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Citační konvence 
 
Ustanovení zákonných norem jsou v práci citována ve znění účinném k datu 
odevzdání práce. Judikáty všech soudů jsou citovány podle jejich znění v dostupné 
literatuře nebo sbírkách soudních rozhodnutí. Pokud judikát nebyl takto zveřejněn, je 
v případě judikátu Nejvyššího soudu České Republiky citován ve znění, které 
odpovídá znění zveřejněnému na jeho oficiálních webových stránkách. Judikáty 
Nejvyššího soudu Slovenské Republiky jsou citovány podle jejich znění 
uveřejněného na webovém portálu http://jaspi.justice.gov.sk. 
 
Nejčastěji citované právní předpisy jsou citovány za použití uvedených zkratek: 
 
ObchZ  – zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 
ObčZ   – zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
o.s.ř.   – zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění 
ABGB  – zákon , č. 946/1811 sb. z. s., Rakouský Obecný Zákoník Občanský 
ZMPS  – zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a 

procesním 
ZMO – zákon č. 101/1963 Sb., Zákoník mezinárodního obchodu 
Řím I – Nařízení EHS č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové 

vztahy 
 
Platné právní předpisy jsou citovány ve znění účinném ke dni odevzdání práce jak je 
uvedeno výše. 
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Úvod 
 
Autor se během své právní praxe v advokátní kanceláři Schoultz and Partners běžně 
setkával se smlouvami o smlouvách budoucích uzavíranými mezi podnikateli při 
jejich obchodní činnosti, a proto si z důvodu blízkosti uvedené problematiky jeho 
dosavadním zkušenostem vybral za téma své diplomové práce téma „Smlouva 
o smlouvě budoucí podle úpravy obchodního zákoníku“. 
 
Na základě diplomového úkolu si autor této práce vytknul v této diplomové práci za 
cíl podrobně popsat institut smlouvy o smlouvě budoucí v úpravě obchodního 
zákoníku. Metodou, kterou autor v této práci užil je metoda deskriptivní, s tím, že 
v případě otázek, které nejsou v době sepsání této práce jednoznačné, či na ně 
existuje vícero názorů, autor na uvedené otázky upozornil a podal svoje zdůvodnění 
toho, z jakého důvodu se přiklání k určitému řešení takové otázky. 
 
Východiskem této práce je popis právní úpravy smlouvy o smlouvě budoucí v úpravě 
obchodního zákoníku, zejména charakteristiky zákonných znaků smlouvy o smlouvě 
budoucí podle úpravy obchodního zákoníku, tedy jejích stran, obsahu a formy. Autor 
v práci zohledňuje i problematiku variability rozložení kontraktační povinnosti resp. 
oprávnění, tedy podstatu a účel rozložení kontraktačního procesu mezi smlouvu 
budoucí a smlouvu realizační. Práce dále nabízí popis institutů podobných smlouvě o 
smlouvě budoucí buďto svým účelem, nebo funkcí, a v závěru každé kapitoly uvádí i 
komparativní analýzu rozdílů úpravy smlouvy o smlouvě budoucí podle úpravy 
občanského a obchodního zákoníku. 
 
V práci je obsažen detailní popis podstatných obligatorních náležitostí smlouvy o 
smlouvě budoucí podle úpravy obchodního zákoníku, dále popis dispozitivní úpravy 
obchodního zákoníku. Vzhledem k šíři dispoziční volnosti umožněné pro tento 
smluvní typ autor také upozorňuje na některé problémy s uvedeným spojené. 
 
Práce obsahuje i popis podmínek pro vznik závazku smlouvu o smlouvě budoucí 
uzavřít, a to zejména ve vztahu ke klauzuli rebus sic stantibus. 
 
Práce dále obsahuje popis realizace práv ve smlouvě o smlouvě budoucí 
obsažených, včetně procesu jejich soudního vymáhání. Neopomíjí se ani otázka 
rozhodování těchto sporů rozhodcem. Práce dále popisuje i úpravu odpovědnosti za 
škodu způsobenou porušením smlouvy o smlouvě budoucí. 
 
V každé kapitole práce je zahrnut i popis podstatné judikatury soudů České 
Republiky, a ojediněle, v případě, že soudy Slovenské Republiky judikovali o některé 
otázce odlišně, nebo kdy podle vědomosti autora takovou otázku soudy České 
Republiky nejudikovali, je upozorněno i na takové judikáty NS SR. 
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I. Stručný nástin historického vývoje úpravy smluv  
o smlouvě budoucí nejen na území ČR 

 
Smlouva o smlouvě budoucí je historicky velmi starý institut, který na cestě ke své 
dnešní podobě prošel podstatným vývojem. Jeho kořeny lze vystopovat již ve 
starověkém Římě v institutu tzv. pactum de contrahendo. Mnohé znaky tohoto 
starořímského institutu lze vysledovat i v dnešní úpravě smlouvy o smlouvě budoucí 
v ust. § 289 a následujících obchodního zákoníku. Nehledě na to je potřeba zdůraznit, 
že pactum de contrahendo mělo v Římském právu toliko postavení tzv. pacta, což byl 
typ institutu odlišný od tzv. contractu, jež odpovídá dnešnímu pojmu smlouvy. Tzv. 
pacta byly sice smlouvami ve smyslu dvoustranných právních úkonů, ale smlouvami, 
kterým v důsledku striktní zásady formální vázanosti smluv nebylo dáno privilegium 
žalovatelnosti, což znamenalo, že oprávněný z takové smlouvy se nemohl jejího 
plnění domáhat soudní cestou, a zakládali tak toliko tzv. naturální obligace. Právním 
vývojem přes Justiniánský Kodex a s přijetím zásady pacta sund servanta ve 
středověkém studiu římského práva se ovšem rozdíl mezi pactem a contractem stíral, 
a v římském právu středověkém je již pactum de contrahendo co do své závaznosti a 
vymahatelnosti postaveno na úroveň kontraktům1.  
 
