proto, že jsou prováděny z důvodu technických za účelem delší životnosti 

prováděného díla. Tímto lze tedy takovou změnu obsahu závazku považovat 

jako privativní novaci. 
  Kdy však může být změna změnou nepodstatnou a na změnu předmětu díla 

bude třeba nahlížet jako na prostou změnu? Logicky odpovím, když nebude 

naplněno ani jedno ze dvou kritérií výše uvedených. Například půjde o případ, 

kdy je zhotovován zcela nový hotelový komplex a došlo ke změně předmětu díla 

takovou formou, že v každém patře u výtahových dveří byl přidán spínač světel. 

Pro lepší přehlednost a shrnutí připojuji níže názorné tabulky.  
 
Změna předmětu díla řízená projevenou vůlí smluvních stran: 

Zjevný 

projev 
vůle 

Podstatná změna 

smlouvy 
Prostá změna, 

privativní, nebo 

kumulativní novace 
Nepodstatná změna 

smlouvy 
Prostá změna, 

privativní, nebo 

kumulativní novace  
Změna předmětu díla řízená Knappovou teorií předpokládající, že zjevná vůle 

z právního jednání stran nebyla znatelná: 
Výklad 

právního 

jednání 

Nepodstatná změna 

smlouvy Prostá změna 
Podstatná změna 

smlouvy 
Privativní, nebo 

kumulativní novace  
 

2.4 Intertemporální pravidla - § 3028 odst. 3 ObčZ 
 V souvislosti se shora uvedeným je nutné rovněž uvést řešení nastolené otázky, 

a to, jaký právní předpis bude aplikován na dohodu o změně předmětu díla v případě, 

že smlouva o dílo byla uzavřena za staré právní úpravy, ale k dohodě o změně 

předmětu díla došlo až za účinnosti ObčZ?  Pokud změna bude představovat 

privativní, či kumulativní novaci, tak se v souladu s ustanovením § 3028 odst. 

3 ObčZ bude k takovému smluvnímu dodatku aplikovat nová právní úprava, 
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tedy ObčZ. V případě privativní novace se bude na celý smluvní závazek aplikovat 

nová právní úprava, jelikož původní závazek zcela zanikl, a vznikl tak nový závazek 

ve změněné podobě. Naopak v případě kumulativní novace se pouze na nově vzniklý 

závazek bude aplikovat nová právní úprava a na starý závazek stará právní úprava, 

tedy ObčZ 1964, resp. ObchZ. Pokud však došlo k prosté změně obsahu závazku, 

tak se na tento případ bude aplikovat stará právní úprava, tedy ObčZ 1964, 

resp. ObchZ.  
 
2.5 Změny předmětu díla v režimu veřejných zakázek 
 Jak již bylo uvedeno výše, změny předmětu díla jsou zcela imanentní 

ke smlouvě o dílo, a to bez výjimky platí i pro případ, kdy smlouva o dílo 

je uzavírána v rámci veřejné zakázky, na kterou se uplatní režim zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

Poněkud odlišný režim takových smluv vyplývá ze samotné podstaty zadávání 

veřejných zakázek, kde je hleděno na velmi detailní pravidla a principy, 

aby byla zejména naplněna hospodárnost77 a bezpochyby taky transparentnost 
zadávacího řízení a průběhu veřejné zakázky.  
  Nová právní úprava v ZZVZ přinesla liberálnější přístup v možnostech změn 

obsahu závazku ze smluv na plnění veřejných zakázek oproti staré právní úpravě 

v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Nová právní úprava je bezesporu 

přínosem pro celou řadu situací, které se v průběhu provádění díla mohou objevit, 

a smluvní strany tak mohou efektivně reagovat na nastalé situace. Jelikož právní 

normy zákona o zadávání veřejných zakázek můžeme považovat za sadu kogentních 

soukromoprávních norem,78 tak tyto normy přinášejí poněkud odlišný pohled 

na změny předmětu závazku oproti obecné soukromoprávní úpravě. 

Proto se na tomto místě budu zabývat otázkou, jakým způsobem lze dojít ke změně 

předmětu díla v případě smluv uzavíraných v souvislosti s plněním veřejné zakázky?  
  Zásadní pro změnu předmětu díla v případě smlouvy o dílo z veřejné zakázky 

je ustanovení § 222 ZZVZ. Toto ustanovení rozděluje změny závazku do dvou 

                                                 77 Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. In: Beck-online [právní 
informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 19. 12.2019]. 
78 Shodně rozhodnutí ÚOHS ze dne 15. 6. 2007 č. R047, 050/2007/02-11371/310-Hr.; BOVIS, C. H. 
Public Procurement in the EU: Jurisprudence and Conceptual Directions. In: Common Market Law 
Rewiev, 2012, vol. 49. s. 283.  
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skupin, na změny podstatné a nepodstatné. Následkem podstatné změny obsahu 

závazku je obecně nemožnost změnit smlouvu v rámci již vypsaného zadávacího 

řízení a zároveň povinnost vypsat na takové práce nové zadávací řízení. Smysl a účel 

tohoto pravidla je jednoznačný již zmiňovanými principy hospodárnosti a zejména 

pak transparentnosti.  
  Podstatné změny pro stavební práce jsou upraveny v odstavci pátém, který zní: 

 
(5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují 

dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné 

zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 

pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele 
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména 

v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami 

nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, 
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % 

původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet 

hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 
  Pokud jde o srovnání s předchozí právní úpravou, v otázkách změn obsahu 

závazku se současná právní úprava posunula k již zmiňovanému liberálnějšímu 

přístupu, kdy podmínkou nepodstatnosti již není nepředvídatelnost takových prací, 

která byla minulou právní úpravou vyžadována. Takový posun lze jen kvitovat, 

jelikož ze samotné podstaty změn předmětu díla není zásadně možné, aby dodatečné 

práce byly předem předvídatelné. Jestliže však není předvídatelnost podmínkou 

nepodstatnosti, mohou být dodatečnou prací ve smyslu ustanovení § 222 odst. 

5 ZZVZ veškeré práce, a to i ty, které nesouvisí přímo s předmětem díla? 
  Na tuto otázku zcela jasně odpovídá preambule KISm, která jasně vymezila 

účel komentovaného ustanovení, k němuž uvádí, že „(...) v těchto případech 

lze odůvodnit změnu původní smlouvy na veřejnou zakázku bez zahájení nového 

zadávacího řízení, zejména pokud jsou dodatečné dodávky určeny buď k částečnému 
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nahrazení nebo k rozšíření stávajících služeb, dodávek nebo zařízení (…).“79 
Ustanovení o podstatných a nepodstatných změnách závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku se tak nebude vztahovat na práce, které nesouvisí s předmětem díla. 

V případě takových prací bude muset být vypsáno nové zadávací řízení. Typicky 

půjde o případy bijící do očí, kdy například předmětem provedení díla je renovace 

silnice a dodatečnými pracemi by měla být oprava přilehlých autobusových zastávek. 

V takovém případě v souladu se zněním ustanovení a jeho výkladem by na opravu 
zastávek mělo být vypsáno nové zadávací řízení. 
  Zároveň je nutné poznamenat, že ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ 

je benevolentnější oproti ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Tento mírnější přístup 

se projevuje zejména v tom, že ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ primárně umožňuje 

zadavateli vypořádat se i s těmi vícepracemi, které předvídat mohl a měl, ale neučinil 

tak, kdežto podmínkou § 222 odst. 6 je, aby takové změny nemohly být 

předvídatelné.80 
  Následkem podstatné změny závazku ze smlouvy je nemožnost uzavření 

smluvního dodatku a povinnost provedení nového zadávacího řízení. Domnívám 

se však, že v případě změn předmětu díla v souladu s jejich smyslem a účelem 

zásadně nepůjde o podstatné změny ve smyslu výše citovaného ustanovení a smluvní 

strany budou mít možnost změnit obsah smlouvy. V otázce změn předmětu díla 

a dopadu takové změny na původní smlouvu o dílo jsou zcela použitelné závěry 

uvedené v předchozí kapitole.  
 
2.6 Forma změny předmětu díla 
 K zevrubnému pojednání o změnách předmětu díla neoddělitelně patří rovněž 

pojednání o formě právního jednání, kterou se změna činí. Ke změně předmětu díla 

dochází prostřednictvím dohody smluvních stran. Dohoda může mít obecně dvě 

formy, a to ústní a písemnou. V případě ústní formy změn předmětu díla 

je problematická zejména prokazatelnost této dohody a zároveň určení jejího obsahu. 

Přesto však ústní forma není výjimkou, jelikož k dohodám o změně předmětu díla 

                                                 
79 Směrnice Evropského Parlamentu a rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných 
zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES. 
80 ARROWSMITH, Sue. The Law of Public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK. 
London: Sweet & Maxwell, 2014. ISBN 0-421- 96690-1. s. 601 – 602. 
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často dochází přímo na místě stavby, kde je mezi zhotovitelem a objednatelem 

přesně dohodnut změněný postup. Ústní forma změny předmětu díla je tedy 

efektivním prostředkem k reakci na nastalé situace při výstavbě a vhodným 

prostředkem s ohledem na dodržení termínu realizace výstavby. V případě ústní 

formy je změna předmětu díla zásadně účinná okamžikem akceptace změny druhou 

smluvní stranou v souladu s ustanovením § 1740 ObčZ.  
  Není však výjimkou, že ve smlouvách o dílo je obsaženo ustanovení, 

které si klade za podmínku písemný dodatek. Takové ustanovení zpravidla zní: 

„Předmětné vícepráce může zhotovitel provádět pouze na základě vzájemně 

odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními 

stranami.“ Velmi často je takové ustanovení spojováno rovněž se zvýšením ceny 

díla. Podmínkou pro takové zvýšení je postup, kdy zvýšit cenu díla lze 

„pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného 

a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde 

ke změně předmětu smlouvy“. Právě Achillovou patou změn předmětu díla je změna 

ceny díla spočívající v jejím zvýšení. Objednatelem není obecně rozporováno 

změnění předmětu díla, tedy konkrétní vykonané práce provedené v důsledku změny 

předmětu díla, ale právě úhrada těchto prací.  
 
2.6.1 Vztah § 1906 ObčZ k dohodě o změně předmětu díla 
 Předně, než bude pojednáno o písemné formě ujednané mezi stranami, je třeba 

poukázat na zásadní problém související s formou dohody o změně předmětu díla, 

a tím je dikce ustanovení § 1906 ObčZ. V ustanovení § 1906 ObčZ je mimo jiné 

stanoveno, že ujednání o novaci vyžaduje písemnou formu v případě, jestliže byl 

původní závazek zřízen v písemné formě. Pokud bychom tedy dohodu o změně 

předmětu díla považovali za novaci a původní smlouva o dílo byla uzavřená 

v písemné formě, tak dohoda o změně předmětu díla musí mít písemnou formu vždy. 

V rozporu s tímto je ustanovení § 564 ObčZ, kde je stanoveno, že pokud vyžaduje 

formu právního jednání jen ujednání stran, lze obsah právního jednání měnit 

i v jiné formě. Na první pohled jevící se rozporuplnost by vyřešil argument speciální 

normy vůči obecné, jehož závěrem by bylo, že se má úžit ustanovení§ 1906 ObčZ. 

Tento argument se však na tomto místě nedá užít, jelikož se formálně v případě 

novace nejedná o změnu obsahu závazku, ale o vznik závazku nového, byť je novace 
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formálně zařazena do části zákona pojednávajícího o změně obsahu závazku. 

Zároveň takový přístup podporuje mnou navržené řešení změn obsahu závazku 

v ObčZ, kde v ustanovení § 1901 ObčZ je samostatná skutková podstata pro prosté 

změny obsahu závazku a v ustanovení § 1902 ObčZ je upravena novace ve formě 

privativní a kumulativní, tak jak byla chápána v OZO. Pokud by bylo ustanovení 
§ 1906 ObčZ aplikovatelné na všechny změny obsahu závazku, tak by to způsobilo 

velmi přísné a nežádoucí účinky, které jdou proti zásadě bezformálnosti právního 

styku.  
  Historicky obsah ustanovení § 1906 ObčZ nebyl v českém právním řádu 

ani v OZO obsažen. Je tedy velkou neznámou, jaký inspirační zdroj se k tomuto 
ustanovení pojí. Již tradičně důvodová zpráva k inspiračnímu zdroji mlčí. 

Pokud jde o názory právních odborníků, tak ti se k ustanovení § 1906 ObčZ vyjadřují 

následovně: 
- ustanovení § 1906 ObčZ je obsoletní,81 
- ustanovení § 1906 ObčZ je pouze ve zdánlivém rozporu s ustanovením § 564 

ObčZ, jelikož § 1906 ObčZ nedopadá na změny obsahu závazku provedené 

na základě ustanovení § 1901 ObčZ.82 Tímto tedy rozvíjí pojetí změny obsahu 

závazku, kdy základem považuje, že v ustanovení § 1901 ObčZ je samostatnou 

skutkovou podstatou změn obsahu závazku. 
- ustanovení § 1906 ObčZ je třeba interpretovat restriktivně, tedy pouze 

jen na narovnání a privativní novaci, při níž dochází nikoli ke změně, 

ale k zániku závazku.83 
  Argument pro první z uvedených závěrů je ten, že zákonodárce pochybil 

při tvorbě zákona a neuvědomil si zjevného rozporu mezi těmito ustanoveními. 

Na druhou stranu osoba označována za tvůrce občanského zákoníku to vyvrací 

a považuje rozpornost za zdánlivou. Osobně bych se přiklonil k názoru Eliáše, 

jelikož jeho názor zanechává důvěry veřejnosti v právo. To je však jediný argument, 

                                                 
81 BŘÍZA, Pavel, Pavelka, Tomáš. In PETROV, Jan. Občanský zákoník - komentář. 2. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-747-7. s. 1916.; DVOŘÁK, Bohumil. In HULMÁK, Milan. Občanský 
zákoník V – závazkové právo Obecná část (§1721-2054). Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-
535-0. s. 830. 
82 ELIÁŠ, Karel. Problematická ustanovení nového občanského zákoníku a jejich výklad. Bulletin 
advokacie, 2013, č. 11, s. 27. 
83 MELZER, Filip. In. MELZER, Filip, TÉGL, Petr. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-
654. Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-003-1. s. 658. 
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který mě napadá pro podpoření tohoto názoru. Ostatně všechny výše uvedené 

názorové proudy se omezily na holé konstatování jejich názorů bez řádné hlubší 

argumentace. Soudní judikaturu tak čeká nelehký úkol spočívající ve vypořádání 

se s touto (možná zdánlivou) rozporností. 
 
2.6.2 Výhrada písemné formy 
 Pokud jde o samotné ujednání o písemné formě případných pozdějších změn 

objevující se ve smlouvách o dílo (jinými slovy můžeme toto ujednání nazvat 

jako výhradu písemné formy), tak teorie rozlišuje obecně mezi dvěma typy. 