Z dalšího legislativního vývoje na území dnešní České Republiky je podstatnou 
mnohem pozdější, novověká úprava smlouvy o budoucí smlouvě 
v Rakouském Obecném zákoníku Občanském (ABGB) z roku 1811, která byla 
obsažena v jeho ust. § 936. Uvedená úprava završuje proces, při kterém, byť často 
s obtížemi, došlo k postupnému oddělení pojímání smlouvy o smlouvě budoucí a 
realizační smlouvy.2  
 
Uvedená úprava ABGB byla jistě předlohou a inspirací pro úpravu smlouvy o 
smlouvě budoucí jak v občanském zákoníku, tak v zákoníku obchodním. Uvedené 
lze dokumentovat zejména na tam obsažené klauzuli rebus sic stantibus a na 
stanovení roční prekluzivní lhůty pro uplatnění práva domáhat se uzavření smlouvy. 
Odlišností od dnešní úpravy smlouvy o smlouvě budoucí v ObčZ i v ObchZ je to, že 
ABGB mlčelo o požadavcích na formu uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. 
Z uvedeného předválečná právní teorie dovodila, že forma smlouvy o smlouvě 
budoucí musí být stejná jako forma, která je předepsaná pro realizační smlouvu.3 
Uvedené pravidlo bylo vyjádřeno i tzv. Senátním návrhu občanského zákoníku z r. 
1937.4 
 
Naproti úpravě v ABGB rakouský Obecný Obchodní Zákoník (č. 1/1863 ř. z.) 
speciální úpravu smlouvy o smlouvě budoucí jako smluvního typu nestanovil. 
Z uvedeného důvodu v obchodních závazkových vztazích podle ust. jeho čl. 1 platila 
obecná úprava ust. § 936 ABGB. 
 
Uvedené úpravy byly do právního řádu první Československé Republiky převzaty 
zákonem č. 11/1918 Sb. n. a s., o zřízení samostatného státu československého, a 

                                                 
1 blíže viz Urfus, V., Historické základy novodobého práva soukromého. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 42 
2 Šikl, H., O smlouvě předběžné (lacrum de contrahendo) dle práva rakouského. Právník, 1885, s. 402 a násl. 
3 Rouček, F., Sedláček, J., Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 
platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl čtvrtý. Praha: V. Linhart, 1936, s. 397 
4 viz Senát Národního Shromáždění Republiky Československé, tisk č. 425, 1937. citováno podle webové stránky 
http://www.psp.cz/eknih/1935ns/se/tisky/t0425_01.htm a http://www.psp.cz/eknih/1935ns/se/tisky/t0425_28.htm 
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platily po celou dobu jeho trvání až do 1.1.1951, kdy byly zrušeny ust. § 568 odst. 2 
body 1 a 2 zákona č. 141/1950 Sb., občanského zákoníku (tzv. střední občanský 
zákoník).  
 
Za účinnosti středního občanského zákoníku a po jeho zrušení zákonem č. 40/1964 
Sb., občanským zákoníkem, (dosud platný ObčZ) ani za jeho platnosti (až do jeho 
novelizace zákonem č. 509/1991 Sb., účinným 1.1.1991) nebyla smlouva o smlouvě 
budoucí jako smluvní typ vůbec upravena. Soudní praxe ji nicméně připouštěla 
v rámci tzv. innominátních kontraktů podle ust. § 51 ObčZ.5 
 
Pro vnitrostátní obchodně-právní vztahy, které prošly zásadními socialistickými 
reformami 50. let 20. století, platil po zrušení Obecného Obchodního Zákoníku tzv. 
Hospodářský zákoník (zák. č. 109/1964 Sb.). Ten úpravu smlouvy o smlouvě 
budoucí neobsahoval, přičemž její hospodářské funkci byla nejbližší úprava tzv. 
Smlouvy o přípravě dodávek. Forma této smlouvy vycházela ze zásady písemnosti 
všech smluv v Hospodářském zákoníku upravených. 
 
Pro obchodně-právní vztahy s mezinárodním prvkem platil na území Československa 
zákon č. 101/1963 Sb., Zákoník mezinárodního obchodu. Ten smlouvu o smlouvě 
budoucí pro účely mezinárodního obchodu upravil ve svém ust. § 119 až § 123. ZMO 
byl zrušen s přijetím ObchZ jeho ust. § 772 bod 2. Úprava smlouvy o smlouvě 
budoucí v ust. § 289 ObchZ byla v mnohém úpravou ZMO ovlivněna. Na rozdíl od 
současné úpravy v ObchZ ZMO kladl ještě menší nároky na věcné vymezení 
realizační smlouvy ve smlouvě o smlouvě budoucí. ZMO předepisuje pro smlouvu o 
smlouvě budoucí obligatorně písemnou formu. 
 
Úpravě smlouvy o smlouvě budoucí v obchodním zákoníku přijatém zákonem č. 
513/1991 Sb. časově předcházela i její úprava v zákoníku občanském, v jeho ust. § 
50a, jež bylo vloženo jeho novelou zákonem č. 509/1991 Sb. Jelikož je uvedená 
úprava platná a účinná v souběhu s úpravou v zákoníku obchodním, bude se autor 
odlišnostem mezi uvedenými úpravami věnovat průběžně v celé této práci. 