Jedná se o rozlišování výhrad písemné formy konstitutivní a deklaratorní, které mají 

svůj původ v zahraničních právních řádech.84 Současné rozlišování výhrad písemné 

formy je dovozováno z ustanovení § 1758 ObčZ,85 kde je stanovena vyvratitelná 

právní domněnka konstitutivní výhrady písemné formy, kdy se v takovém případě 

nedodržením písemné formy rozumí, že strany nechtějí být právním jednáním 

vázány. Naopak u deklaratorní výhrady písemné formy není předpokladem 

pro závaznost právního jednání dodržení písemné formy. V případě změn předmětu 

díla obecně považuji výhradu písemné formy jako typ konstitutivní, jelikož plní 

varovnou funkci za tím účelem, aby si strany důkladně promyslely zamýšlené změny 

a předešly tak unáhleným krokům.86 K tomuto Handlar uvádí, že na splnění 

této formy je závislá samotná platnost právního jednání.87 Ostatně ke konstitutivní 

výhradě písemné formy v případě změn předmětu díla dochází i samotná judikatura, 

která v případě nedodržení stanovené formy dochází k závěru, že právní jednání 

platně nevzniklo.88 
 

                                                 84 Srov. SCHLEZINGER, Rudolf B., Formation of Contract, A Study of the Common Core of Legal 
Systems. Volume I. N.Y. U.S.A.: Oceana Publications, Inc./Dobbs Ferry, 1968. ISSN 9780379002690. s. 
178.; BYDLINSKY, PETER, In KOZIOL, Helmut, BYDLINSKY, Peter, Bollenberger, Raimund a kol. 
Kurzkommentar zum ABGB. 2. vydání. Wien: Springer Verlag, 2007. ISBN 978-3-7046-7664-1. s. 860; 
Rummel, Peter a kol. Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch. 1. svazek. 2. díl. Wien 
Manzsche Verlags-und Universitäts buchhandlung, 2000. ISBN 3214044478. s. 1469. 
85 HANDLAR, Jiří In. LAVICKÝ, Jiří a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. 
vydání. Praha: C H Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9. s. 2012. 
86 Srov. JHERING, Rudolf von, Geist des römischen Rechtsauf den verschiedenen Stufenseiner 
Entwicklung. Part II.2. Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1865, s. 495. 
87 HANDLAR, Jiří. Právní následky porušení smluvní formy právních úkonů v civilním právu de lege 
lata a de lege ferenda. Právní rozhledy, 2010, roč. 18. s. 645.  
88 Např. viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. února 2011, sp. zn. 23 Cdo 3891/2010, rozsudek 
Nejvyššího soudu ze dne 26. června 2012, sp. zn. 23 Cdo 1095/2012, a rozsudek Nejvyššího soudu ze 
dne 27. června 2007, sp. zn. 32 Odo 1043/2005. 
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 V následujícím textu se tedy budu zabývat otázkou, jaké právní následky 

má nedodržení konstitutivní výhrady písemné formy, která byla ujednána v původní 

smlouvě o dílo. Zároveň se budu zabývat otázkou, zda ústní formou změny předmětu 

díla nedochází k prolomení ujednání o výhradě písemné formy. Výklad započne 

již u předchozí právní úpravy ObčZ 1964 a ObchZ, jelikož to považuji za velmi 

praktické s ohledem na stále probíhající právní spory ze smluv, které byly uzavřeny 

za minulé právní úpravy. Zároveň judikatura, která bude v této části práce 

analyzována, se vyjadřuje v této otázce zatím pouze v souvislosti se starými zákony, 

a tak považuji za vhodné staré právní předpisy představit. Před samotným výkladem 

uvedu reálný skutkový stav, se kterým budu pracovat po celý zbytek této podkapitoly 
a který napomůže reálnější představě a hlubšímu pochopení této problematiky.  
 
Praktický příklad: 
 Předmětem díla je celková realizace čtyřpatrové kancelářské budovy. 

Po uzavření smlouvy bylo zjištěno, že projektová dokumentace stavby vykazuje 
zásadní nedostatky a projekt bylo nezbytné upravit. Ze změn ujednaných 

mezi smluvními stranami vzešly změny předmětu díla co do rozšíření, ale i omezení. 

Ke všem změnám byly vypracovány zhotovitelem změnové listy, které obsahovaly 

nejen vymezení konkrétní změny, ale i cenové ohodnocení takových změn 

a tyto byly předloženy objednateli. Původním záměrem zhotovitele bylo práce, 

které nebyly uzavřeny smluvním dodatkem, pozastavit o doby, než dojde k uzavření 

písemného dodatku, neboť smluvní strany měly v původní smlouvě o dílo ujednanou 

výhradu písemné formy. Jelikož však šlo o developera, který měl z důvodu dotačního 

programu zájem na tom, aby dílo bylo dokončeno v původně stanoveném termínu, 

došlo k dohodě, že všechny práce budou provedeny bez přerušení a později bude 

uzavřen písemný dodatek. Ke změnám předmětu díla došlo v pěti případech za dobu 

výstavby. Ve čtyřech případech k následnému uzavření písemného dodatku došlo, 

ale u pátého se tomu tak nestalo, protože developer k uzavření posledního dodatku 

nepřistoupil. Následně se developer začal odvolávat na ustanovení původní smlouvy 

o dílo, v níž byla ujednána výhrada písemné formy, a tak má za to, že není povinen 

uhradit navýšenou cenu díla vyvolanou provedenými změnami oproti původnímu 

projektu. Předmětem sporu je zaplacení provedených prací vyvolaných v důsledků 

změn předmětu díla v rozsahu posledního neuzavřeného dodatku.  
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2.6.3 Formy změny obsahu závazku ObčZ 1964 
 ObčZ 1964 formy změny obsahu smlouvy uzavřené písemně stanovoval 

poněkud přísně, a to v ustanovení § 40 odst. 2 ObčZ 1964, v němž bylo stanoveno: 

„Písemně uzavřená dohoda může být změněna, nebo zrušena pouze písemně.“ 

V souladu s jazykovým výkladem citovaného ustanovení byla i judikatura.89 
Následkem nedodržení zákonem stanovené formy právního jednání byla absolutní 

neplatnost. V ObčZ 1964 se objevovala v souvislosti s písemnou změnou závazku 

i relativní neplatnost, která byla upravena v ustanovení § 40a. Toto ustanovení 

stanovovalo mimo jiné možnost smluvní strany dovolat se relativní neplatnosti 

v případě nedodržení písemné formy, která byla ujednána mezi stranami. Aplikace 

tohoto ustanovení však byla významně omezena jen na případy, kdy se jednalo 

o ústní právní jednání, kterým vznikla smlouva a ve kterém byl vyjádřen požadavek 

písemné doložky pro budoucí změny smlouvy. Pokud smluvní strany chtěly 

takto vymezenou výhradu písemné formy do budoucnosti vyloučit, byly povinny 

tak učinit písemně.  
  ObčZ 1964 nerozlišoval mezi konstitutivním a deklaratorním typem výhrady. 

V případě nedodržení jakékoli výhrady písemné formy prohlašoval takové právní 

jednání za neplatné, a to buď absolutně, či relativně. V souvislosti s významy výhrad 

se domnívám, že v případě deklaratorní doložky písemnosti by následkem 
nedodržení písemné formy neplatnost neměla vůbec být, jak ostatně vyplývá 

z funkce takové výhrady. Pokud jde o konstitutivní výhradu písemné formy, 

tak v takovém případě považuji jediné možné řešení v podobě absolutní neplatnosti, 

což taky vyplývá z autonomie vůle stran při sjednání výhrady písemné formy 

v původní smlouvě, v níž strany vyjádřily vůli nebýt změnou závazku vázány 

v případě nedodržení formy. Handlar v souvislosti s tímto uvádí: „Sjednají-li strany 
formu z toho důvodu, že bez jejího naplnění nechtějí být úkonem vázány, 

je přirozené, že nedostatek formy způsobí, že úkon skutečně nevzniká, resp. 

nevyvolává právní následky, a strany z něj zavázány nejsou.“90 Následek relativní 

neplatnosti jde proti vůli vyjádřené mezi smluvními stranami, kdy takové právní 

                                                 
89 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. září 2000, sp. zn. 25 Cdo 103/2000, nebo rozsudek 
Nejvyššího soudu ze dne 2. října 2012, sp. zn. 28 Cdo 295/2012. 
90 HANDLAR, Jiří. Právní následky porušení smluvní formy právních úkonů v civilním právu de lege 
lata a de lege ferenda. Právní rozhledy, 2010, roč. 18, s. 646. 
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jednání vzniká do doby, než je smluvní stranou vznesena námitka relativní 

neplatnosti.  
 
2.6.4 Formy změny obsahu závazku ObchZ 
 Odlišnou úpravu od ObčZ 1964 obsahoval ObchZ, a to v ustanovení § 272 

odst. 2 ObchZ. Jmenované ustanovení bylo v souladu s ustanovením § 1 
odst. 1 ObchZ speciální vůči právní úpravě ObčZ 1964, a to konkrétně v ustanovení 

§ 40 odst. 2 ObčZ 1964 a uplatnilo se na vztahy podnikatele s podnikatelem. 
V ustanovení § 272 odst. 2 ObchZ bylo upraveno: „Obsahuje-li písemně uzavřená 

smlouva ustanovení, že může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran 

v písemné formě, může být smlouva měněna nebo zrušena pouze písemně.“ 

Tento přístup byl tedy poněkud mírnějším k pozdějším změnám smluv co do formy 

v porovnání s přístupem ObčZ 1964, jelikož se písemná forma nevztahovala 

již na všechny smlouvy uzavřené písemně, ale pouze na ty, ve kterých byla výhrada 

písemné formy vyjádřena. Následkem nedodržení písemné formy uvedené 

v ustanovení § 272 odst. 2 ObchZ byla absolutní neplatnost.  
  V souladu s uvedeným výkladem považuji za správné, aby následkem 

nedodržení konstitutivní doložky písemnosti byla absolutní neplatnost. V případě 

deklaratorní doložky písemnosti by neplatnost neměla vůbec nastat. Pokud jde však 

o později projevenou vůli smluvních stran uzavírat změny závazku ústní formou, 

tak se domnívám, že taková vůle by měla být reflektována. Předně byla vyjádřena 

vůle, aby ke změnám docházelo jen písemnou formou, která se však později změnila 

a strany již tuto formu nevyžaduji. V souladu s principem autonomie vůle, smluvní 

svobody a zásadou bezformálnosti právního jednání by mělo k takové změně 

doložky písemnosti dojít i jinak než písemnou formou. Proto mám za to, že právní 

jednání po změně vůle smluvních stran ohledně formy nelze považovat za absolutně 

neplatná.  
  K ObchZ existuje nejpočetnější judikatura v otázce změny předmětu díla 

a nedodržení výhrady písemné formy. Soudy se ke změnám předmětu díla 

v souvislosti s formou změny vyjadřovali v těchto rozhodnutích: 
o Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. července 2009, sp. zn. 23 Cdo 1146/2007, 

v němž soud v tomto případě rozhodl o zamítnutí nároku na zaplacení prací 
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provedených v důsledku změn předmětu díla, jelikož nebyla dodržena písemná 

forma dodatku, přestože ústní forma byla dokázána. 
o Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. července 2012, sp. zn. 23 Cdo 3798/2009, 

kdy v tomto případě byly vyhotoveny zadávací listy, na jejichž základě byly 

rozšířeny požadavky objednatele, všechny zadávací listy později byly zrušeny 

a nebyly nahrazeny novými, a tak soud nepřiznal náhradu provedených prací 

v důsledků změn předmětu díla, a to z důvodu, že nebyla prokázána písemná 

forma změny předmětu díla. 
o Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. srpna 2011, sp. zn. 23 Cdo 1903/2010, 

kde byla existence dohody dokazována ze stavebního deníku a zápisů 

z kontrolních dnů. Žaloba zhotovitele však byla Nejvyšším soudem odmítnuta 

z důvodu, že nebyla prokázaná písemná dohoda stran. 
o Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. února 2011, sp. zn. 23 Cdo 3891/2010, 

který z důvodu chybějícího písemného dodatku zamítnul žalobu na zaplacen 

prací provedených nad rozsah stanoveného díla sjednaného v původní smlouvě 

o dílo. V podobném duchu rozhodl Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 26. června 

2012, sp. zn. 23 Cdo 1095/2012. 
  Ze shora uvedených rozhodnutí vyplývá jednoznačný přístup soudu 

ve striktním pojetí výhrady písemné formy a jejím prolomení. V zásadě to ukazuje, 

že nebylo možné žádným jiným způsobem dojít ke změně předmětu díla 

a následnému zaplacení provedených prací v důsledku změny, aniž by došlo 

k písemnému dodatku. Takový přístup osobně považuji za nesprávný, 

jelikož to vnímám jako strojové posuzování případů bez přihlédnutí ke konkrétním 

důvodům, které vedly k jiné formě změny předmětu díla než formě písemné 

s následujícím vysvětlením.  
  Odhlédnu-li krátce od práva a podívám-li se na takové případy pohledem praxe 

v oblasti stavitelství, tak právě tento pohled mě nutí se dívat na taková rozhodnutí 

jako na nesprávná. V případě, že zhotovitel bude striktně trvat na uzavření 

písemného dodatku, bez kterého nebude nadále pokračovat v pracích, takové 

přerušení může jak pro zhotovitele, tak objednatele přinést značné potíže. Z pohledu 
zhotovitele konzervace díla znamená vysoké finanční náklady a časové prostoje. 

Nejsou využity pracovní síly, které zaměstnává, a stroje, za které vydal nemalé 
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finanční prostředky. Konzervace má negativní dopady na vztahy se subdodavateli, 

kdy jsou jednotlivé práce hlavního zhotovitele a subdodavatelů na sebe navázány. 

Dále na straně objednatele je zjevný zájem, aby dílo bylo dokončeno co nejdříve, 

přičemž jeden z hlavních důvodů tohoto zájmu plyne z dotačního financování 
mnohdy časově omezeného. Přesto však takové argumenty pro prolomení doložky 

písemnosti nemohou samy o sobě obstát, aniž by byly k tomu přidány argumenty 

právní.  
  Základním právním argumentem prolomení doložky písemnosti za účinnosti 

ObchZ považuji ustanovení § 265 ObchZ, ve kterém je upravena zásada poctivého 

obchodního styku. Následkem, kdy jedna ze stran jedná nepoctivě, je nepožití právní 

ochrany v takovém jednání. Jestliže jde o souvislost se změnami předmětu díla, nedá 

se obecně říct, že objednatel dovolávající se ex post výhrady písemné formy jedná 

nepoctivě, každopádně by se otázkou poctivosti měl soud v každém konkrétním 

případě zabývat.  
  Vyjdu-li konkrétně ze skutkového stavu praktického příkladu, určitá 

nepoctivost by mohla být zjevná z toho, že na písemný dodatek objednatel ve čtyřech 

případech přistoupil a u posledního již ne. Pokud pro takové nepřistoupení neexistují 

legitimní důvody, měl by se soud nepoctivostí objednatele bezesporu zabývat. Tím, 

že ve čtyřech případech objednatel přistoupil v průběhu výstavby na uzavření 

písemného dodatku, byla zavedena určitá praxe mezi smluvními stranami 

a zhotovitel mohl rozumně předpokládat, že k uzavření písemného dodatku dojde 

i v posledním případě. Když je založena taková praxe mezi smluvními stranami 

a bez legitimního důvodu objednatel odmítne podepsat smluvní dodatek 

na již provedené práce, považuji to za velmi silný náznak nepoctivého jednání. 

V případě prokázání by nemělo právní jednání požívat právní ochrany. Zároveň se dá 

takové jednání objednatele považovat za jednání proti dobrým mravům.  
  Za další právní argument podporující zánik písemné doložky konkludentním 

jednáním stran považuji fakt, že zhotovitel stavby jednal v souladu s pokyny 
objednatele dle ustanovení § 537 odst. 3 ObchZ, jímž je zhotovitel díla velmi často 

zavázán. Tento argument se poněkud pojí i s mimoprávními argumenty, jelikož 

pověsti zhotovitele jako podnikatele by jednoznačně neprospělo, kdyby nejednal 

v souladu s pokyny objednatele a formalisticky by čekal na uzavření písemného 
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dodatku. Poslední argument podporující nárok zhotovitele na zaplacení prací 

provedených v důsledku změn vnímám v možné konkludentní změně písemné formy 

ujednané mezi stranami. Jestliže smluvní strany daly během výstavby najevo, že má 

být ústní dohoda prováděna bez dalšího, tedy bez dohody smluvních stran ujednané 

v písemné formě, v takovém případě by pak mohlo dojít k prolomení doložky 

písemnosti a její změně. Pokud jde o později uzavřené smluvní dodatky, jejich forma 

na tomto místě sleduje deklaratorní účel namísto konstitutivního, proto neexistuje 

žádného relevantního důvodu pro závěr, že k prolomení doložky písemnosti nedošlo. 
   Zároveň je však potřeba uvést protiargument, a to postavení zhotovitele 

jako profesionála. Změny předmětu díla jsou součástí jeho činnosti, proto by se měl 

i v tomto ohledu chovat jako profesionál a neměl by spoléhat, že pouhá ústní změna 

předmětu díla se stane závaznou pro obě smluvní strany v případě výhrady písemné 

formy v původní smlouvě o dílo. Proto na tomto místě nezbývá nic jiného 

než doporučit zhotovitelům, aby striktně trvali na uzavření písemného dodatku, 

bez kterého by neměli započít provedení dalších prací v důsledku změn předmětu 

díla. Tímto přístupem by se tedy vyhnuli následným soudním sporům o platnosti 

ústní dohody.  
 
Dílčí závěr k formě změny závazku v obsahu ObčZ 1964 a ObchZ 
 Judikatura v rámci otázky nedodržení písemné formy ujednané mezi stranami 

v souvislosti se změnami předmětu díla se vyjadřuje jednotně. V případě nedodržení 

formy zamítá nároky zhotovitelů na úhradu prací provedených v důsledku změn 

bez hlubšího zkoumání, zda nebyla prolomena výhrada písemnosti ústním uzavřením 

dodatku či zda na straně objednatele lze shledávat znaky nepoctivého jednání 

při odmítnutí uzavřít písemný dodatek. 
 