                                                 
5 viz např. Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. 3. 1972, sp. zn. 7 Co 149/72 
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II.Pojem smlouvy o smlouvě budoucí a její odlišení od  
některých podobných institutů 

 
1) Pojem smlouvy o smlouvě budoucí. 
 
J. Dědič ve svém Komentáři k Obchodnímu zákoníku smlouvu o smlouvě budoucí 
pojmově vymezuje jako  
 
„… specifický smluvní typ, který stranám umožňuje dohodnout se na tom, že někdy 
v budoucnu uzavřou smlouvu o určitém předmětu plnění, na jejímž základě teprve 
vznikne povinnost realizovat toto konkrétní plnění.“6  
 
Pojem každého smluvního typu lze v souladu s právní teorií v zásadě vždy 
analyzovat z hlediska prvků právního vztahu, tedy zejména jeho subjektů, předmětu 
a obsahu. 
 
Subjektem smlouvy o smlouvě budoucí tak je subjekt soukromého práva, jež má 
zájem v budoucnu uzavřít určitou smlouvu, o předmětu jejíhož plnění nemá natolik 
konkrétní, specifickou představu, aby už v daný okamžik mohla uzavřít samu budoucí, 
tzv. realizační smlouvu.  
 
Podstatou smlouvy o smlouvě budoucí je závazek smluvních stran uzavřít ve 
stanovené době určitou budoucí smlouvu. Předmětem smlouvy o budoucí smlouvě je 
tak uzavření budoucí smlouvy. Závazek k uzavření budoucí smlouvy může být 
vzájemný, nebo i jednostranný, popřípadě lze jak bude popsáno dále, sjednat i 
oprávnění jedné strany vyzvat druhou stranu k uzavření budoucí smlouvy bez toho, 
aby tomu odpovídalo obdobné oprávnění druhé strany. 
 
Obsahem budoucí smlouvy jsou jednotlivá práva a povinnosti smluvních stran v ní 
sjednaná. Základní, podstatné náležitosti, jejichž naplnění charakterizuje právě daný 
smluvní typ, jsou stanoveny pro oblast občanskoprávních vztahů v občanském 
zákoníku v ust. § 50a, a pro oblast obchodně-právních vztahů v obchodním zákoníku 
v ust § 289 násl. Tyto úpravy zdaleka nejsou identické. Úprava v obchodním 
zákoníku je úpravou komplexní. 7  Z důvodu vyšší podrobnosti úpravy smlouvy o 
smlouvě budoucí v ObchZ se někdy uvažuje při řešení sporných otázek smlouvy o 
smlouvě budoucí o tom, že se jako zdroj inspirace pro jejich řešení použije úprava 
ObchZ, a to i ohledem na to, že nový návrh občanského zákoníku (viz kap. XI) z této 
úpravy vychází. Ačkoli by takový přístup za účinnosti současného ObčZ mohl pomoci 
jednoznačněji řešit některé sporné otázky, je autor přesvědčen, že by se jednalo o 
nepřípustnou analogii, jelikož ObčZ je úpravou subsidiární ObchZ, a nikoli naopak. 
 
Úprava smlouvy o smlouvě budoucí v obchodním zákoníku je až na ustanovení § 
289 dispozitivní, což smluvním stranám v souladu s ústavní zásadou smluvní volnosti 
stran umožňuje vysokou míru smluvní volnosti. 
 
Smlouva o smlouvě budoucí se na rozdíl od jiných smluvních typů vyznačuje 
vysokou mírou provázanosti s vlastní realizační smlouvou. Smlouva o smlouvě 

                                                 
6 Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník – komentář. Díl IV. 1. vyd. Praha: Polygon 2002, str. 3313 
7 Plíva, S. Obchodní závazkové vztahy. Praha: ASPI, 2006, s. 68 
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budoucí není sama o sobě prostředkem naplnění ekonomických zájmů kontrahentů, 
je předstupněm a předpokladem jejich realizace v realizační smlouvě. Právní teorie ji 
proto řadí mezi smlouvy přípravné. 
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2) Odlišení smlouvy o smlouvě budoucí od podobných institutů soukromého práva. 
 
Smluvní typy, které vykazují některé znaky podobné smlouvě o smlouvě budoucí, 
nebo které se svým účelem nebo okolnostmi svého uzavření mohou podobat institutu 
smlouvy o smlouvě budoucí, se vyskytují jak v občanském zákoníku, tak v zákoníku 
obchodním.  
 
První smlouvou, jež bývá v obchodně-právních vztazích uzavírána, a jejíž funkce 
může být v jistých směrech obdobná smlouvě o smlouvě budoucí, je innominátní 
smlouva o vyjednávání. Jejím účelem je umožnit jednání o uzavření budoucí smlouvy 
nebo smlouvy realizační. Jejím obsahem je nejčastěji stanovení podmínek 
vyjednávání. Mezi nejčastější podmínky vyjednávání tam stanovené patří dohoda o 
uchovávání obchodního tajemství (která často bývá zajištěna smluvní pokutou), a 
dále dohoda o exkluzivitě, tedy o tom, že strana, která by v případě uzavření 
realizační smlouvy poskytovala jiné než peněžní plnění (plnění pro smluvní typ 
realizační smlouvy charakteristické), a jejíž schopnost poskytovat takové plnění je 
kapacitně omezena, po dobu trvání takové smlouvy neuzavře se třetí osobou žádnou 
smlouvu, která by byla způsobilá znemožnit plnění později uzavřené realizační 
smlouvy z důvodu vyčerpání kapacit takové smluvní strany dodat plnění. Uvedené je 
způsobeno tím, že v důsledku takové nemožnosti plnění (z hospodářských poměrů 
protistrany) by druhé smluvní straně sice vzniknul nárok na náhradu škody, nicméně 
zájmem takové druhé strany (i s ohledem na to, že je v postavení dodavatele vůči 
svým zákazníkům) je výhradně zajištění plnění věcného. Kvalitativním rozdílem mezi 
takovou smlouvou o vyjednávání a smlouvou o smlouvě budoucí je v tomto případě 
absence povinnosti kterékoli smluvní strany k uzavření realizační smlouvy. 
 
Druhým smluvním typem, který může plnit část funkce smlouvy o smlouvě budoucí, 
je innominátní smlouva často nazývaná jako rámcová smlouva nebo i jako 
všeobecné smluvní podmínky sjednané mezi stranami. Obsahem uvedené smlouvy 
je stanovení okruhu jistých práv a povinností, které při předpokladu vyššího počtu 
realizačních smluv uzavíraných v delším časovém horizontu, v případě absence 
specifické dohody stran v realizační smlouvě, budou tvořit součást takové realizační 
smlouvy. Kvalitativním rozdílem mezi touto smlouvou a smlouvou o smlouvě budoucí 
je také v tomto případě absence povinnosti kterékoli smluvní strany k uzavření 
realizační smlouvy.8 
 
Dalším smluvním typem, který může plnit část funkce smlouvy o smlouvě budoucí, je 
dohoda o části obsahu smlouvy podle ust. § 269 obchodního zákoníku. Uvedená 
dohoda představuje jednu z fází kontraktačního procesu, kdy strany již dohodly 
některou podstatnou náležitost realizační smlouvy, a mají zájem jí závazným 
způsobem postavit mezi sebou na jisto. I v tomto případě je faktorem odlišujícím 
tento smluvní typ od smlouvy o smlouvě budoucí absence povinnosti alespoň jedné 
ze smluvních stran uzavřít realizační smlouvu bez dohody o ostatních 
charakteristikách plnění. 
 
V obchodně-právních vztazích je poměrně běžnou situací to, že jedna strana 
předloží druhé straně návrh smlouvy s tím, že na rozdíl od úpravy obchodního 
zákoníku obsažené v ust. § 44 odst. 2 občanského zákoníku souhlas druhé strany, 

                                                 
8 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník – komentář, 12. vyd., Praha: C.H.Beck, 2006, s. 875 
a násl. 
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byť i s částí takového návrhu, bude mezi stranami představovat podle obsahu takové 
části smlouvy buď dohodu o části realizační smlouvy podle ust. § 269 obchodního 
zákoníku, nebo i každý z dvou výše uvedených innominátních kontraktů. 
 
Dalším typem dohody stran, velmi blízkým smlouvě o smlouvě budoucí, který často 
plní některé z funkcí smlouvy o smlouvě budoucí, je dohoda o dodatečném stanovení 
části obsahu smlouvy soudem nebo třetí osobou podle ust. § 269 obchodního 
zákoníku. Uvedená dohoda je možná jen ve vztahu k nepodstatným náležitostem 
smlouvy a představuje ujednání, při kterém strany přenesou své společné oprávnění 
určit obsah smlouvy na třetí osobu. Uvedené představuje odlišení od smlouvy o 
smlouvě budoucí, jelikož při ní bude obsah realizační smlouvy stanoven přímo 
stranami. Tato dohoda musí mít stejně jako smlouva o smlouvě budoucí písemnou 
formu. To, že ustanovení § 269 a násl. obchodního zákoníku odkazuje na přiměřené 
použití ustanovení obchodního zákoníku o smlouvě o smlouvě budoucí podtrhuje 
příbuznost těchto institutů. 
 
Funkci smlouvy o smlouvě budoucí v určitých ohledech můžou ve vztahu ke kupní 
smlouvě plnit i úprava koupě na zkoušku podle ust. § 471 obchodního zákoníku, o 
cenové doložce podle ust. § 473 obchodního zákoníku, o předkupním právu, o právu 
zpětné koupě, a o výhradě zpětného prodeje. Odlišným znakem od smlouvy o 
smlouvě budoucí je v tomto případě to, že uvedené dohody nepředpokládají uzavření 
realizační smlouvy. 
 
Ve srovnání s úpravou smlouvy o půjčce podle úpravy občanského zákoníku 
vyniknou i některé rysy smlouvy o úvěru, jež jsou orientovány do budoucna a mohou 
při jejich extrémním zdůraznění vést k závěru, že úprava smlouvy o úvěru v podstatě 
odpovídá smlouvě o budoucí smlouvě o půjčce.9 Uvedený názor autor považuje za 
extrémní a velice jednostranně zaměřený. 
 
V oblasti cenných papírů jsou časté opční obchody, jejichž povaha spočívá v tom, že 
se jedná o smlouvu o převodu cenných papírů podle ust. § 13 a násl. zákona č. 
591/1992 Sb., o cenných papírech, s odkládací podmínkou, jíž je projev vůle jedné 
ze stran k uzavření obchodu. Taková smlouva není smlouvou o budoucí smlouvě, a 
to především z toho důvodu, že při její realizaci nedochází k uzavření realizační 
smlouvy. 
 