2.6.5 Formy změny předmětu díla v ObčZ 
 ObčZ obsahuje hned několik klíčových ustanovení, které dopadají na úpravu 

písemné doložky. Těmito ustanoveními jsou: 
- § 564 ObčZ upravující obecně formu změn právního jednání, 
- § 1906 ObčZ upravující formu právního jednání v případě novace, 
- § 582 ObčZ týkající se následků nedodržení formy právního jednání, 
- § 1758 ObčZ upravující vázanosti stran formou jednání. 
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  Předně se budu zabývat ustanovením § 564 ObčZ. V tomto ustanovení 

je stanoveno: „Vyžaduje-li zákon pro právní jednání určitou formu, lze obsah 

právního jednání změnit projevem vůle v téže nebo přísnější formě; vyžaduje-li 
tuto formu jen ujednání stran, lze obsah právního jednání změnit i v jiné formě, 

pokud to ujednání stran nevylučuje.“ Pokud citované ustanovení aplikuji na výše 

uvedený skutkový stav praktického příkladu, tak ujednání stran vylučuje změnu 

předmětu díla jinou než písemnou formou. Jakého však má takové ustanovení 

ve smlouvě praktického významu a jaké následky nastoupí v případě nedodržení 

takové formy? 
  V souladu s ustanovením § 582 odst. 2 ObčZ věta první musíme takový případ 

rozdělit do dvou rovin. Tou první je situace, kdy ještě nebylo plněno. V případě 

druhé situace musíme předpokládat, že plněno již bylo. Pokud jde o první ze situací, 

takové právní jednání je relativně neplatné a objednatel se neplatnosti může dovolat 
v souladu s ustanovením § 586 ObčZ.91 Objevují se i názory, které říkají, 

že následkem nedostatku formy v případě konstitutivní doložky písemnosti ujednané 

mezi stranami je absolutní neplatnost.92 Tvrzení o absolutní neplatnosti však 

nepovažuji za správné, jelikož pro takový následek chybí v ObčZ dostatečná právní 

opora. Nedodržením konstitutivní písemné doložky nedochází ke zjevnému narušení 

veřejného pořádku vyžadované ustanovením § 588 ObčZ. S ohledem na následky 

nedodržení písemné formy by se mělo podle účinné právní úpravy jednat o relativní 

neplatnost vždy. Jaká však bude situace, kdy plněno již bylo? 
  Na tomto místě je zcela zásadní si vymezit, co se rozumí dle ustanovení § 582 

odst. 2 věta první ObčZ slovo plněno. S ohledem na povahu smlouvy o dílo 

jako synallagmatického závazku stačí v tomto smyslu jen plnění jedné strany, 

nebo v tomto případě zákon požaduje splnění obou smluvních stran jako předpoklad 

pro nemožnost namítat relativní neplatnost? Jistým vodítkem pro výklad slova 

plněno je ustanovení § 2997 odst. 1ObčZ, ve kterém se mimo jiné uvádí, že dlužník, 

jenž plnil dluh neplatný pro nedostatek formy, nemá právo na vrácení toho, co plnil. 

Když se podívám na historický výklad tohoto ustanovení, jeho obdoba je obsažena 

                                                 
91 Srov. MELZER, Filip. In. MELZER, Filip, TÉGL, Petr. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. 
§ 419-654. Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-003-1. s. 658. 
92 HANDLAR, Jiří In. LAVICKÝ a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. 
Praha C H Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9. s. 2099. 
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v ustanovení § 1432 OZO. Co se týče nemožnosti vydání bezdůvodného obohacení 

z důvodu nedostatku formy právního jednání, plněním se v tomto případě historicky 

považovalo pouze plnění vzájemné s následujícím vyjádřením: „Naše praxe stojí 
na stanovisku, že kondikce je teprve tehdy vyloučena, je-li vzájemná smlouva úplně 

z obou stran splněna, což je úplně správné, poněvadž jinak ten, kdo by plnil, by byl 
ve značné nevýhodě“.93 Ke stejnému závěru významu slova plněno jako v ustanovení 

§ 2997 odst. 1 ObčZ, resp. 1432 OZO, docházím u ustanovení § 582 odst. 2 věta 

první ObčZ.94 Smyslem a účelem ustanovení § 582 odst. 2 věta první ObčZ 

je konvalidace úplného plnění, tedy v případě synallagmatického závazku úplného 

plnění obou smluvních stran. V opačném případě, kdy plnila pouze jedna 

ze smluvních stran, ke konvalidaci nedochází. Pokud tento závěr zasadím 

do kontextu výše uvedeného skutkového stavu praktického příkladu, kde bylo plněno 

pouze jednou ze smluvních stran, a to zhotovitelem, docházím ke konečnému závěru, 

že ustanovení § 582 odst. 2 věta první ObčZ se na takový příklad neaplikuje 

a nedojde ke konvalidaci nedodržené formy. I s tímto pracovala judikatura za minulé 

právní úpravy, kdy se plnění obou stran považovalo za určitý typ konvalidace, 

a objednatel tak neměl nárok dovolat se písemné doložky a neplatnosti právního 

jednání.95 
  Provedeným rozborem vyvracím názor Černohlávka a Doubravy,96 
kteří docházejí k závěru, že ustanovení § 582 odst. 2 věta první ObčZ bude základem 

pro změněný přístup soudů v otázce nároku na zaplacení prací provedených 

v důsledku změn v případě nedodržení písemné doložky. Z jejich tvrzení vyplývá, 

že „(…) u již provedených víceprací objednatel nebude moci namítat, že ústní 

dohoda o vícepracích je neplatná pro nedostatek písemné formy,“97 přičemž 

u takového prohlášení nepředpokládají, že bylo plněno rovněž ze strany objednatele.  
 

                                                 
93 SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské 
právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 6, (§§ 1342 až 1502). Editor František ROUČEK, 
editor Jaromír SEDLÁČEK. Praha: V. Linhart, 1937, s. 330.  
94 Shodně v MELZER, Filip. In. MELZER, Filip, TÉGL, Petr. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek 
III. § 419-654. Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-003-1. s. 749. 
95 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. dubna 2004, sp. zn. 33 Odo 513/2002. 
96 ČERNOHLÁVEK, Josef, DOUBRAVA, Petr. Právní spory ve stavebnictví. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. ISBN 
978-80-7380-607-1. s. 49 – 50.  
97 Tamtéž. 
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 Existují však některé jiné přístupy, které vedou ke konkludentnímu zrušení 

doložky písemnosti i v případě, že nebylo oboustranně plněno? Určitě ano, zejména 

v pokročilé zahraniční soukromoprávní úpravě, která bude v následujícím textu 

podrobena zkoumání. 
 
2.6.6 Výhrada písemné formy Německo 
 Ustanovení § 125 BGB stanovuje, že v případě pochybností a v chybějící 

formě dohodnuté mezi stranami je takové právní jednání neplatné.98 Zcela zásadní 

pro výklad tohoto ustanovení bylo rozhodnutí Říšského soudu ze dne 23. listopadu 

1910, sp. zn. 203/10 III, kde bylo judikováno, že doložka písemnosti může být 

prolomena i bezformálně. Základem prolomení takové písemné doložky 
je přesvědčivé prokázání ústní změny závazku před soudem, aby nedošlo 

k její neplatnosti.99 V zásadě se takové prokázání nikterak neliší od případů, 

kdy písemná doložka mezi stranami ujednána nebyla, jelikož i v takovém případě 

je třeba prokázat samotnou existenci dohody o změně závazku a její obsah. 
Takový závěr je dokonce přípustný i v případě, že strany při změně smlouvy 

na předchozí požadavek písemné formy nemyslely.100 
  Pokud takový přístup budu aplikovat na uvedený skutkový stav praktického 

příkladu, mám za to, že dohodu smluvních stran a její obsah nebude složité dokázat. 

Existence dohody bude vyplývat jednak z písemné nebo ústní komunikace 

objednatele se zhotovitelem, ale i z následného chování stran. Objednatel 

jednoznačně předpokládal, že ústní dohoda o změně předmětu díla je závazná 

pro obě smluvní strany, protože konkrétně jednal o podobě změn a o takových 

změnách byl zachycen záznam ve stavebním deníku, který je písemně podepisován 

oběma smluvními stranami. Pokud jde o následné podepisování dodatku, 

předpokládám, že v tomto případě se jednalo již o deklaratorní formu dohody, 

která nemá vliv na existenci změny předmětu díla. Koneckonců taková ústní změna 

předmětu díla byla učiněna rovněž ve prospěch objednatele, jelikož v případě 

zastavení prací by mu hrozila ztráta plnění dotačního programu. Nelze tedy takovou 

                                                 
98 § 125 BGB: „Ein Rechtsgeschäft, welches der durch Gesetz vorgeschriebenen Form ermangelt, ist 
nichtig. Der Mangel der durch Rechtsgeschäft bestimmten Form hat im Zweifel gleichfalls Nichtigkeit 
zur Folge.“  
99 NOACK, Ulrich; KREMER, Sascha. In: HEIDEL, Thomas et al. BGB: allgemeiner Teil/EGBGB. Band 1. 2. 
Aufl. Baden-Baden: Nomos, 2012. ISBN 978-3-8487-1101-7. s. 636.   
100 BGH WM 1966, 1335.  
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dohodu vykládat způsobem, že se prvně stane pro obě smluvní strany závaznou 

a poté, až budou veškeré práce dodělány a dojde na placení, objednatel začne 

argumentovat neplatností takové dohody z důvodu nedostatku formy.  
  Takový závěr považuji uplatnitelný i v rámci ObčZ. Ustanovení § 1758 ObčZ 

stanovuje: „Dohodnou-li se strany, že pro uzavření užijí určitou formu, má se za to, 

že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. To platí i tehdy, projeví-li 
jedna ze stran vůli, aby smlouva byla uzavřena v písemné formě.“ Takový rozpor 

považuji za zdánlivý. Jelikož je v tomto ustanovení počítáno s vyvratitelnou právní 

domněnkou co do vázanosti stran při nedodržení formy, tak právě domněnku vyvrátí 

prokázání toho, že strany chtěly být takovou ústní dohodou vázány. Prokázání vůle 

stran být takovou dohodou vázán bude často prokazováno z okolností výše 

uvedených. Závěr o uplatnitelnosti německého konceptu prolomení doložky 

písemnosti i na český právní řád dovozuji ze skutečnosti, že základem 

tohoto konceptu jsou principy zásadní bezformálnosti, jako jeden z principů 

vyplývající ze smluvní svobody a rovněž obecný princip autonomie vůle. 

Tyto principy jsou součástí českého soukromého práva, proto nevidím důvod, 

proč by se tento koncept neměl uplatnit i v českém právním prostředí.  
 
2.6.7 Výhrada písemné formy CISG 
 Přestože se jedná o dokument, který není aplikovatelný na smlouvu o dílo, 

uvádím jej zde z jiného důvodu. Ustanovení čl. 29 odst. 2 CISG bylo inspiračním 

zdrojem pro úpravu změn předmětu díla v ObchZ a rovněž v ustanovení § 564 

ObčZ.101 V uvedeném článku se počítalo s tím, že je nutno dodržet zakotvenou 

doložku písemnosti, avšak s výjimkou, kdy se jedna strana spoléhala či přiměřeně 

reagovala na chování druhé strany.102 
  Pokud jde o původ tohoto ustanovení, velmi podobné pravidlo bylo zakotveno 

již v římském právu, kde bylo vymezeno principem „nemo suum venire cotra factum 
proprium.“ Podobné pravidlo se objevuje i v rámci common law a nese název                                                  
101 PELIKÁNOVÁ, Irena; PELIKÁN, Robert. In: ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef. Občanský 
zákoník: komentář. Svazek V (§ 1721 až 2520). Praha: WoltersKluwer ČR, 2014. ISBN 978-80-7478-
638-9. s. 84. 
102 Čl. 29 odst. 2 CISG: „A contract in writing which contains a provision requiring any modification or 
termination by agreement to be in writing may not be otherwise modified or terminated by 
agreement. However, a party may be precluded by his conduct from asserting such a provision to the 
extent that the other party has relied on that conduct.“  
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tzv. estoppel.103 Obecně tyto dva podobné principy lze vymezit jako nemožnost 

strany dovolat se svého jednání v tom rozsahu, v jakém jej sama porušuje a druhá 

strana na takové jednání důvodně spoléhá. V rámci ObčZ nemáme takový princip 

výslovně uveden, ale domnívám se, že výkladem některých zakotvených principů lze 

dojít k závěru, že uvedený princip je možno aplikovat i v našem soukromém právu. 

Jde zejména o výklad ustanovení § 6 odst. 1 ObčZ, ve kterém je upraven princip 

poctivosti a ustanovení § 8 ObčZ, kde je uvedeno, že „zjevné zneužití práva nepožívá 

právní ochrany.“ 
  Podívám-li se na tento výklad prismatem skutkového stavu uvedeného 

praktického příkladu, domnívám se, že objednatel nemá právo se dovolávat doložky 

písemnosti. Z jeho předchozího jednání vyplývalo, že ústně dohodnuté změny 

předmětu díla považuje za závazné, jelikož okamžité vykonání prací, a to i těch, 

jejichž potřeba vznikla z důvodu změny předmětu díla, byly v jeho zájmu. Ostatně 

i vykonání takových prací vyžadoval. V okamžiku, kdy se vykonaly veškeré práce, 

které bylo potřeba za účelem úspěšného dokončení díla dokonat, odkazoval 

se na doložku písemnosti. O provádění prací v důsledku změn věděl, 

jelikož tyto změny s ním byly projednávány a ústně odsouhlaseny. Měl proto 

možnost proces vykonání prací bez pochyby zastavit, do doby, než bude podepsán 

písemný dodatek.  
 
2.6.8 Výhrada písemné formy PECL 
 V ustanovení čl. 2:106 odst. 1 je upravena doložka písemnosti, 

která se významně podobá výše uvedenému ustanovení § 1758 ObčZ. 

Zcela zásadním pro prolomení doložky písemnosti je však následující odstavec 

ustanovení čl. 2:106, ve kterém je vyloučena možnost strany dovolat se doložky 

písemnosti z důvodu svého chování, kdy druhá strana důvodně spoléhala, 

že takové jednání považuje za řádné.104 Jedná se o velmi podobné ustanovení 

upravené v CISG. 
 

                                                 
103 BJÖRKLUND, Andrea. In KRÖLL, Stefan; MISTELIS, Loukas; PERALES VISCASILLAS, Pilar. 
Introduction to the CISG. UN convention on contracts for the International Sale of Goods (CISG): a 
commentary. 2nd ed. München: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-3-406-71455-9. s. 390. 
104 Čl. 2:106 odst. 2 PECL „A party may by its statements or conduct be precluded from asserting such 
a clause to the extent that the other party has reasonably relied on them.“   
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 Pokud takové ustanovení aplikuji na uvedený skutkový stav praktického 

příkladu, mám za to, že objednatel dal zhotoviteli ze svého jednání dostatečně 

najevo, že ústní změnou předmětu díla se cítí být zavázán a že se tedy nemůže 

dovolávat neplatnosti právního jednání z důvodu nedodržení formy. Takové řešení 

považuji v souladu s obecným principem autonomie vůle a rovněž principem 

poctivosti. 
 
Dílčí závěr k ObčZ, německé a mezinárodní právní úpravě 
 V případě, že smluvní strany nedodrží výhradu písemné formy, 

kterou si ujednaly v původní smlouvě o dílo, má to za následek relativní neplatnost 

v souladu s ustanovením § 588 ObčZ. Přesto by se však soud měl zabývat tím, 

zda ústním právním jednáním nedošlo k prolomení výhrady písemné formy 
a zejména pak by měl zkoumat poctivost jednání na straně objednatele. Konkrétní 

právní argumenty aplikovatelné i na právní vztahy založené na základě ObčZ byly 

nalezeny v BGB, CISG a PECL. 
 