V obchodně-právní praxi je dosti časté využívání instrumentu převzatého z anglo-
saské právní kultury zvaného „Letter of Intent“, jež K. Čermák navrhuje překládat jako 
Prohlášení záměru. 10  Jedná se o souhlasné prohlášení stran činěné v průběhu 
jednání o uzavření smlouvy (ať už smlouvy o budoucí smlouvě, nebo přímo smlouvy 
realizační), jehož účelem není založit mezi stranami práva a povinnosti, nýbrž 
shrnout prozatím výsledek jednání a nezávazně stanovit postup dalších jednání. I 
uvedené nezávazné prohlášení však může mít právní důsledky, a to zejména 
v oblasti případného výkladu v budoucnu uzavřené smlouvy, posuzování její platnosti, 
a za určitých podmínek může založit nárok na náhradu škody v případech tzv. culpa 
in contrahendo.  
 

                                                 
9 např. Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. Obchodní závazkové vztahy. 3. díl, 2. vyd. Praha: Linde, 
1998 
10 Čermák, K., Prohlášené záměry – Letters of Intent. Bulletin Advokacie 6-7/1999, s. 31 a násl. 
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Jedná se o porušení implicitní povinnosti vést jednání o uzavření smlouvy takovým 
způsobem, aby nedocházelo k vzniku nepřiměřené škody u protistrany. V této 
souvislosti stojí za pozornost publikovaná právní věta Nejvyššího soudu ČR: 
„Odpovědnost za škodu vzniklou porušením předsmluvní povinnosti - bezdůvodným 
ukončením jednání o uzavření smlouvy - se posuzuje podle ustanovení § 415 a § 
420 obč. zák."11 NS dále v odůvodnění uvedl, že "jde o závaznou právní povinnost ... 
- i bez konkrétně stanoveného pravidla chování - počínat si natolik obezřetně, aby 
jednáním či opomenutím nevznikla škoda jiným ani jemu samému" přičemž podle NS 
neexistuje okolnost, pro kterou by se uvedená povinnost neměla vztahovat "i na 
chování potencionálních smluvních partnerů při jednání o uzavření smlouvy". 

                                                 
11 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 10. 2006, sp. zn. 29 Odo 1166/2004, publikovaný ve Sbírce 
soudních rozhodnutí a stanovisek č. 8/2007, rozhodnutí č. 82, str. 776 a násl. 
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III.Hospodářský účel smlouvy o smlouvě budoucí,  
okolnosti jejího využití 

 
Hospodářským účelem uzavírání smlouvy o smlouvě budoucí je v rámci 
kontraktačního procesu postavit najisto výsledek té fáze jednání o uzavření smlouvy, 
kdy smluvní strany dosáhly shody alespoň o rámcových podmínkách budoucí 
realizační smlouvy v době, kdy ještě není možné stanovit podstatné náležitosti 
realizační smlouvy, a které tedy pro nemožnost stanovení všech jejích ustanovení a 
z toho vyplývající hrozbu její neplatnosti pro neurčitost, brání jejímu uzavření 
v uvedeném okamžiku. 12  Přitom ale okolnosti jednání stran, např. krátký termín 
dodávek, nebo nutnost upřesnění požadovaného plnění, vyžadují vynaložení nákladů 
alespoň jedné ze stran, která si prostřednictvím smlouvy o smlouvě budoucí zajistí 
minimálně možnost domáhat se náhrady škody jí způsobené tím, že by marně 
vynaložila náklady v očekávání uzavření realizační smlouvy, ke kterému by 
nedůvodně nedošlo z důvodů na straně druhé smluvní strany. 
 
Smlouva o smlouvě budoucí je tak samostatnou fází kontraktačního procesu, byť 
obsahově navázanou na realizační smlouvu. Jedná se o samostatnou 
plnohodnotnou smlouvu, jejíž plnění je možné vymáhat soudně. Společným rysem 
smlouvy o smlouvě budoucí a realizační smlouvy je ekonomický cíl kontrahentů. 
Rozdíl mezi smlouvou o smlouvě budoucí a realizační smlouvou je v obsahu závazků 
v nich stanovených.  
 
Jak bude uvedeno níže v kap. IV, smlouva o smlouvě budoucí je v českém právním 
řádu upravena jak v občanském zákoníku, tak v zákoníku obchodním. Jednou 
z podstatných odlišností obou úprav je rozsah požadované shody smluvních stran na 
určení plnění podle realizační smlouvy, který je požadovaný pro platné uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí. Zatímco ust. § 50a občanského zákoníku vyžaduje 
dohodu o podstatných náležitostech budoucí smlouvy, ust. § 289 obchodního 
zákoníku vyžaduje shodu toliko o předmětu plnění, který musí být určen „alespoň 
obecným způsobem“.  
 
Uvedený rozdíl v právní úpravě je možno si vysvětlit právě hospodářským účelem 
smlouvy o smlouvě budoucí a tím, že v obchodních závazkových vztazích je nutno 
umožnit vyšší flexibilitu kontrahentů, a také tím, že v obchodních závazkových 
vztazích je možné očekávat vyšší úroveň právního povědomí smluvních stran.  
 
Častým motivem uzavírání smluv o budoucích smlouvách, např. v souvislosti s tzv. 
developmentem, kdy budoucí prodávající bytů v době jednání s klienty ještě nezahájil 
výstavbu bytového domu, je, z důvodu zajištění financování výstavby, možnost 
platného sjednání pohledávky jedné ze stran ve smlouvě o budoucí smlouvě, splatné 
ještě před uzavřením realizační smlouvy, která v případě uzavření realizační smlouvy 
bude započtena na cenu plnění podle realizační smlouvy. Uvedené následně 
umožňuje zastavení takových pohledávek, jejich postoupení, a celkově tak značně 
usnadňuje financování developerských projektů.  
 