2.6.9 Požadavek číslovaní dodatků 
 Ve smlouvách o dílo se často vedle písemné doložky objevuje i požadavek 

na číslování písemných dodatků. Je-li písemný dodatek vytvořen a rovněž očíslován, 

nevzniká žádný problém. Opačným případem je stav, kdy písemný dodatek sice 

existuje, ale není řádně očíslován. Jaký následek má opomenutí očíslování 

pro smluvní dodatek jako celek? Můžeme jej považovat za platný bez dalšího, 

nebo jej z důvodu chybějícího očíslování musíme považovat za neplatný? 
  Směr k zodpovězení těchto otázek povede zejména k judikatuře, 

která se vyjadřovala k chybějícímu očíslování písemného dodatku. Nejvyšší soud 

se vyjádřil k otázce číslování dodatků a k případné neplatnosti jednoznačně, 

kdy v usnesení ze dne 19. ledna 2016, sp. zn. 23 Cdo 2925/2015, uvedl, že ujednání 

o číslování písemného dodatku je pořádkového charakteru, přičemž takové formální 

nedodržení předem stanoveného postupu při tvorbě dodatku nezakládá neplatnost 

právního jednání, které bylo založeno písemným dodatkem.  
  Takový přístup NS lze jenom vítat. Pro zneplatnění právního jednání z důvodu 

chybějícího očíslování by musel existovat jiný legitimní důvod, než je samotné 
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formální ujednání ve smlouvě o očíslování dodatku. Hlavním účelem číslování 

dodatků je pravděpodobně rozpoznání pořadí s ohledem na jejich časovou 

posloupnost. Rozpoznat časovou posloupnost lze však i jiným způsobem 

než samotným očíslováním. Jde jednak o data podpisů dodatku, která jsou velmi 

často uváděna u podpisu dodatku, a zároveň tak ze samotného obsahu písemného 

dodatku lze rozpoznat jejich jednotlivé pořadí, jelikož jednotlivé dodatky mohou 
na sebe věcně navazovat. Další cestou k prokázání pořadí dodatku bude zpravidla    

e-mailová komunikace mezi smluvními stranami, které mezi sebou vyjednávaly 
jeho obsah. Proto by se smluvní strany měly v případě chybějícího očíslování 

zejména zaměřit na jiný způsob zjištění pořadí jednotlivých dodatků a neměly 

by namítat neplatnost dodatku jako celku.   
 
2.6.10 Nedodržení písemné formy ve vztahu k obecnímu zřízení 
 Velmi aktuálně se jeví rovněž otázka nedodržení písemné formy v případě, 

kdy je objednatelem subjekt, který pro platnost smlouvy musí splnit několik 

procedurálních postupů. Typickým příkladem je obec. Podle ustanovení § 103 odst. 1 
obecního zřízení obec zastupuje starosta navenek. To však neznamená, že samotnou 

vůli vytváří právě starosta. Vůli obce vytváří ve většině případů jiné orgány obce, 

které jsou k tomu na základě obecního zřízení zmocněny. Těmito orgány jsou 

zpravidla zastupitelstvo či rada obce.  Až na základě rozhodnutí těchto orgánů může 

starosta obce platně uzavřít smlouvu. Výše uvedený postup se uplatní i na smlouvy 

o dílo, resp. později uzavřené smluvní dodatky k původní smlouvě o dílo. 

Přeci jenom existují však výjimky, kdy postačí pouze jednání samotného starosty, 

a to za situace, kdy se rada obce nevolí a v jejím postavení vystupuje samotný 

starosta obce. 
  Pokud starosta obce bude zastupovat obec navenek, aniž by měl k tomuto 
jednání příslušné schválení orgánů obce, tak v takovém případě se jedná o absolutně 

neplatné právní jednání se všemi následky s tím spojenými.105 V souvislosti 
s absolutní neplatností takové smlouvy nelze přemýšlet nad uplatněním výše 

uvedených pravidel o prolomení výhrady písemné formy. V takovém případě 

je smlouva absolutně neplatná bez dalšího. Jedinou možnosti, jak by mohl zhotovitel 

                                                 
105 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. ledna 2015, sp. zn. 30 Cdo 3328/2014.  
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nárokovat uhrazení již provedených prací je institut bezdůvodného obohacení, 

který bude podrobně rozebrán v následující kapitole. 
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3  Rozšíření předmětu díla 
 

 U významu č. 3 v první kapitole byla představena situace, kdy byl předmět díla 

rozšířen o práce, které nebyly součástí původně vymezeného předmětu díla. Od změn 

předmětu díla se tato situace odlišuje v tom, že při změnách předmětu díla dochází 

ke změně původně vymezeného předmětu díla (typicky půjde o situace, při nichž 

některé práce provedeny nebudou a namísto nich se provedou práce jiné), 

kdežto u rozšíření předmětu díla dochází pouze k doplnění některých prací původně 

nepředpokládaných. V případě rozšíření předmětu díla se tedy nijak nezasahuje 
do původně vymezeného předmětu díla tím, že se jeho původní prvky mění.  
  V mnohých případech může být hranice mezi změnami a rozšířením předmětu 

díla velmi tenká, jelikož i v případě změn může docházet k pouhému přidání prací 

původně nepředpokládaných (takové práce však musí mít velmi úzkou spojitost 

s původním předmětem díla – dílo se dotváří či vylepšuje), kterými se mění předmět 

díla. Jasnou hranici mezi těmito dvěma kategoriemi nelze přesně vymezit, 

proto pro změny předmětu díla budou prakticky použitelné i závěry uvedené 

v této kapitole. Rovněž pro případy rozšíření předmětu díla budou uplatnitelné 

závěry uvedené v kapitole týkající se změn předmětu díla. Přesto považuji za účelné 

výklad rozdělit ve smyslu zachování zjištěných významů z první kapitoly, zejména 

za účelem přehlednosti.  
  Stejně jako u změn předmětu díla, tak i u rozšíření předmětu díla není 

Achillovou patou provedení takových prací, ale až jejich následné uhrazení. 

Velmi často objednatelé takové práce odmítají platit, a to z důvodu chybějící 

předchozí dohody, resp. nedostatku její formy. Další formální důvody pro odmítnutí 

úhrady takových prací můžou být například nepředložení oceněného změnového listu 

či pozdní oznámení potřeby navýšení ceny díla v důsledku potřeby dílo rozšířit.  
  V případě, že smluvní strany nedodržely ujednanou formu právního jednání, 

kterým rozšiřují předmět díla, jsou v této situaci zcela použitelné závěry uvedené 

v předchozí kapitole o prolomení výhrady písemné formy. Pokud přes uvedená 

pravidla nebude výhrada písemné formy právním jednáním stran prolomena, resp. 

pokud právní jednání o rozšíření předmětu nelze prokázat, uhrazení prací 
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provedených v důsledku rozšíření předmětu díla může zhotovitel za splnění 

příslušných podmínek nárokovat skrze vydání bezdůvodného obohacení. 

Co se těmito podmínkami rozumí a zda jsou nároky na vydání bezdůvodného 

obohacení rozhodovány v souladu s právní úpravou bezdůvodného obohacení 

v ObčZ, bude předmětem této kapitoly.  
 
3.1 Souvislost plnění při rozšíření předmětu díla 
 Již na tomto místě je potřeba rozšíření předmětu díla rozdělit do dvou skupin. 

Těmito skupiny jsou: 
a) Práce, které představují rozšíření předmětu díla a nemají časovou, místní 

ani věcnou souvislost s předmětem díla původně vymezeným ve smlouvě. 

(Dále označovány také jako „práce nemající souvislost“.) 
b) Práce, které představují rozšíření předmětu díla a mají časovou, místní a věcnou 

souvislost s předmětem díla původně vymezeným ve smlouvě. (Dále označovány 

také jako „práce mající souvislost“.) 
  Výše uvedené rozdělení vyplývá z rozhodovací praxe soudů. Ty se v případě 

prací, které nebyly předmětem původního díla, zabývají spory vyplývajícími 

z nároků na zaplacení těchto prací právě z titulu bezdůvodného obohacení. 

Základním východiskem pro vznik nároku na uhrazení těchto prací je právě 

zmiňovaná souvislost. Nejvyšší soud se souvislostí pracoval například v rozsudku 
ze dne 25. července 2012, sp. zn. 23 Cdo 3798/2009, ve kterém bylo soudem 

vyloženo, že zhotoviteli by vznikl nárok na zaplacení víceprací z titulu nároku 

na vydání bezdůvodného obohacení v případě, že provedené práce by nebyly spjaty 

s původním plněním. K vysvětlení uvedené spjatosti uvádí podmínku, aby „nebyla 
dána vzájemná souvislost těchto plnění“. Plněními se zde myslí plnění vymezené 

původně vymezeným předmětem díla a plnění představované pracemi provedenými 

v důsledku rozšíření předmětu díla.  
  Další rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. dubna 2017, sp. zn. 23 
Cdo 3085/2016, výše uvedené rozhodnutí následuje a rozvíjí, když uvádí, 

že podmínkou nároku na zaplacení je, „(…) zda poskytnuté plnění bylo spjato 

s původním plněním a bylo poskytnuto ve vzájemné souvislosti s ním či nikoli (…)“. 

Zároveň je v rozhodnutí uvedeno, že musí jít o věcnou a časovou souvislost plnění. 
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Z jmenovaných rozhodnutí, ale i z jiných rozhodnutí,106 které pracují se souvislostí, 

však nelze dovodit konkrétní škálu intenzity naplnění jednotlivých kritérií věcné 

a časové souvislosti a zároveň není zjevné, z čeho při posuzování těchto kritérií 

vycházet. 
  Do této nejasnosti se určitým způsobem vložil ÚS, kdy nálezem ze dne 

8. listopadu 2018, sp. zn. I. ÚS 1283/16, řešil případ týkající se rozšíření předmětu 

díla. Soud vycházel ze skutkového stavu, kdy předmětem původního závazku 

bylo zhotovení rampy u nástupišť vlakového nádraží. Na základě ústní dohody 

mezi stavbyvedoucím objednatele (stavbyvedoucí neměl oprávnění jednat ve věcech 

smluvních) a zástupcem zhotovitele došlo k rozšíření předmětu díla rovněž 

o podchod vedoucí k těmto rampám. V původní smlouvě o dílo byla obsažena 

výhrada písemné formy pro pozdější rozšíření předmětu díla. Písemný dodatek však 

nebyl pro zhotovení podchodu podepsán. Přesto zhotovitel provedl i podchod 

a na základě toho se následně po objednateli domáhal zaplacení prací provedených 

v důsledku rozšíření díla. Objednatel však odmítl práce zaplatit a zhotovitel 

se logicky obrátil na soud. Soudy dvou prvních stupňů nárok na zaplacení těchto 

prací zamítly, a to jak z titulu dohody o rozšíření předmětu díla, tak z titulu 
bezdůvodného obohacení. Základem pro vznik nároku na zaplacení takových prací 

ÚS považuje již výše uvedenou souvislost těchto prací s původním předmětem 

vymezeným v původní smlouvě o dílo a uvádí, že musí jít o souvislost dostatečnou. 

Určujícím přitom stanovil, zda lze práce vykonané v důsledku rozšíření díla 

z hlediska účelu a povahy považovat zasloužící k zhotovení původně sjednaného 

díla. Následně upřesnil kritéria pro určení souvislosti, když stanovil, 

že pro souvislost je třeba, aby byla naplněna časová, věcná a nově i místní 

souvislost.  
  Výsledkem jmenovaného nálezu ÚS bylo zrušení rozhodnutí soudu prvního 

i druhého stupně z důvodu, že se soudy důkladně nezabývaly otázkou souvislosti. 

V následujícím textu bude souvislost uvedená ve výše jmenovaných rozhodnutích 

označena jako „test souvislosti“. 
 

                                                 
106 Se souvislostí jednotlivých plnění rovněž Nejvyšší soud pracoval v rozsudku ze dne 27. června 
2007, sp. zn. 32 Odo 1043/2005, usnesení ze dne 29. července 2009, sp. zn. 23 Cdo 1146/2007, a 
rozsudek ze dne 23. února 2011, sp. zn. 23 Cdo 3891/2010. 
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3.2 Kazuistika 
 V této části práce budou představeny další vybrané konkrétní soudní 

rozhodnutí, ve kterých soudy pracovaly s testem souvislosti, a to za účelem získání 

obecných vodítek pro následující výklad, který bude zaměřen na test souvislosti.  
 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. června 2007, sp. zn. 32 Odo 1043/2005 
 V tomto rozhodnutí byl řešen spor týkající se zaplacení prací a materiálu, 

kdy bylo dodáno něco dražšího, než bylo předpokládáno v původním projektu. 

Konkrétně se jednalo o dodání dražší podlahové krytiny. K dražší dodávce však 

nebyla prokázána dohoda smluvních stran, proto se zvýšení ceny nemohlo nárokovat 

pomocí ustanovení § 549 odst. 2 ObchZ. Soud proto zkoumal nárok na zaplacení 

skrze vydání bezdůvodného obohacení a v souladu s testem souvislosti došel 

k závěru, že takové plnění je spjato s původním plněním, proto zhotovitel nemá 

nárok na zaplacení dodání něčeho dražšího na základě § 549 odst. 2 ObchZ 

a ani na základě bezdůvodného obohacení. V takto nastoleném skutkovém stavu 
se jedná o specifickou situaci, kdy není dodávána práce navíc, ale je dodáván dražší 

materiál, než bylo původně sjednáno. Přesto byl v tomto rozhodnutí užit test 

souvislosti, kde jeho význam spočíval v tom, že se jedná o plnění, které bylo obecně 

předpokládáno v původním předmětu díla, avšak později bylo dodáno v jiné kvalitě 

a hodnotě. 
 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. července 2012, sp. zn. 23 Cdo 3798/2009 
 Při rekonstrukci divadla vznikla potřeba provést práce nad rámec původně 

vymezeného předmětu díla spočívající v dodávce měření a regulace 

vzduchotechniky. Objednatel však odmítl dodávku měření a regulaci 

vzduchotechniky zaplatit, proto se zhotovitel obrátil na soud. Soud 

v tomto rozhodnutí zamítl nárok zhotovitele na zaplacení těchto prací, 

a to jak z nároku vyplývajícího z ustanovení § 549 odst. 2 ObchZ, tak i z titulu 
bezdůvodného obohacení, jelikož došel k závěru, že byla dána souvislost těchto prací 

s původním předmětem díla, kdy k tomu uvedl, že „bez tohoto měření regulace 

nemůže vzduchotechnika fungovat“. Tento předpoklad bral NS jako stěžejní 

pro dovození souvislosti plnění. Byť tyto práce nebyly v původním předmětu díla 

vymezeny, přirozeně byly součástí díla, jelikož by bez nich nemohlo dílo samo 

o sobě řádně fungovat.  
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. dubna 2017, sp. zn. 23 Cdo 3085/2016 
 Předmětem sporu bylo uhrazení prací, které nebyly vymezeny v původním 

předmětu díla. Předmětem díla byla rekonstrukce odvodnění sýpky. Cena díla 

byla určena tak, že bude stanovena podle skutečně provedených prací 

(měřený kontrakt). Provedenými pracemi, které však nebyly vymezeny v původním 

předmětu díla, bylo dolamování nezapažených vykopávek, osazení silničních panelů 

včetně nakládky a převozu a ostraha staveniště. Soud v tomto případě opět došel 

k závěru, že se jedná o práce spjaté s původním předmětem plnění, a proto zamítl 

nárok na zaplacení těchto prací. Dále se však nezabýval otázkou, zda tyto práce bylo 

nutno vykonat za účelem řádného dokončení díla, či nikoli. Výkladem lze však dojít 

k závěru, že soud i v tomto případě došel k závěru, že se jedná o práce, které bylo 

nutno vykonat za účelem řádného provedení díla. Pokud jde však o ostrahu 

staveniště, výkladem lze dojít k závěru, že činnost ostrahy staveniště nenaplňuje 

dostatečně intenzitu souvislosti, a proto se na ní nedá nahlížet jako na součást díla, 

které slouží k jeho řádnému dokončení. Naneštěstí se soud konkrétně souvislostí 

ostrahy staveniště k předmětu díla v rozhodnutí nezabýval. Podle rozhodnutí lze však 

uzavřít, že soud i v případě ostrahy staveniště předpokládal spojitost činnosti s dílem 

a dovodil vzájemnou souvislost.  
 
Dílčí závěr ke kazuistice 
 Z provedené kazuistické studie lze dojít k závěru o významu testu souvislosti, 

a to, že pro souvislost je třeba, aby práce provedené v důsledku rozšíření předmětu 

díla sloužily ke zhotovení původně vymezeného předmětu díla. Jinými slovy musí jít 

o takové práce, jež jsou kauzálně nutné pro to, aby dílo sloužilo k účelu zjevně 

předvídanému smluvními stranami v okamžiku uzavření smlouvy. Velmi sporným 

se však jeví poslední analyzované rozhodnutí, v němž soud dovodil vzájemnost 

plnění i v případě ostrahy staveniště, která nebyla součástí původně vymezeného 

předmětu díla.  
 
3.3 Význam jednotlivých kritérií souvislosti 
 Z analyzované soudní judikatury nelze nalézt konkrétní vodítka, 

která by napomohla určit, zda je věcná, časová a místní souvislost naplněna. Soudy 
si v odůvodnění rozhodnutí vystačily pouze s holým konstatováním, že vzájemná 
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souvislost plnění dána je, a to bez jakési hlubší analýzy, proč k takovému závěru 

došly. Proto si na tomto místě pokládám za cíl pojednat o jednotlivých kritériích 

věcné, místní a časové souvislosti a nelézt jakási obecná vodítka, jež by mohla být 

užita při zkoumání testu souvislosti. Za tímto účelem je třeba předně vymezit 

jednotlivý význam uvedených kritérií. Rovněž je třeba zkoumat otázku, zda mají 

tyto kritéria povahu kumulativní, či alternativní, tedy zda splnění jednoho kritéria 

znamená souvislost bez dalšího, nebo je třeba, aby byla naplněna všechna kritéria. 
 
3.3.1 Věcná souvislost 
 Základem pro hodnocení věcné (materiální)107 souvislosti považuji vyjádření 

ÚS ve shora uvedeném nálezu, že takové práce je třeba z hlediska účelu a povahy 

považovat za sloužící k zhotovení původně sjednaného díla. Zároveň však naproti 
tomu stojí vyjádření Nejvyššího soudu v rozsudku ze dne 5. dubna 2017, sp. zn. 
23 Cdo 3085/2016, které uvádí za zásadu pro posouzení souvislosti, „(…) 

zda poskytnuté plnění bylo spjato s původním plněním a bylo poskytnuto ve vzájemné 

souvislosti s ním či nikoli (…)“. Lze vyjádření souvislosti v rozhodnutí NS chápat 

tak, že souvislost bude dovozována i tehdy, kdy vykonané práce nesloužily 

ke zhotovení původně vymezeného předmětu díla, ale nějakým způsobem s ním 

souvisely?  
  Obecně pro posouzení, zda se jedná o práce ve smyslu věcné souvislosti, 

je třeba, aby práce, které byly vykonány v důsledku rozšíření předmětu díla, 

byly dány do kontextu původně vymezeného předmětu díla, což ostatně vyplývá 

z vyjádření soudů o vzájemnosti plnění. Pokud by tedy byla například v původním 

předmětu díla vymezena výstavba rodinného domu a rozšíření předmětu díla 

by spočívalo v zateplení vstupního vchodu (nebylo v původní smlouvě ujednáno), 

tak věcná souvislost zde bezpochyby je. Taková odpověď však sama o sobě nestačí, 

neboť má jít o souvislost dostatečnou. Dle rozhodnutí ÚS je třeba, aby takové práce 

sloužily svým účelem a povahou ke zhotovení původně sjednaného předmětu díla. 
Zateplení vchodu však neslouží ke zhotovení původně sjednaného díla, 

jelikož takové dílo by bylo řádně dokončeno i bez zateplení vstupního vchodu. 

Proto na základě vyjádřeného smyslu věcné souvislosti uvedené v rozhodnutí 

ÚS docházím k závěru, že ta zde dána není. Naopak podle vyjádření 

                                                 
107 ÚS v nálezu sp. zn. I. ÚS 1283/16 označuje rovněž tuto souvislost za materiální. 
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NS předpokládám, že zateplení vstupního vchodu bylo spjato s původním plněním, 

a proto lze dovodit souvislost. 
  Pokud bychom se na test věcné souvislosti dívali striktně výkladem rozhodnutí 

ÚS, tak mám za to, že smysl věcné souvislosti bude dopadat na zjištěný význam č. 1 

v první kapitole. Tím se rozumí práce, které je nutno vykonat za účelem řádného 

dokončení díla, avšak které nebyly v původní smlouvě o dílo ujednány. V případě, 

že byla dána záruka za úplnost a závaznost rozpočtu, nelze dodatečné zaplacení 

těchto prací nárokovat v souladu s ustanovením § 2621 ObčZ. Jestliže není cena díla 

určena na základě závazného a úplného rozpočtu, je v takovém případě velmi často 

ve smlouvě o dílo ujednáno, že „cena díla je úplná a konečná a zahrnuje veškeré 

práce, které je nutno provést, aby dílo sloužilo svému účelu.“ Výkladem 
tohoto ustanovení lze dojít k závěru, že takto vyjádřena cena představuje určení 

pevné ceny zahrnující veškeré práce, které je nutno vykonat ke zhotovení díla, 

tedy i takové, které nebyly původně předpokládány, ale bylo třeba je vykonat 

za účelem řádného dokončení díla. I v tomto případě nelze požadovat zaplacení 

prací, jež slouží ke zhotovení původně sjednaného díla. Na základě 

toho tedy nevidím moc smyslu v užívaném testu souvislosti.  
  Domnívám se, že existuji jiné argumenty, na základě kterých lze dojít 

k posouzení a rozhodnutí nároků na zaplacení prací vyplývajících z rozšíření 

předmětu díla, než je test souvislosti. Koneckonců s těmito argumenty pracovala 

již prvorepubliková judikatura, která v případě určení ceny díla na základě 

závazného a úplného rozpočtu či při určení ceny pevnou cenou docházela v případě 

prací nutných pro řádné provedení díla k závěru, že zhotovitel nemá nárok 

na uhrazení těchto prací.  
  Pro úplnost uvedu poslední způsob určení ceny díla, u něhož by mohl rozumně 

připadat test souvislosti ve významu rozhodnutí ÚS v úvahu. Tímto je měřený 

kontrakt. Měřený kontrakt se vyznačuje tím, že cena díla je určena na základě 

fakticky provedených prací, které jsou oceněny původně určenými jednotkovými 

cenami. Pokud však dojde k vykonání prací nezahrnutých v takto určených 

jednotkových cenách, ale sloužících ke zhotovení původního předmětu díla, 

neexistuje obecného institutu pro vyhodnocení nároku na zaplacení těchto prací. 

Nabízí se tedy možnost užít testu souvislosti. I přesto mám za to, že za současné 
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právní úpravy, která přinesla do problematiky bezdůvodného obohacení mnoho 

nových ustanovení, nebude třeba test souvislosti v tomto smyslu užít, a to zejména 

na základě ustanovení § 2997 odst. 1 ObčZ. 
  Další možný výklad věcného kritéria dle rozhodnutí Nejvyššího soudu je ten, 

že zásadní pro jeho posouzení je, zda poskytnuté plnění bylo spjato s původním 

plněním a bylo poskytnuto ve vzájemné souvislosti s ním či nikoli. Takové práce 

tedy nikoli neslouží svým účelem a smyslem ke zhotovení původně vymezenému 

dílu, ale jsou s tímto dílem v úzkém spojení. Zejména půjde o případy, kdy je dílo 

nějakým způsobem dotvořeno (přidány určité prvky, které v původně sjednaném díle 

neměly být) či vylepšeno. Naopak, pokud by se souvislost v tomto smyslu vykládala 
široce, by docházelo k absurdním závěrům. Například pokud je ve smlouvě o dílo 

vymezena stavba rodinného domu a později se objednatel se zhotovitelem dohodnou 
na stavbě zahradního altánu, tak by se dalo extenzivním výkladem souvislosti dojít 

k závěru, že rovněž altán slouží pro využívání rodinného domu, proto je zde dána 

věcná souvislost. Takový závěr je však excesivní.  
  Kritérium věcné souvislosti lze považovat za zcela zásadní pro vymezení 

souvislosti nového plnění s původním předmětem díla, přesto jeho význam a smysl 

zůstává nejasný. Výkladem soudních rozhodnutí, které pracují s testem souvislosti, 
jsem došel ke dvěma možným řešení, která jsou však ve svém důsledku pochybná. 

Výsledkem kazuistické studie se přikláním ke smyslu rozhodnutí ÚS, 

avšak i přes provedenou studii nelze dojít k jednoznačnému závěru o významu věcné 

souvislosti.  
 
3.3.2 Místní souvislost 
 Místní souvislost představuje další kritérium sloužící ke zjištění souvislosti 

jednotlivých plnění. Kritérium místní souvislosti lze však považovat za doplňující 

vůči věcnému kritériu, jelikož již při zkoumání věcné souvislosti může být přirozeně 

odpovězeno na otázku místní souvislosti. Pro naplnění tohoto předpokladu 

bude zásadní posouzení, zda práce vykonávané v důsledku rozšíření předmětu díla 

jsou vykonávány na stejném místě jako původní dílo, popř. na místě s ním spjatým, 

nebo zda se jedná o zcela odlišné místo. Pokud se bude jednat o zcela odlišné místo, 

tak se domnívám, že místní souvislost zásadně nebude naplněna.  
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3.3.3 Časová souvislost 
 Stejně jako u místní souvislosti, tak i na otázku časové souvislosti bude velmi 

často odpovězeno již při zkoumání věcné souvislosti. O časovou souvislost půjde 

zejména tehdy, kdy se původní dílo a práce vykonávané v důsledku rozšíření 

předmětu díla provádí souběžně, či bezprostředně na sebe navazují. Obecně naplnění 

časové působnosti můžeme považovat tehdy, kdy jsou práce vykonány v důsledku 

rozšíření v době, která sloužila pro zhotovení původního díla. 
 
3.3.4 Povaha kritérií 
 Pokud jde o povahu těchto kritérií, kumulativní, nebo alternativní, 

tak na základě výše uvedeného docházím k závěru, že se jedná o povahu 

kumulativní. Musí být tedy naplněny všechny tři dílčí podmínky testu souvislosti. 

Tento závěr vyplývá zejména z povahy těchto podmínek, jelikož se navzájem 

doplňují a do určité míry i kryjí.  
 
Závěr k testu souvislosti 
 Jak ze shora uvedeného vyplývá, nelze jednoznačně určit význam testu 

souvislosti. Zejména význam věcné souvislosti je nejasný. Výkladem soudní 

judikatury lze dojít ke dvěma možným řešením, které se svým smyslem a účelem 

od sebe zásadně odlišují. Proto lze tento test považovat za pochybný, způsobující 

rozpor se základním principem právního státu, principem právní jistoty. Ze soudních 

rozhodnutí neplyne jednoznačný význam tohoto testu, a to ani za situace, kdy je vše 

zkoumáno i z pohledu skutkového stavu. Nelze tedy v těchto rozhodnutích nalézt 

jakási obecná vodítka pro to, abychom byli schopni a priori určit, zda jsou konkrétní 

práce v souvislosti s vymezeným předmětem díla a v návaznosti na to zodpovědět 

zásadní otázku, jestli zhotoviteli vzniká nárok na úhradu takových prací či nikoli.  
  Aby nezůstalo u pouhé kritiky, v následujícím textu představím svůj osobní 

názor, jakým směrem by se měla soudní judikatura v této otázce ubírat. Zásadním 

nástrojem, který umožňuje nový způsob rozhodování o takových nárocích, považuji 

ObčZ, jelikož oproti předchozí právní úpravě ObčZ 1964 se právní úprava 

bezdůvodného obohacení významně rozšířila, a tím tedy založila nové možnosti 
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pro posuzování nároků vyplývajících z rozšíření předmětu díla. Novým přístupem 

by mělo dojít rovněž ke kýženému souladu s principem právní jistoty.  
 
3.4 Obecně – nároky plynoucí z rozšíření předmětu díla 
 Zásadní otázkou, která je předmětem sporů projednávanými před soudy, jsou 

nároky na zaplacení prací vykonaných v důsledku rozšíření předmětu díla. 

Předně bude představen postoj dosavadní judikatury k posuzování těchto nároků, 

ke kterému se kriticky vyjádřím, a uvedu z mého pohledu vhodnější řešení. 

Dosavadní judikatura rozhodování o těchto nárocích rozděluje do dvou skupin 

v souladu s výsledky provedeného testu souvislosti:  
a) Práce nemající souvislost s původním předmětem díla. 
b) Práce mající souvislost s původním předmětem díla.  
  
 Jde-li o první bod rozdělení, nárok na zaplacení plynoucí z takto provedených 

prací může vzniknout ze dvou právních titulů. Prvním z nich je přirozeně dohoda 

smluvních stran, na základě, které došlo k rozšíření předmětu díla. Ta však v případě 

sporů není velmi často prokázaná, a to z důvodu nedostatku formy ve spojení 

s právním jednáním osob k takovému jednání nezpůsobilých z pohledu zastoupení 

právnické osoby. Proto se velmi často zaplacení těchto prací nárokuje skrze vydání 

bezdůvodného obohacení. V případě prvního bodu rozdělení jsou nároky na vydání 

v zásadě úspěšné. Za situace, kdy souvislost plnění není dána a jsou splněny všechny 

předpoklady pro vydání bezdůvodného obohacení, má na ně zhotovitel nárok 

od objednatele.  
  Pokud jde o druhý bod rozdělení, opět základním právním titulem pro nárok 

na zaplacení těchto prací je dohoda smluvních stran, která, jak bylo výše uvedeno, 

není před soudem často prokázána. Proto i v tom případě zhotoviteli nezbývá nic 

jiného než nárokovat zaplacení těchto prací skrze vydání bezdůvodného obohacení. 

V tomto případě se však judikatura ustálila v názoru, že pokud bude dovozena 

souvislost plnění, zhotovitel nemá nárok na vydání bezdůvodného obohacení, 

jelikož pro to nebyl splněn předpoklad.  
  Judikatura za nesplněný předpoklad považuje následující: „Nešlo totiž o plnění 

bez právního důvodu, ale o plnění na základě smlouvy o dílo, u něhož nebyly splněny 
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podmínky pro úhradu těchto prací.“108 S tímto pojetím však nesouhlasím, 

proto v textu týkajícím se nároku na vydání bezdůvodného obohacení 

bude pojednáno o důvodech mého nesouhlasného přístupu. Rovněž uvedu vhodnější 

řešení pro přistup soudu v rozhodování o sporech na vydání bezdůvodného 

obohacení, které je v souladu s účinnou právní úpravou. Výklad nároku plynoucí 

z prací provedených na základě rozšíření předmětu díla bude rozdělen do dvou 
skupin. Na nároky plynoucí na uhrazení vyplývající z dohody o rozšíření předmětu 

díla a nároky na uhrazení těchto prací plynoucí z titulu bezdůvodného obohacení. 
 
3.5 Nárok na zaplacení vyplývající z dohody o rozšíření předmětu díla 
 V první řadě bude pojednáno o situaci, kdy prokazatelně došlo k dohodě 

mezi objednatelem a zhotovitelem o rozšíření předmětu díla. Samotná dohoda nečiní 

větších potíží co do nároku na zaplacení těchto prací, avšak mezi smluvními stranami 

může být sporné, jaké právní následky taková dohoda představuje. 

Dohoda o rozšíření předmětu díla může obecně představovat tyto tři právní následky: 
 1. Dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem došlo ke vzniku nového závazku 

formou kumulativní novace, přičemž vznikl nový závazek v podobě nové 

smlouvy o dílo. Existují tedy dva samostatné závazkové vztahy s dvěma 

samostatnými smlouvami o dílo a dvěma samostatnými předměty díla.  
2. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem došlo k privativní novaci 

a ke vzniku zcela nového závazku, který zahrnuje jak původní předmět díla, 

tak i nově přidaný. 
3. Dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem došlo k prosté změně obsahu 

závazku, bez novačních účinků. Dohoda smluvních stran založila nový předmět 

díla a existuje tedy pouze jeden závazek, který byl pozměněn ujednáním 

smluvních stran. 
4. Která z těchto konkrétních možností bude uplatnitelná, bude záležet zásadně 

na vůli smluvních stran, kterou vyjádřily při právním jednání. V následujícím 

textu představím řešení případu, kdy vůle smluvních stran z právního jednání 

rozpoznatelná je a zároveň, kdy vůli z jejich právního jednání rozpoznat nelze. 

Vyřešení této otázky je zcela zásadní pro určení práv a povinností smluvního 

vztahu. 

                                                 
108 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. června 2007, sp. zn. 32 Odo 1043/2005. 
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3.5.1 Dohoda o rozšíření předmětu díla řízená projevenou vůlí smluvních stran 
 Jelikož v tomto případě je nutno se řídit vůlí projevenou v právním jednání, 

tak řešení této situace spočívá v samotné projevené vůli. Je na smluvních stranách, 

zda chtějí, aby se rozšíření předmětu díla řídilo následky kumulativní novace 

(vycházím zde ze smyslu kumulativní novace, který jsem jí přisuzoval v předchozí 

kapitole), nebo prostou změnou závazku. V případě, že strany projeví vůli 

k tomu potřebnou, může být následkem rozšíření předmětu díla i privativní novace. 

Pokud se však právní následky rozšíření předmětu díla mají řídit vůlí smluvních 

stran, je třeba, aby tuto vůli výslovně projevily, nebo aby vůle byla rozpoznatelná 
z jejich právního jednání. 
 
Schéma řešení při dohodě o rozšíření předmětu díla řízené vůlí smluvních stran: 

Vůle 

smluvních 

stran 

Prostá změna závazku 
Kumulativní novace (vznik nové smlouvy o dílo) 
Privativní novace 

 
3.5.2 Dohoda o rozšíření předmětu díla řízená obecnými pravidly 
 V případě, že vůle smluvních stran není z právního jednání rozpoznatelná, 

musí existovat určitá obecná vodítka, kterými se budou takové případy řídit. Určitým 

vodítkem pro rozlišení privativní novace a prosté změny závazku byla rozebíraná 

Knappova teorie, která dle mého nemůže být v tomto případě použita. V případě 

Knappovy teorie byla řešena situace, při níž dochází ke změně již vymezeného 

předmětu díla, a také byla řešena otázka, zda dochází k zániku původního závazku 

a vzniku nového (privativní novace), či zda dochází k prosté změně obsahu závazku. 