                                                 
12 Srov. např. Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. Obchodní Zákoník. Komentář, II. Díl, Praha: WoltersKluwer 
ČR 2009 str. 1316 
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IV.Působnost občanského a obchodního zákoníku  
ve vztahu ke smlouvě o smlouvě budoucí. 

 
1) Systematické zařazení úpravy smlouvy o smlouvě budoucí v občanském a 
obchodním zákoníku. 
 
Smlouva o smlouvě budoucí je jako smluvní typ v současné době upravena v obou 
kodexech soukromého práva. V obchodním zákoníku je upravena v ustanoveních § 
289 a násl., v občanském zákoníku je upravena v ust. § 50a. Byť je tématem této 
práce toliko úprava smlouvy o smlouvě budoucí v obchodním zákoníku, bez 
vymezení vztahu této úpravy k úpravě občanského zákoníku by tato práce nemohla 
býti považována za úplnou.  
 
Rozdíly obou úprav jsou jak obsahové, tak i systematické, tedy ve vztahu k jejich 
zařazení do té které části daného kodexu. V občanském zákoníku je daná úprava 
zařazena do obecné části daného kodexu, zatímco v obchodním zákoníku je 
zařazena do části zvláštní, konkrétně do obecných ustanovení jeho třetí části 
věnované obchodním závazkům. Z rozdílů systematického zařazení obou úprav je 
dobře patrná jistá hraniční povaha institutu smlouvy o smlouvě budoucí, jelikož se 
nejedná o tradiční smlouvu na plnění, a zároveň uvedená problematika není ani 
klasickou problematikou uzavírání smluv. Přitom je zcela nepochybné, že ze 
samotné systematiky zařazení úpravy smlouvy o smlouvě budoucí v obou kodexech 
neplyne žádný věcný důsledek. 
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2) Aplikace úpravy občanského a obchodního zákoníku ve vztahu ke smlouvám o 
smlouvě budoucí. 
 
Právní vztah mezi stranami, založený smlouvou o smlouvě budoucí, je vztahem 
závazkovým. Definici závazkového právního vztahu jakožto právního vztahu, „ze 
kterého věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) od dlužníka a dlužníkovi vzniká 
povinnost splnit závazek“ nalezneme v ust. § 488 občanského zákoníku, který se 
podle svého ust. § 1 odst. 2 vztahuje na všechny majetkové vztahy fyzických a 
právnických osob pokud je neupravují zvláštní předpisy. I ust. § 1 odst. 1 a 2 ObchZ 
odkazuje v případě neexistence své úpravy na úpravu ObčZ. Obsahem závazkového 
vztahu je tedy především vymezení plnění jeho stran. Smlouva o smlouvě budoucí 
podle obou kodexů tak představuje závazkových právní vztah.  
 
Závazkové vztahy jsou obecně upraveny občanským zákoníkem a specificky 
závazkové vztahy mezi podnikateli a jiné závazkové vztahy podrobené úpravě 
obchodního zákoníku jsou upraveny v obchodním zákoníku. Toto zdánlivě 
jednoduché vymezení (dané ust. § 1 odst. 2 občanského zákoníku a ust. § 1 odst. 1 
a 2 obchodního zákoníku) je však v případě smlouvy o smlouvě budoucí poněkud 
komplikováno, jak bude ukázáno níže. 
 
Prvním z nejasných bodů vztahu úpravy ObchZ a ObčZ je otázka přípustnosti 
sjednání smlouvy o smlouvě budoucí v režimu obchodně-právním k realizační 
smlouvě, jež může být výlučně povahy občanskoprávní (např. smlouvy o pojištění, 
smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitosti, nebo smlouvy nájemní). Starší 
judikatura tuto možnost vylučovala13. Novější judikatura potom ve shodě s právní 
teorií 14  tuto možnost výslovně připustila, jelikož zohlednila princip volné smluvní 
dispozice stran 15 . Uvedená otázka byla poté konečně rozhodnuta počinem 
legislativním – novelou obchodního zákoníku. 
 
Jelikož je úprava občanského zákoníku ve vztahu k úpravě obchodního zákoníku 
úpravou subsidiární, bude se autor dále věnovat  vymezení vztahů, na které bude 
dopadat úprava obchodního zákoníku s tím, že na všechny ostatní případy bude 
dopadat úprava občanského zákoníku, která nejsa předmětem této práce, nebude 
detailně analyzována.  
 
Jak uvedeno a popsáno v kapitole II.1, je úprava smlouvy o smlouvě budoucí 
v obchodním zákoníku za současného legislativního stavu úpravou komplexní. Proto 
v případě aplikace obchodního zákoníku nebude se aplikovat nic z úpravy tohoto 
smluvního typu v zákoníku obchodním. Uvedené ale nemění nic na tom, že v případě 
neexistence úpravy některé obecné otázky v obchodním zákoníku a současné 
existence úpravy takové otázky v občanském zákoníku, bude se aplikovat úprava 

                                                 
13 např. Rozsudek VS v Praze ze dne 23.2 1996, sp. zn. (Rc) 11 Cmo 1/96, publikovaný v Právních Rozhledech č. 
5, 1996, s.222-225, ve kterém soud dospěl k závěru, že „se zřetelem na kogentní úpravu povahu ustanovení 
občanského zákoníku o nabývání vlastnictví k nemovitostem a se zřetelem na zcela rozdílné pojetí úpravy 
smlouvy o smlouvě budoucí v ustanovení § 50a ObčZ a § 289 a násl. ObchZ musí smlouva o budoucí smlouvě o 
převodu vlastnictví k nemovitostem vyhovovat požadavkům ustanovení § 50a ObčZ. 
14 Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. Obchodní závazkové vztahy. 3. díl, 2. vyd. Praha: Linde, 
1998, s. 142 a násl 
15 např. Rozsudek NS ze dne 26.11.1998, sp. zn. (Rc) 2 Cdon 603/97, ve kterém Nejvyšší soud dospěl k názoru, 
že „Smlouva o budoucí kupní smlouvě se v obchodních vztazích řídí ustanovením § 289 a násl obchodního 
zákoníku, i když se týká nemovitosti“, nebo sp. zn. 2 Cdon 254/96 
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takové otázky v občanském zákoníku, včetně posouzení případné možnosti stran se 
od takové úpravy odchýlit. 
 