Na tomto místě nelze hovořit o zániku něčeho, co bylo původní smlouvou vymezeno, 

jelikož se zde pouze něčeho přidává bez jakéhokoli zániku některé části původního 

závazku, což přesně odpovídá podstatě kumulativní novace. Proto mám 

v tomto případě za to, že pokud nebude projevena vůle smluvních stran, která povede 
k prosté změně obsahu závazku, tak se bude jednat zásadně vždy o kumulativní 

novaci a vznikne nová smlouva o dílo.  
  Zaměřím-li se na ustanovení § 1902 ObčZ, jež upravuje oba typy novace, 

je v části o kumulativní novaci stanovena vyvratitelná právní domněnka, 
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že v případě, pokud může „dosavadní závazek vedle nového závazku obstát, má 

se za to, že nebyl zrušen.“ Vyvrácením této domněnky je právě vůle projevená 

smluvními stranami, které chtějí, aby se jejich změněný závazek řídil následky 

privativní novace, tedy aby zanikl původní závazek a vznikl zcela nový závazek. 

Ten by počítal jak s původně stanoveným předmětem díla, tak s nově přidaným. 

Na základě tohoto a výše uvedeného předpokládám, že pokud nebude projevena 

jiná vůle smluvních stran, tak vždy bude docházet ke kumulativní novaci. 
  Aby však mohlo dojít ke kumulativní novaci, resp. vzniku nové smlouvy 

o dílo, je třeba, aby právní jednání smluvních stran obsahovalo náležitosti potřebné 

pro vznik smlouvy o dílo. Těmito náležitostmi právního jednání dle ustanovení 

§ 2586 ObčZ je určení předmětu díla a dohoda o ceně díla. V případě nedohodnutí 

smluvních stran na konkrétní ceně díla je dle druhého odstavce jmenovaného 

ustanovení náležitost určení ceny díla splněna i tehdy, pokud je vymezen alespoň 

způsob jejího určení, nebo je-li určena alespoň odhadem. Pokud 

však i takové ujednání chybí, musí z právního jednání smluvních stran být zřetelné, 

že chtějí uzavřít smlouvu i bez určení ceny díla. V případě určení předmětu díla 

tato náležitost bude splněna vždy, což ostatně vyplývá ze samotné podstaty rozšíření 

předmětu díla.  
  Pokud jde o cenu, která nebude konkrétně určena, nebude určen způsob 

jejího určení, nebo nebude určena odhadem, je třeba užít výklad právního jednání 

a zjistit konkrétní vůli smluvních stran. Nebude-li z právního jednání rozpoznatelná 

vůle smluvních stran vedoucí k úmyslu uzavřít smlouvu o dílo i bez určení ceny, 

tak nová smlouva o dílo nevzniká. Jestliže práce přesto budou provedeny, je třeba 

nárok na jejich úhradu uplatňovat skrze vydání bezdůvodného obohacení.  
 
Schéma řešení při rozšíření předmětu díla za situace, kdy zjevná vůle 

z právního jednání stran není znatelná 
Rozšíření 

předmětu díla 
Kumulativní novace (vznik nové smlouvy o 

dílo) 
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3.6 Nárok na úhradu víceprací vyplývající z nároku na vydání bezdůvodného 

obohacení 
 Pokud nedošlo k dohodě smluvních stran, která by obsahovala podstatné 

náležitosti smlouvy o dílo, je namístě vypořádat předmětný vztah vyplývající 

z rozšířeného předmětu díla z hlediska případného nároku na vydání bezdůvodného 

obohacení. Předpoklady pro vydání jsou následující: 
a) obohacení subjektu; 
b) na úkor zhotovitele (ochuzení na straně zhotovitele); 
c) bez spravedlivého důvodu; 
d) příčinná souvislost; 
e) nejde o výluku z bezdůvodného obohacení. 

 
3.6.1 Obohacení subjektu 
 Základním předpokladem pro vydání bezdůvodného obohacení je, aby došlo 

k obohacení určitého subjektu. Záměrně jsem neuvedl, jakého konkrétního subjektu, 
jelikož obohacených subjektů může být hned několik. Přirozeně bude nejčastěji 

obohaceným subjektem vlastník nemovitosti, na které se stavba provádí, a objednatel 

díla v jedné osobě. Může však nastat situace, kdy objednatelem díla není vlastník 

nemovitosti, na níž se stavba provádí.  
  Taková situace vzniká u tzv. subdodávek. Původním zhotovitelem stavby 

je postoupeno celé provedení díla, případně jeho část, na třetí osobu, 

která má pro původního zhotovitele práce realizovat. V tomto případě může 

vzniknout dvojí situace, a to, kdy je obohacený jednak vlastník nemovitosti, 

nebo kdy je obohaceným původní zhotovitel díla.  
  Vlastník nemovitosti se obohaceným stává v případě, že práce, které byly 

provedeny v důsledku rozšíření předmětu díla, neuhradil ani původnímu zhotoviteli. 

V takovém případě by měl původní zhotovitel žádat o vydání bezdůvodného 

obohacení a následně jej v pořadu práva převést na svého subdodavatele. Samotný 

subdodavatel se v souladu s ustanovením § 2995 ObčZ zásadně nemůže domáhat 

vydání bezdůvodného obohacení v případě, že obohacena byla třetí osoba 

(v tomto případě je třetí osobou vlastník nemovité věci). Zákonem vymezené 
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důvody,109 jimiž by se mohl subdodavatel po vlastníkovi nemovitosti domáhat 

vydání bezdůvodného obohacení, nebudou zásadně aplikovatelné pro smluvní vztah 

vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo. Jiná situace však nastává, pokud vlastník 

nemovitosti uhradil tyto práce provedené v důsledku rozšíření předmětu díla 

původnímu zhotoviteli, jenž následně tyto práce neuhradil svému subdodavateli. 

V tomto případě vzniká obohacení na straně původního zhotovitele a subdodavatel 

vydání bezdůvodného obohacení musí nárokovat po původním zhotoviteli.  
  Dalším praktickým příkladem může být situace, kdy mezi vlastníkem 

nemovitosti, na které je zhotovováno dílo, a objednatelem stavby není žádný 

předchozí smluvní vztah. Jde například o situace, kdy je vlastníkem nemovitosti 

právnická osoba „A“, která má dceřinou společnost „B“. Tato uzavře se stavební 

společnosti „C“ smlouvu o dílo na pozemku ve vlastnictví „A“. Později se „B“ s „C“ 

neformálně dohodnou na rozšíření předmětu díla (formálně nebyly splněny 

náležitosti dohody o vzniku nové smlouvy ani změně původní smlouvy), 

kdy po vykonání těchto prací „B“ odmítá uhradit práce „C“. Otázkou na tomto místě 

je, kdo je obohaceným. Docházím k logickému závěru, že obohaceným je vlastník 

nemovitosti „A“, po kterém by se „C“ mohl domáhat vydání bezdůvodného 

obohacení jenom za předpokladu, že byl naplněn některý z důvodů uvedený 

v ustanovení § 2995 ObčZ. Pokud žádný z těchto důvodů aplikovatelný nebude, 

mohl by se „C“ domáhat vydání bezdůvodného obohacení po „B“? Základním 

předpokladem je, aby se „B“ obohatil. V tomto případě však ve skutečnosti nedošlo 

k jakémukoli obohacení, jelikož veškeré zhodnocení majetku se projevilo v právní 

a majetkové sféře „A“. Proto na základě toho mám za to, že „C“ se po „B“ nebude 

moci na základě nároku z vydání bezdůvodného obohacení domáhat ničeho a po „A“ 

jen v tom případě, že se naplní některý z důvodů dle ustanovení § 2995 ObčZ.  
 
3.6.2 Na úkor zhotovitele 
 Nárok na vydání bezdůvodného obohacení vzniká tomu, na jehož úkor se jiná 

osoba bez spravedlivého důvodu obohatila. V případě bezdůvodného obohacení 

plynoucího z provedených prací se bude tato osoba určovat právě na základě toho, 

kdo konkrétní práce provedl. Typicky je jim původní zhotovitel, popř. subdodavatel.  
                                                 

109 Dle § 2995 ObčZ by se muselo jednat o plnění ochuzeného (subdodavatele), které bylo vyvoláno 
lstí, donucením hrozby, zneužitím závislosti, nebo v případě jeho nesvéprávnosti.  
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3.6.3 Bez spravedlivého důvodu 
 Další důležitou podmínkou pro vznik nároku na vydání bezdůvodného 

obohacení je, že k obohacení došlo bez spravedlivého důvodu v souladu 
s ustanovením § 2991 odst. 1 ObčZ. Nahlédnu-li do předchozí právní úpravy a jejího 

výkladu, tak ustanovení § 451 ObčZ 1964 se vyjadřovalo v tomto smyslu slovy 
„bez právního důvodu“.110 Zde lze tedy spatřovat jakési rozšíření právní úpravy 

bezdůvodného obohacení, kdy spravedlivost se neposuzuje pouze v kontextu 
existence právního důvodu, ale posuzuje se rovněž z pohledu zásad slušnosti 

a zvyklostí soukromého života,111 což odpovídá dikci zákona, vyjádřenou slovy 

bez spravedlivého důvodu.  
  Judikatura se za minulé právní úpravy v kontextu výše uvedeného testu 

souvislosti provedených prací vyjadřovala: „Nešlo (...) o plnění bez právního 

důvodu, ale o plnění na základě smlouvy o dílo, u něhož nebyly splněny podmínky 

pro úhradu těchto víceprací.“112 Na základě tohoto tvrzení NS dochází k závěru, 

že v případě existence souvislosti plnění není možné, aby vznikl nárok na vydání 

bezdůvodného obohacení. Pokud tedy závěr testu souvislosti bude takový, 

že vzájemná souvislost plnění dána není, tak v tom případě vzniká dle judikatury 

NS nárok na vydání bezdůvodného obohacení. V tomto se tedy projevuje zásadnost 

testu souvislosti. Osobně však s uvedeným tvrzením NS nesouhlasím a domnívám se, 

že nárok na zaplacení provedených prací v důsledku rozšíření předmětu díla vzniká, 

a to i v případě dovozené souvislostí vzájemného plnění. 
   Předmětem sporu bývá zásadně nárok na zaplacení prací vykonaných 

v důsledku rozšíření předmětu díla. Proč tedy objednatel nerozporuje samotné 

rozšíření díla a nepožaduje po zhotoviteli, aby dílo provedl řádně dle původně 

sjednaného díla? Proč neupozorňuje na vady díla a neodmítá jej převzít, resp. 

převezme jej s výhradami? Domnívám se, že objednatel si je dobře vědom 

změněného postupu, který svým jednáním neformálně dohodl se zhotovitelem, 

                                                 
110 PETROV, Jan. In HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§2055-
3014). 1. vydání. Praha: C H Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-287-8. s. 1858. 
111 SEDLÁČEK, Dušan. In PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha C. H. Beck, 
2019. ISBN 978-80-7400-747-7. s. 3187. 
112 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. června 2007, sp. zn. 32 Odo 1043/2005. 
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avšak ve výsledku takové práce odmítá zaplatit. Takové jednání tedy obecně jde 

do konfliktu se spravedlností, což však samo o sobě nestačí. 
  Dle judikatury je obecným předpokladem pro zaplacení prací provedených 

v důsledku rozšíření předmětu díla dohoda o rozšíření předmětu díla. 

Pokud však taková dohoda neexistuje a nárok je uplatňován skrze vydání 

bezdůvodného obohacení, nelze hovořit o žádném rozšíření předmětu díla na základě 

smlouvy a zároveň tak tyto práce nelze pojímat jako součást původní smlouvy o dílo, 

což ostatně vyplývá z logiky věci. Přesto judikatura na základě výše uvedené citace 

rozhodnutí dochází k závěru, že „A“ (práce provedené v důsledku rozšíření předmětu 

díla), které nebyly formálně správně sjednány, jsou plněním na základě smlouvy. 

Naopak „B“ (cena prací provedených v důsledku rozšířeného předmětu díla), 

kdy zvýšení ceny nebylo rovněž formálně ujednáno, již součástí smlouvy o dílo není. 

Jinými slovy tím judikatura říká, že stejná práva a povinnosti, které nebyly formálně 

správně ujednány, mají zcela odlišné právní následky. Mám za to, 

že když se do smlouvy zahrne „A“, musí se do smlouvy zahrnout i „B“, nebo pokud 

nezahrnu „B“, tak nemůžu zahrnout ani „A“. Anebo pokud se dojde k závěru, 

že se přeci jen zahrne pouze „B“, tak takový závěr je třeba řádně a náležitě 

odůvodnit. To se však v rozhodnutích tohoto typu nestalo a soudy odkazovaly pouze 

na test souvislosti, který, jak bylo výše uvedeno, považuji za sporný a jeho povahu 

za nejasnou. 
  Na základě výše uvedeného si myslím, že soud by měl dojít k výkladu, 

že v rámci smlouvy je zahrnuto plnění jak „A“, tak „B“ s náležitým odůvodněním, 

nebo naopak by měl dojít k závěru, že „A“ ani „B“ nejsou součástí smlouvy. 

Druhé z uvedených řešení považuji za vhodnější, což ostatně vyplývá i z logiky věci. 

Zároveň si nedovedu představit žádnou řádně podloženou právní argumentaci, 

která by odůvodňovala zahrnutí „A“ i „B“ do smlouvy o dílo. Soud by měl dojít 

k závěru, že obě plnění nejsou součástí smlouvy a neexistuje žádný spravedlivý 

důvod takového obohacení. Tímto však nevylučuji, že zhotovitel bude mít nárok 

na vydání bezdůvodného obohacení v případě rozšíření předmětu díla vždy, 

jelikož vyloučení vzniku takového nároku spočívá ve splnění poslední podmínky 

nároku na vydání bezdůvodného obohacení. 
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 Vrátím-li se k výše uvedené spravedlnosti a zaměřím-li se na výkladové 

metody, kterými lze vyhodnotit onu spravedlnost, tak je třeba takovou situaci 

vyhodnocovat prostřednictvím zásady slušnosti a zvyklostí soukromého života. 

Pokud tyto zásady dám do kontextu reálné situace, kdy objednatel věděl 

o konkrétním rozšíření předmětu díla, mnohdy na jeho pokyn dojde k takovému 

rozšíření, zároveň participuje na jejich zhotovení pokyny apod., docházím 

k jednoznačnému závěru, že spravedlivý důvod obohacení na straně objednatele 

nelze dovodit. V souladu se zásadou slušnosti a zvyklosti soukromého života není 

jaksi možné, aby se obohacený choval tak, že prvně dělá všechno proto, aby dílo 

bylo zhotoveno dle jeho přání, ale poté otočí a odkazuje se na formální požadavek 

písemnosti uvedený v ustanovení smlouvy či popírá samotnou existenci dohody. 

Proto i na základě tohoto předpokládám, že se objednatel, resp. třetí osoba, obohatil 

bez spravedlivého důvodu a bude tedy povinen vydat bezdůvodné obohacení 

(za splnění všech dalších předpokladů). Pokud by se měla soudní judikatura 
do budoucna vydat tímto směrem, měla by ze svých rozhodnutí zcela vyloučit test 

souvislosti, který je v této metodě posuzování nároků zcela zbytečný.  
 
3.6.4 Příčinná souvislost 
 Dalším předpokladem pro vydání bezdůvodného obohacení je, 

aby mezi ochuzením zhotovitele a obohacením se objednatele, popř. jiného subjektu, 

existovala příčinná souvislost. Problematika příčinné souvislosti je poněkud svébytná 

právní disciplína, jež nebude z důvodu rozsahu v této práci podrobně rozebíraná.  
 
3.6.5 Nejedná se o výluku z bezdůvodného obohacení 
 Posledním a rovněž podstatným předpokladem vzniku nároku na vydání 

bezdůvodného obohacení je vyloučení důvodů výluky z bezdůvodného obohacení 

dle ustanovení § 2992 ObčZ. Důvodů výluky v tomto ustanovení je celá řada, 

proto se ve svém výkladu zaměřím pouze na jeden důvod, který připadá v úvahu 

v případě rozšíření předmětu díla. Domnívám se, že v případě rozšíření předmětu 

díla by mohl důvod výluky spočívat v jednání zhotovitele na vlastní nebezpečí. 

Důvodová zpráva se k tomuto vyjadřuje takto: „Např. jedna osoba bezúplatně plní 

druhé v očekávání protislužby nebo jiného prospěchu, aniž je k tomu příjemce právně 
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zavázán.“113 Protislužbou či jiným prospěchem by v tomto případě mělo být právě 

uhrazení provedených prací v důsledku rozšíření předmětu díla. Přeci jenom 

si však myslím, že v rámci právní úpravy bezdůvodného obohacení v ObčZ 

je vhodnější ustanovení pro tyto případy a tento důvod výluky se bude aplikovat jen 

výjimečně. 
  Tímto ustanovením mám na mysli § 2997 odst. 1 věta druhá ObčZ, 

kde je uvedeno, že právo na vrácení nemá ten, kdo jiného obohatil s vědomím, 

že k tomu není povinen, ledaže plnil z právního důvodu, který později nenastal 

nebo odpadl. Pokud si zhotovitel bude vědom, že provádí práce, které neměl 

povinnost provést, tak obecně sice vznikne nárok na vydání bezdůvodného 

obohacení, avšak bude naturální obligací a nebude způsobilý k vymáhání. Vědomí 

o nepovinnosti plnění bude vyplývat ze situace, kdy nedošlo k žádné prokazatelné 

dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem o rozšíření předmětu díla, ani dohodě 

ústní, a z plnění zhotovitele bude plynout zjevná svévole. Záměrem zhotovitele 

bude v takovém případě nejčastěji zvýšení zisku.  
  Pro vznik nároku na vydání bezdůvodného obohacení je však zásadní vyložit, 

co se rozumí tím, že bylo plněno z právního důvodu, který později nenastal 

nebo odpadl. Již na tomto místě považuji za vhodné následný výklad rozdělit do 

dvou skupin, kdy bude pojednáno o: 
a) plnění z právního důvodu, který nenastal 
b) plnění z právního důvodu, který odpadl. 
 
A. Plnění z právního důvodu, který nenastal 
 V tomto případě se jedná se o situaci, kdy v době plnění právní důvod 

neexistuje, avšak pro jeho pozdější vznik existovaly rozumné důvody. V německé 

doktríně se tomuto typu kondikce říká kondikce ze zmaření účelu plnění 

(Zweckverfenlungskondiktion). V německém BGB se tento typ objevuje v ustanovení 

§ 812 odst. 1 věta druhá.114 Historicky v ObčZ 1950 ani v ObčZ 1964 nebyl upraven, 

                                                 113 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: Beck-online [právní informační 
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 19. 12.2019]. 
114 Ustanovení § 812 odst. 1 věta druhá BGB: „Diese Verpflichtung besteht auch dann, wenn der 
rechtliche Grund später wegfällt oder der mit einer Leistung nach dem Inhalt des Rechtsgeschäfts 
bezweckte Erfolg nicht eintritt.“ 
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přesto s ním však v určitém kontextu judikatura pracovala.115 Melzer s Csachem116 
s odkazem na německou literaturu ke vzniku kondikce, kdy bylo plněno z právního 

důvodu, který později nenastal, uvádějí dva předpoklady: 
a) absence existující povinnosti  
b) zvláštní účel plnění  
 
 Smyslem prvního z předpokladů je, že nemůže jít o plnění, 

které by představovalo povinnost zhotovitele plnit, což ostatně vyplývá z logiky věci. 

Výklad druhého předpokladu se však jeví poněkud složitěji. Larenz a Canaris 

se v tomto smyslu vyjadřují tak, že zvláštní účel či následek plnění, kterého má být 

dosaženo, má mít charakter protiplnění.117 Dle jejich tvrzení se takový charakter 

dovozuje z práva na vrácení poskytnutého plnění, spojeného právě jen tím, že tento 

účel nenastoupí, což obecně právo zná právě jen v případě nesplnění 

synallagmatických povinností.118 Zároveň k tomu dodávají, že je zapotřebí vědomost 

o konkrétním účelu a alespoň konkludentní souhlas ze strany příjemce plnění, 

jež může být dovozen z bezvýhradného přijetí plnění při znalosti účelu, jehož 

poskytovatel zamýšlel dosáhnout.119 
  Základním příkladem pro dohody o účelu plnění uváděným v německé 

literatuře je stav, kdy „A“ chce vystavět dům na svém pozemku. Za tímto účelem 

se na základě předběžné dohody s budoucím zhotovitelem dohodne o provádění prací 

s tím, že k uzavření smlouvy dojde později. Budoucí zhotovitel na základě 

neformální dohody započne s prováděním prací, avšak pro pozdější neshody nedojde 

k uzavření smlouvy.120 V zásadě stejná situace nastává v případě, kdy je neformálně 

dohodnuto rozšíření předmětu díla, ale později nedojde k formální dohodě o rozšíření 

předmětu díla. Pokud jde o splnění druhého předpokladu pro vznik tohoto typu 

kondikce, tak vědomost o konkrétním účelu může být dovozována právě 

                                                 
115 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 21. prosince 1978, sp. zn. Cpj 37/38, R 1/1979. 
116 MELZER, Filip, CSACH, Kristián. In MELZER, Filip, TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník – velký 
komentář. Svazek IX. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-199-1. s. 1319. 
117 LARENZ, Karl, CANARIS, Klaus-Wilhelm. Lehrbuch des Schuldrechts. Svazek II/2. BesondererTeil. 
13. vydání. München: C. H. Beck, 1994. ISBN: 9783406314841.  s. 151. 
118 LARENZ, Karl, CANARIS, Klaus-Wilhelm. Lehrbuch des Schuldrechts. Svazek II/2. BesondererTeil. 
13. vydání. München: C. H. Beck, 1994. ISBN: 9783406314841.  s. 151. 
119 Tamtéž.  
120 SCHWARZ, Günter, WANDT, Manfred. Gesetzliche Schuldverhältnisse. 2. vydání. München: 
VerlagVahlen, 2006. ISBN: 9783800633197. § 10, m. č. 59. 
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z bezvýhradného přijetí objednatelem. Ten nerozporuje práce provedené v důsledku 

rozšíření předmětu díla, ale je si bezpochyby vědom toho, že byly provedeny. 
Vědomost bude typicky plynout z komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem 
a rovněž ze zápisu ve stavebních denících, které jsou objednatelem potvrzovány 

a podepisovány. Zároveň je třeba uvést, že bude třeba velmi detailně dokazovat 

v daném případě, zda nelze neformální dohodu považovat za obligaci s příslušnými 

právními následky. 
  K využitelnosti této koncepce se vyjadřuje Melzer a Csach, kteří uvádějí, 

že „nelze zcela vyloučit, že by i podle českého práva vznikly případy, kdy bude 

jen sjednán účel poskytnutého plnění, aniž by však došlo ke vzniku obligace.“121 
Jako příklad uvádějí situaci, v níž po dokončení stavebních prací zhotovitel obecně 

upozorní objednatele, že by bylo vhodno provést další práce. Objednatel reaguje 

pokynem zhotoviteli, aby práce zahájil, a později se domluví na rozsahu prací a ceně. 

Konečně taky dodávají, že konkretizace účelu v tomto případě je pro účely dohody 

o právním důvodu dostatečná.122 
  Na základě výše uvedeného mám tedy za to, že v případě naplnění všech 

předpokladů shora uvedených bude zhotoviteli vznikat nárok na vydání 

bezdůvodného obohacení v případě, že plnil na základě právního důvodu, 

který později nenastal. V opačném případě, tedy pokud nebude existovat žádná 

neformální dohoda a nebude objednateli zřejmý účel poskytnutého plnění 

zhotovitelem, tak zhotovitel nebude mít nárok na vydání bezdůvodného obohacení.  
 
B. Plnění z právního důvodu, který odpadl 
 Od případu plnění z právního důvodu, který později nenastal, se tento případ 

liší tím, že v době plnění právní důvod plně existoval, jinými slovy zhotovitel měl 

povinnost provést práce v důsledku rozšíření předmětu díla, avšak tento právní 

důvod následně odpadl. Tento typ kondikce byl historicky upraven jako zvláštní typ 

v ustanovení § 360 ObčZ 1950 a rovněž i v ustanovení § 452 ObčZ 1964, resp. 

s účinností od 1. 1. 1992 v ustanovení § 451 odst. 2 ObčZ 1964. Příčin pro odpadnutí 

                                                 
121 MELZER, Filip. In MELZER, Filip, TÉGL, Petr. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IX, § 2894-
3081. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-199-1. s. 1324. 
122 MELZER, Filip. In MELZER, Filip, TÉGL, Petr. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IX, § 2894-
3081. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-199-1. s. 1324. 
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právního důvodu může být celá řada, například může jít o případ rozvazovací 

podmínky, výpověď, dovolání se relativní neplatnosti, odstoupení od smlouvy aj.123 
  V následujícím výkladu se v souvislosti s rozšířením předmětu díla budu 

zabývat pouze jedním důvodem odpadnutí právního důvodu, a to relativní 

neplatností, jelikož právě tento důvod odpadnutí je typický pro případy rozšíření 

předmětu díla. Jedná se zejména o případy, kdy je mezi objednatelem a zhotovitelem 

ústně ujednáno rozšíření předmětu díla se všemi podstatnými náležitostmi právního 

jednání, avšak takovému právnímu jednání chybí písemná forma pro jeho úplnost. 

Přesto právní důvod platně existuje, a to do doby, než je některou ze smluvních stran 

vznesena námitka relativní neplatnosti. Stranou namítající relativní neplatnost 

je typicky objednatel, který odmítá uhradit práce provedené v důsledku rozšíření 

předmětu díla. 
   Předně je třeba vyřešit relativní neplatnost z důvodu nedostatku formy 

z pohledu ustanovení § 2997 odst. 1 věta první ObčZ, kde je uvedeno, že dlužník, 

který plnil dluh (…), který je neplatný pro nedostatek formy, nemá právo na vrácení 

toho, co plnil. Na tomto místě tedy vzniká otázka, zda se relativní neplatnost 

z důvodu nedostatku formy užije i na případy, kdy je zhotovitelem plněno z právního 

důvodu, který později odpadl. Pro zodpovězení této otázky odkáži na výklad 

uvedený v předchozí kapitole,124 kde jsem došel k závěru, že plnění v tomto smyslu 
je třeba považovat za plnění obou smluvních stran, tedy nejen na straně zhotovitele. 

Objednatel se právě za situace, kdy má dojít k jeho plnění, dovolává relativní 

neplatnosti z důvodu nedodržení formy právního jednání. Proto, pokud bude plněno 

jen zhotovitelem, nelze na tento skutkový stav aplikovat ustanovení § 2997 odst. 1 

věta první ObčZ. Soud by měl tedy za této situace postupovat v souladu 
s ustanovením § 2997 odst. 1 věta druhá ObčZ. Schwab dochází k takovému závěru 

i v případě, kdy poskytovatel plnění již v době plnění věděl, že právní důvod později 

odpadne, ale přesto plnil, kdy pro takový postoj uvádí, že v době plnění právní důvod 

existoval a nelze poskytovateli vytknout rozporné jednání.125 
 

                                                 
123 Tamtéž, s. 1300.  

124 Zkoumáno ustanovení § 582 odst. 2 věta první ObčZ slovo „plněno“. 
125 SCHWAB, Martin. In REBMANN, Kurt, SÄCKER, Franz-Jürgen. Münchener Kommentar zum Bürgelichen 
Gesetzbuch. Band 5. Munchen C. H. Beck, 2004. ISBN: 9783406458743. s. 1540 - 1541. 

https://www.zvab.com/products/isbn/9783406458743?cm_sp=bdp-_-ISBN13-_-PLP


105  

 Takový výklad by však byl aplikovatelný pouze za předpokladu, že by nedošlo 

k prolomení výhrady písemné formy v souladu s uvedenými závěry v předchozí 

kapitole, kde bylo uvedeno, že doložka písemnosti může být smluvními stranami 

ústně prolomena ve spojení s uvedenými principy „nemo suum venire cotra factum 
proprium“. Podobné pravidlo se objevuje i v rámci common law a nese název 

tzv. estoppel. Proto by měl soud předně zkoumat, zda nedošlo k prolomení doložky 

písemnosti ústním právním jednáním smluvních stran, kdy nárok na uhrazení prací 

provedených v důsledku rozšíření předmětu díla by plynul právě z této dohody. 

Až poté, co k takovému závěru nedojde, by měl přejít na posuzování nároku z titulu 
bezdůvodného obohacení. 
 
Dílčí závěr k posuzování nároku plynoucích z bezdůvodného obohacení 
 Z výkladu zabývajícím se posuzování nároku na vydání bezdůvodného 

obohacení v případě rozšíření předmětu díla vyplynulo, že s příchodem nové právní 

úpravy ObčZ by soudy měly v této otázce změnit svůj přístup k posuzování takových 

nároků. Doposud byl základem pro posuzování takových nároků test souvislosti, 

který však považuji za velmi sporný a domnívám se, že v soudní judikatuře by neměl 

být nadále užíván. S příchodem nové právní úpravy se otevřely nové možnosti, 

jak posuzovat jednotlivé nároky na vydání bezdůvodného obohacení v případě 

rozšíření předmětu díla.  
 
3.6.6 Způsob výpočtu bezdůvodného obohacení 
 V případě, že soud dojde k závěru, že zhotoviteli vznikl nárok na vydání 

bezdůvodného obohacení, je třeba, aby zároveň určil výši bezdůvodného obohacení. 

Judikatura se k výši bezdůvodného obohacení v souvislosti se smlouvou o dílo 

v minulosti vyjadřovala tak, že „(…) výše odpovídá nejnižším nákladům, 

které by objednatel v daném místě a čase musel vynaložit na dosažení stejného 

plnění, s přihlédnutím k případným vadám poskytnutého plnění, které mají za 

následek snížení skutečného stavu majetkového prospěchu objednatele.“126 
Zhotoviteli takovým způsobem výpočtu nevznikal nárok na započítání přiměřeného 

zisku v případě vyčíslení bezdůvodného obohacení a zároveň se samotná náhrada 

                                                 
126 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. dubna 2008, sp. zn. 26 Odo 1790/2006. Shodně taky 
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. února 2009, sp. zn. 28 Cdo 4820/2008, a rozsudek Nejvyššího 
soudu ze dne 26. dubna 2006, sp. zn. 32 Odo 871/2004. 
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vypočítávala z nejnižšího možného nákladu na provedení vykonaných prací. 

Tento přístup nebyl dlouho udržitelný a již za minulé právní úpravy byl původní 

způsob výpočtu změněn a nově bylo judikováno, že rozhodující pro výši 

bezdůvodného obohacení je obvyklá cena.127 Určování výše bezdůvodného 

obohacení na základě obvyklé ceny je rovněž v souladu s ustanoveními ObčZ, 

kteréřeší tuto problematiku. 
  Určení výše bezdůvodného obohacení je dle ObčZ třeba rozdělit do dvou 
skupin. První skupinou je případ, kdy existuje dohoda smluvních stran o rozšíření 

předmětu díla s určením ceny prací vykonaných v důsledku rozšíření, 

avšak tato dohoda je neplatná z důvodu nedodržení písemné doložky, 

a to za předpokladu, že nedošlo k prolomení této doložky (pokud by došlo 

k prolomení písemné doložky, nárok na úhradu prací by plynul ze samotné dohody, 

nikoli z bezdůvodného obohacení). Na tento skutkový stav se aplikuje ustanovení 

§ 2999 odst. 2 věta první ObčZ, kde je stanoveno: „Plní-li ochuzený za úplatu, 

poskytne se náhrada ve výši této úplaty (…).“ V případech rozšířeného předmětu díla 

to znamená, že výše úplaty bude shodná s výší ceny ujednané v dohodě 

a za této situace nečiní výše bezdůvodného obohacení větších problémů. 
  Druhý z případů bude odpovídat na otázku, jak se výše bezdůvodného 

obohacení bude určovat v případě, kdy žádná neplatná dohoda o ceně prací 

vykonaných v důsledku rozšíření předmětu díla neexistuje. Pro určení výše 

bezdůvodného obohacení je v tomto případě zásadní ustanovení § 2991 odst. 1 

ObčZ, kde je určená výše v podobě obvyklé ceny. Obvyklou cenou se rozumí: „(…) 

Obvyklá cena je v podstatě odrazem zprůměrovaných dohodnutých cen za věci 

srovnatelného druhu, vlastností, stáří apod., jak se utváří v určité lokalitě 

a za určitých časově proměnlivých podmínek.“128 Zpravidla bude obvyklá cena 

určována na základě znaleckého posudku.  
  

                                                 
127 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. srpna 2012, sp. zn. 28 Cdo 1271/2011, a rozsudek 
Nejvyššího soudu ze dne 13. června 2012, sp. zn. 28 Cdo 4137/2011. 
128 MELZER, Filip. In. MELZER, Filip, TÉGL, Petr. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek III, § 419-
654 a související společná a přechodná ustanovení. Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-003-1. s. 
222. 
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Závěr 
 Z celého právního rozboru víceprací vyplývá, že se jedná o institut plný 

výkladových a aplikačních problémů. Tyto problémy však nelze shledávat pouze 

v souvislosti se smlouvou o dílo, se kterou je institut víceprací výhradně spojen. 