Předně bude na smlouvu o smlouvě budoucí úprava obchodního zákoníku 
aplikovatelná v případě, že se bude jednat o ujednání mezi podnikateli (osobami ve 
smyslu ust. § 2 odst. 2 obchodního zákoníku), bude-li zřejmé, že se uvedené 
ujednání týká jejich podnikatelské činnosti. Dále se touto úpravou budou řídit vztahy 
mezi státem nebo samosprávnou územní jednotkou a podnikateli při jejich 
podnikatelské činnosti při zabezpečování veřejných potřeb. V těchto případech je 
obligatornost podřízení vztahu založeného smlouvou o smlouvě budoucí založena 
charakterem stran takového ujednání a povahou činnosti, jež je předmětem smlouvy 
o budoucí smlouvě. V právní teorii se pro tyto vztahy běžně užívá označení relativní 
obchody, a autor toto označení bude dále užívat v této práci. 
 
Přestože předmětem smlouvy o budoucí smlouvě je uzavření realizační smlouvy, a 
přestože samotné uzavření realizační smlouvy samo o sobě nikdy nemůže splňovat 
charakter podnikatelské činnosti (zejména znak účelu dosažení zisku, kdy ze 
samotného uzavření smlouvy o smlouvě budoucí žádný zisk plynout nemůže, spíše 
naopak je spojeno s vynaložením určitých nákladů), je autor přesvědčen, že 
gramatický výklad vedoucí k závěru o výhradní aplikaci ustanovení občanského 
zákoníku na případy smlouvy o smlouvě budoucí za předpokladu absence jiného 
„hraničního určovatele“, který by založil aplikaci obchodního zákoníku, by byl zjevně 
nesprávný, a proti smyslu celé úpravy obchodního zákoníku. Autor je proto 
přesvědčen, že při posuzování povahy činnosti, při které se smlouva o smlouvě 
budoucí uzavírá, je nutno toto posuzovat nikoli k předmětu samotné smlouvy o 
smlouvě budoucí, ale až touto smlouvou předpokládané realizační smlouvy. 
 
Je sporné, zda druhou skutečností, která by založila obligatorní aplikaci obchodního 
zákoníku na danou smlouvu o smlouvě budoucí, ačkoli nebude splňovat výše 
popsané předpoklady pro její zařazení mezi relativní obchody, je situace, kdy jedna 
ze smluvních stran smlouvu o smlouvě budoucí neuzavírá při své podnikatelské 
činnosti, jí předpokládaná realizační smlouva náleží do výčtu smluv uvedeného v § 
261 odst. 3 obchodního zákoníku, mezi tzv. absolutní obchody. 
 
Uvedená otázka podle vědomostí autora nebyla autoritativně řešena Nejvyšším 
soudem ČR, a ani odborná literatura se k ní zatím nevyjádřila. Důvodem tohoto stavu 
je patrně podle názoru autora to, že v praxi se zatím spor ohledně této otázky 
nevyskytnul, a že praxe jaksi automaticky předpokládá, že jestliže je realizační 
smlouva podřízena úpravě obchodního zákoníku, musí být úpravě obchodního 
zákoníku podřízena i smlouva o smlouvě budoucí, která k jejímu uzavření vede.  
 
Praxe přitom patrně vychází z toho, že se podle ust. § 261 odst. 4 úprava 
obchodního zákoníku vztahuje na zajištění absolutních obchodů. Podle názoru 
autora je tento předpoklad mylný, jelikož se jedná o nepřípustnou analogii. Smlouva 
o smlouvě budoucí není zajišťovacím prostředkem. 
 
Uvedené autora ale vede k závěru o nutnosti aplikace úpravy občanského zákoníku 
na výše popsané smlouvy o smlouvě budoucí, s výjimkou případů, kdy strany podle 
ust. § 262 odst. 1 sjednali ve smlouvě o smlouvě budoucí aplikaci ObchZ. 
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Okolností, z níž může plynout aplikace ObchZ na závazkových právní vztah, který 
není relativním obchodem ani absolutním obchodem, je dohoda stran o tom, že svoji 
smlouvu podřídí režimu ObchZ podle ust. § 262 odst. 1 ObchZ. Tato dohoda je často 
součástí samotné smlouvy o smlouvě budoucí, a ke své platnosti vyžaduje písemnou 
formu. 
 