S institutem víceprací se pojí do značné míry i otázky obecné části občanského 

zákoníku a zároveň obecné části závazkového práva, jež mají zásadní význam 
pro posuzování nároků vyplývajících z víceprací. Příkladem může být problematika 

spojená s formou právního jednání či změny závazku v obsahu. Zároveň nelze 
opomenout ani institut bezdůvodného obohacení, který se právě s nároky 

vyplývajícími z víceprací významně pojí. Troufám si však říct, že jsem dostál svým 

cílům, stanoveným v úvodu této práce. 
  Za pomoci metody analýzy, dedukce, historicko-právní geneze a zahraniční 

komparace jsem došel k potvrzení, či vyvrácení následujících tezí: 
 
1. Pojem víceprací vznikl v dobách komunismu a jeho význam spočívá v tom, 

že se jedná o práce, které nebyly ujednány v původně určeném předmětu 

díla. 
 Bylo najisto prokázáno, že institut a pojem vícepráce byl užíván již daleko 

dříve než v dobách komunismu. První zmínku tohoto slova jsem z mých dostupných 

zdrojů dohledal již v periodiku z roku 1898, kde bylo užito právě v souvislosti 
s výstavbovým projektem. Do legislativního textu se dostalo novelou OZO z roku 
1916, a to zařazením do ustanovení § 1170a. Zde bylo prvně uvedeno německým 

slovem Mehrarbeit. Synonymem bylo slovní spojení větší práce. Přestože užívání 

slova vícepráce bylo jak právníky, tak lingvisty velmi kritizováno, tak bylo po celý 

historický vývoj zachováno a používá se až dodnes. Tímto jsem tedy rovněž vyvrátil 

tvrzení Kleeho, který přisuzoval vznik pojmu právě období komunismu. Pokud jde 

o význam víceprací, z dostupných historických zdrojů bylo zjištěno až 5 významů 

v souvislosti, se kterými bylo slovo užíváno. Tímto jsem tedy vyvrátil i druhou část 

stanovené téze. Pokud jde o užívání v souvislosti s výstavbovými projekty, analýzou 

jsem došel k závěru, že by se mělo užívat pouze v jediném významu, 

a to v souvislosti se zjištěným významem č. 2. (Práce nutné vykonat za účelem 

řádného dokončení díla. Takové práce však nebyly v rozpočtu ani projektové 

dokumentaci uvedeny.) Pro ostatní zjištěné významy byl navržen alternativní název. 
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2. Méněpráce jsou párovým pojmem k vícepracím, kdy pojem méněprací 

se začal používat v dobách postkomunismu. Významově se jedná o práce, 

které byly ujednány v původním předmětu díla, avšak nebyly provedeny. 
 Z mých dostupných zdrojů podrobených analýze vyplynulo, že slovo 

méněpráce se začalo opravdu užívat v dobách postkomunismu a stalo se párovým 

pojmem k již dříve užívanému pojmu vícepráce. První užití slova jsem dohledal 

v rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které se datuje k roku 1999. 
Druhou část téze o významu lze rovněž potvrdit. Co však bylo rovněž provedenou 

analýzou zjištěno, je, že užívání slova méněpráce v tomto významu není šťastné. 

Namísto toho by mělo být užíváno obecného slova změny. Ty by se měly poté 

rozdělit do dvou kategorií – na změny v omezení předmětu díla (méněpráce – dohoda 
o omezení rozsahu prací mezi objednatelem a zhotovitelem) a změny v rozšíření 

předmětu díla (vícepráce – zjištěný význam č. 3 – změna díla na základě pozdější 

dohody mezi objednatelem a zhotovitelem).  
 
3. V případě dohody smluvních stran o vícepracích dochází ke změně obsahu 

původního závazku bez účinků privativní novace. 
 S rekodifikací občanského práva v roce 2014 došlo mimo jiné k podstatné 

změně právní úpravy v oblasti změn závazku v obsahu. Naneštěstí činí 

tato problematika i více jak šest let po rekodifikaci značné potíže. Pro vyřešení 

této otázky bude proto zcela zásadní doposud nevydaná judikatura zabývající 

se touto problematikou a stanovující tak najisto, jak k otázce změn závazku v obsahu 
přistupovat. Ve své práci jsem však nastínil mnou navržené řešení, které považuji 

z hlediska doktrinálního za nejvhodnější a nejpřesvědčivější. Obecně jsem stanovil 

tři možné dopady, jež může mít dohoda o změně předmětu díla (vícepráce) 

na původní smlouvu o dílo. Může to být privativní novace (zánik původní smlouvy 

o dílo a vznik nové smlouvy o dílo ve změněné podobě), kumulativní novace 

(vznik zcela nového samostatného závazku stojící vedle původní smlouvy o dílo) 

a prostá změna závazku (prostá změna bez jakýchkoli novačních účinků).  
  Pro stanovení, která z těchto tří možností nastane, je prvně třeba zjistit vůli 

smluvních stran. Pro kvalifikaci následků této dohody je rozhodující právě ona, 
kterou zjistíme podle pravidel o empirickém či normativním výkladu. 

Může směrovat ke změně závazku obsahu formou privativní novace, kumulativní 
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novace, či prosté změny závazku. Nelze-li ji zjistit podle výše uvedených pravidel, 

je třeba se řídit obecnými pravidly. Jako posuzující kritérium, kdy se jedná 

o privativní novaci a kdy o prostou změnu závazku, jsem stanovil hospodářkou 

podstatnost, se kterou pracoval již Knapp. Pokud se bude jednat o podstatnou změnu, 
půjde o privativní novaci se všemi následky s ní spojenými. Naopak pokud nepůjde 

o podstatnou změnu, bude se jednat o prostou změnu závazku v obsahu. Zároveň 

vedle toho stojí samostatně kumulativní novace, která se užije v případech, 

kdy se k původnímu předmětu díla pouze něco přidalo (došlo pouze k rozšíření 

předmětu díla, nikoli k určitému omezení). V těchto případech půjde o kumulativní 

novaci, a vznikne tak nová samostatná smlouva o dílo vedle původní smlouvy o dílo, 

jejímž předmětem bude pouze nově přidaná práce. Tímto tedy vyvracím stanovenou 

tézi, jelikož mimo prostou změnu závazku v obsahu mohou strany dohodou o změně 

předmětu díla (vícepráce) dospět k privativní novaci, nebo kumulativní novaci. 
 
4. V případě nedodržení doložky výhrady písemné formy při sjednávání 

víceprací zhotoviteli nevzniká nárok na uhrazení víceprací. 
 Z provedené analýzy soudní judikatury vyplynulo, že soudy v souladu 
se zněním teze doposud zastávaly jednotný názor. Ve svých rozhodnutích se však 

omezily pouze k holému posuzování, zda byla, či nebyla dodržena výhrada písemné 

formy. Pokud bylo zjištěno, že nebyla, soudy nároky zhotovitelů na úhradu takových 

prací zamítaly, a to právě z důvodu nedostatku formy. S tímto stavem jsem se však 

nespokojil, jelikož z analyzovaných rozhodnutí a mnou známé stavební praxe velmi 

často vyplývá, že objednatel nejedná mnohdy poctivě. Nepoctivost plyne zejména 

z faktu, že prvně dá zhotoviteli pokyn k provedení takových prací, ale následně, 

až když jsou práce provedeny, již odmítá uzavřít písemný dodatek. Krom obecného 

principu poctivosti, se kterým je jednání objednatele v rozporu, jsem nalezl i další 

právní argumenty pro to, aby se soudy nezabývaly pouze posuzováním, zda byla 
naplněna stanovená forma právního jednání, či nikoli. Původ prvního argumentu 
lze přisuzovat německému BGB, a to konkrétně jeho ustanovení § 125. Z ustanovení 

§ 125 BGB a jeho následného soudního výkladu vyplývá, že doložka písemnosti 

může být prolomena i bezformálně či konkludentně. Zároveň jsem došel k závěru, 

že toto ustanovení je aplikovatelné v rámci českého právního řádu. Další dva 

argumenty mají kořeny v mezinárodněprávních dokumentech, konkrétně v CISG 

a PECL. V prvním z jmenovaných je v případě nedodržení písemné formy zásadní 
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čl. 29 odst. 2 CISG, kde je stanovena nutnost dodržet zakotvenou doložku 

písemnosti, avšak s výjimkou, kdy se jedna strana spoléhala či přiměřeně reagovala 

na chování druhé strany. Pokud bude z jednatelova jednání zřejmé, že považuje 

provedení prací nesjednaných v původním předmětu díla za závazné 

i bez podepsaného dodatku, ale následně při vyúčtování odmítne tyto práce uhradit 

a zároveň odmítne podepsat písemný dodatek, nastane prostor právě pro aplikaci 

tohoto pravidla. Jmenované pravidlo navazuje na zásadu římského práva „nemo 
suum venire cotra factum proprium“. Velmi podobné ustanovení jako v CISG lze 
nalézt i v čl. 2:106 PECL.  
  Obecně byla tedy takto stanovená teze potvrzena, avšak osobně zastávám 

názor, že by soudy měly takové případy zkoumat hlouběji, zejména v souvislosti 
s posouzením jednání objednatele.  

 
5. V případě nároku na úhradu víceprací z titulu nároku na vydání 

bezdůvodného obohacení je zásadní kritérium souvislosti plnění, kdy 

v případě, že souvislost dána je, nevzniká zásadně nárok na vydání 

bezdůvodného obohacení. 
 Z výkladu zabývajícím se posuzováním nároku na vydání bezdůvodného 

obohacení v případě rozšíření předmětu díla vyplynulo, že s příchodem nové právní 

úpravy ObčZ by soudy měly v této otázce změnit svůj přístup k posuzování těchto 

nároků. Doposud byl základem pro posuzování nároků na vydání bezdůvodného 

obohacení test souvislosti, který však považuji za velmi sporný a nejasný. 

S příchodem nové právní úpravy se otevřely nové možnosti, jak posuzovat jednotlivé 

nároky na vydání bezdůvodného obohacení v případě rozšíření předmětu díla, 

a to i bez užití testu souvislosti. Zejména jde o aplikaci ustanovení § 2997 odst. 1 
věta druhá ObčZ, kde je uvedeno, že právo na vydání bezdůvodného obohacení nemá 

ten, kdo druhého obohatil s vědomím, že k plnění není povinen, ledaže plnil 

z právního důvodu, který později nenastal nebo odpadl. Pokud tedy existovala jakási 

neformální dohoda mezi objednatelem a zhotovitelem o pracích, jež nebyly 

vymezeny v původním předmětu díla, avšak zhotovitel je začne vykonávat, později 

je objednatel odmítne uhradit a rovněž odmítne uzavřít písemný dodatek, považuji to 

za případ, kdy právní důvod nenastal, a tímto tedy vzniká zhotoviteli právo na vydání 

bezdůvodného obohacení. Zároveň pokud byla ujednána ústně formální dohoda mezi 
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objednatelem a zhotovitelem o provedení prací, které nebyly vymezeny v původním 

předmětu díla, a z důvodu požadavku písemné formy byla relativně neplatná, bude 

tento případ dopadat na právní důvod odpadlý. Ten odpadl v tom případě, kdy se na 
požadavek písemné formy objednatel odvolá a učiní tak ústní formální dohodu 

za neplatnou. Zároveň nelze užít ustanovení § 2997 odst. 1 věta první ObčZ, kde se 

mimo jiné uvádí, že dlužník, jenž plní na základě dluhu, který je neplatný pro 

nedostatek formy, nemá právo na vydání bezdůvodného obohacení. Plněním se 

v tomto případě rozumí plnění obou smluvních stran. V případě smlouvy o dílo jak 

zhotovitelem (provedení prací), tak i objednatelem (uhrazení ceny prací provedených 

v důsledku rozšíření předmětu díla). Obecně lze tedy nastolenou tezi potvrdit, avšak 

s tím závěrem, že test souvislosti považuji za překonaný a neměl by se v budoucnosti 
již užívat.  
  Pokud jde o další oblast, ve které by mohl být proveden další výzkum týkající 

se tématu víceprací, mám za to, že by měl být zaměřen na tematiku zastoupení 

právnické osoby v případě sjednávání dohod o rozšíření, či omezení rozsahu díla.   
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Abstrakt 
 Předkládaná rigorózní práce si klade obecně za cíl analyzovat právní aspekty 

víceprací. Autor se v úvodu práce zabývá historickoprávní genezí pojmu vícepráce, 

kde je hledán původ tohoto pojmu a zároveň inspirace pro vyřešení současných 

právních úskalí spojených s tímto tématem. Pro zjištění původu pojmu víceprací je 

provedena analýza dostupné historické soudní judikatury a periodik, ve kterých se 

pojem víceprací objevoval. Vedle hledání původu pojmu víceprací je kladen důraz na 
analýzu přístupu soudů k posuzování nároku vyplývajících z víceprací. V první 

kapitole autor rovněž představuje několik významů pojmu vícepráce, které byly 

zjištěny provedenou analýzou. V souvislosti se zjištěnými významy autor nabízí 

komentář k jednotlivým významům a navrhuje možné alternativní názvy.  
  Druhá kapitola je věnována obecně tématu dopadu dohody o vícepracích na 

původní smlouvu o dílo. I v tomto případě je provedena historickoprávní analýza, a 

to zejména z důvodu, že problematika změn závazku v obsahu dostala rekodifikací 

z roku 2014 podstatné změny. Analýzou je proto hledán inspirační zdroj současné 

právní úpravy změn závazku v obsahu. Autor v této části práce dále shrnuje všechny 

dostupné názory ke změnám závazku v obsahu a sám nabízí svůj osobní pohled na 

věc. V souvislosti s touto otázkou je rovněž řešena problematika výhrady písemné 

formy ujednané v původní smlouvě o dílo a její možné prolomení.  
  Poslední kapitola je věnována rozboru nároku na úhradu víceprací 

vyplývajících z nároku na vydání bezdůvodného obohacení. V rámci této kapitoly je 

proveden rozbor judikatury, která se tímto tématem zabývá. Cílem provedené 

analýzy je zjištění významu testu souvislosti, který se v judikatuře objevuje. Zároveň 

je v práci představen směr, kterým by se měla budoucí judikatura vyvíjet, a to 

zejména z pohledu nových ustanovení bezdůvodného obohacení v ObčZ. 
  V rozsahu celé práce je klade důraz na historickoprávní a zahraniční 

komparaci, kde se autor v mnoha aspektech inspiruje. Práce je doplněna o fiktivní i 

reálnou kazuistiku pro lepší ilustraci daného problému.  
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Abstract 
 Submitted rigorous thesis aims to analyze the legal aspects of additional work. 
In the introduction author deals with genesis of historical-law concepts of additional 
work. In this part origin of the term and also inspiration to solve contemporary legal 
issues associated with this topic are being searched. In order to ascertain the origin of 
the term additional work the author conducts analysis of available historical 
judicature and periodicals, in which the term of additional work had occurred. In 
addition of seeking the origin of additional work the emphasis is placed on the 
approach of courts assessing the legal entitlements arising from additional work. 
  In the first chapter the author also introduces several meanings of the term 
additional work, which were identified by the conducted analysis. In context with 
identified meanings, the author offers commentary on individual meanings and offers 
possible alternative names. 
  The second chapter is generally devoted to the impact of the term additional 
work agreement on the original contract for work. In this case the historical legal 
analysis is conducted as well, mainly because the issue of changes in the obligation 
in the content has undergone substantial changes in the 2014 recodification. The 
analysis is therefore looking for an inspirational source of contemporary legal 
regulation of changes in obligations in content. In addition author in this part of the 
thesis summarizes all available opinions on changes in the commitment in the 
content and offers his personal view regardingto this matter. According to this issue 
the problematics of the reservation of the written form agreed in the original contract 
for work and its possible break is also being solved. 
  The last chapter contains the analysis of the entitlement to reimbursement 
of additional work resulting from the matter of unjust enrichment. This chapter 
analyzes the case law relating to this issues which has already been solved by courts. 
The aim of conducted analysis is finding significance of the link test which appears 
in judiciary. Besides the work introduces the direction in which future judicature 
should evolve especially in terms of new provisions of unjust enrichment in the Civil 
Code. 
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 In the scope of the whole work, the emphasis is placed on historical and 
foreign comparison, where the author is inspired in many aspects. The thesis is 
supplemented by fictional and real case reports to better illustrate the problem. 
 
Keywords 
 Additional work. Contract for work. Construction work.  
 