Poslední otázkou vztahu aplikace ObchZ na smlouvu o smlouvě budoucí jsou tzv. 
smlouvy s rozštěpeným režimem úpravy. Jedná se o smlouvy, na jejichž obě smluvní 
strany se z důvodu výše popsané volby práva aplikuje ObchZ, ale na jejichž jednu 
smluvní stranu, jakožto spotřebitele, se podle ust. § 262 odst. 4 ObchZ budou 
vztahovat ustanovení ObčZ o spotřebitelských smlouvách, adhezních smlouvách, 
zneužívajících klauzulích a jiná ustanovení směřující k ochraně spotřebitele, nebo 
ochranná ustanovení dalších zvláštních předpisů (např. zákona č. 321/2001 Sb., o 
spotřebitelském úvěru). I odpovědnost spotřebitele za porušení takových smluv se 
bude řídit úpravou ObčZ (včetně např. moderačního práva soudu). Ostatní aspekty 
režimu závazků z takové smlouvy (včetně úpravy smluvního typu smlouvy o smlouvě 
budoucí) budou nicméně podléhat ObchZ. 
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V.Smlouva o smlouvě budoucí v mezinárodním  
právu soukromém. 

 
V případě, že se v souvislosti se smlouvou o smlouvě budoucí vyskytne cizí prvek, 
bude potřeba vyřešit otázku rozhodného práva, jinými slovy určit, kterým právem se 
taková smlouva bude řídit. Přitom platí, že pouze v případě, kdy rozhodným právem 
bude právní řád České Republiky, bude se na takovou smlouvu moci vztahovat 
ObchZ. 
 
Obecným předpisem upravujícím otázku rozhodného práva v mezinárodních 
soukromoprávních vztazích je ZMPS. Ten ve svém ust. § 9 stanoví přednost volby 
práva, jinými slovy určuje, že dohodly-li se strany na volbě práva, kterým se jejich 
vztah má řídit, je uvedené zvolené právo právem rozhodným pro řešení jejich 
případných sporů z dané smlouvy. V případě, že smluvní strany rozhodné právo 
nezvolí, řídí se jejich právní vztah dle ust. § 10 právním řádem, „jehož použití 
odpovídá rozumnému uspořádání daného vztahu“. Přitom v ust. § 10 odst. 2 jsou 
dány typy smluv, u kterých zákon určuje rozhodné právo, které zpravidla odpovídá 
rozumnému uspořádání smluvního vztahu. Smlouva o smlouvě budoucí v uvedeném 
výčtu chybí. Ust. § 10 odst. 3 uvádí hraniční ukazatele, kterých má býti použito 
v případě, že se jedná o smlouvu, která není uvedena ve výčtu § 10 odst. 2. Pokud 
strany mají sídlo nebo bydliště v témže státě, použije se tamější právní řád. Pokud 
nikoli, a smlouva je uzavřena mezi přítomnými, použije se právní řád místa uzavření 
smlouvy. Pokud smlouva je uzavřena mezi nepřítomnými, použije se právní řád místa 
sídla (bydliště) strany, která návrh na uzavření smlouvy přijala.  
 
Autorovi není známo, že by otázku rozhodného práva, kterým se řídí smlouva o 
smlouvě budoucí (na níž by se nevztahoval „Řím I“), a která by předpokládala 
uzavření realizační smlouvy uvedené v § 10 odst. 2 ZMPS, rozhodoval Nejvyšší soud 
ČR. Z gramatického výkladu zákona by např. pro smlouvu o budoucí smlouvě o dílo, 
uzavřenou v Kyjevě mezi českým podnikatelem jako zhotovitelem a ukrajinským 
podnikatelem jako zákazníkem, bylo rozhodné místo uzavření takové smlouvy o 
budoucí smlouvě, tedy právní řád ukrajinský, zatímco na jejím základě uzavřená 
smlouva o dílo by podléhala právnímu řádu Českému. Jelikož je podle názoru autora 
nežádoucí, aby se právní vztah mezi stranami v průběhu svého „života“ řídil několika 
různými právními řády, odpovídá podle názoru autora logickému, systematickému, i 
teleologickému výkladu § 10 ZMPS takový výklad, který specificky v případě smlouvy 
o smlouvě budoucí, jež má vyústit do realizační smlouvy uvedené v ust. § 20 odst. 2 
ZMPS, jako její rozhodné právo určí takové právo, jímž se bude řídit i samotná 
realizační smlouva. 
 
V rámci EU došlo k unifikaci rozhodného práva v mezinárodních soukromoprávních 
vztazích smluvních, a to nařízením Komise a Rady č. 593/2008. Uvedené nařízení je 
na základě Smlouvy o přistoupení ČR k EU a na základě ust. § 10 Ústavy ČR 
aplikovatelné přednostně před zákonem, tedy i před ZMPS. Uvedené nařízení ve 
svém čl. 3, obdobně jako ZMPS, stanoví přednost volby práva stranami. Nařízení 
Řím I ovšem stanoví, že na smlouvu, k níž bylo zvoleno jiné rozhodné právo, a která 
jinak ve všech podstatných rysech souvisí s jinou zemí, než zemí, jejíž právo bylo 
zvoleno, se budou vztahovat kogentní ustanovení takové země, s níž souvisí. 
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V případě neexistence volby práva Řím I obdobně jako ZMPS stanoví v čl. 4 odst. 1 
pro některé typy smluv jim příslušné rozhodné právo. Smlouva o smlouvě budoucí 
mezi takovými smluvními typy uvedena není. Proto Řím I. v čl. 4 odst. 2 stanoví, že 
v případech neuvedených v čl. 4. odst. 1 se použije právo země, v níž má strana 
poskytující pro smlouvu charakteristické plnění sídlo nebo bydliště 16 . 
Charakteristickým plněním se v uvedeném ustanovení obvykle rozumí plnění 
nepeněžité, jež je předmětem podnikatelské činnosti té strany, která ve smluvním 
vztahu vystupuje jako dodavatel. V případě smlouvy o smlouvě budoucí ovšem 
plnění stran spočívá převážně v povinnosti uzavřít realizační smlouvu, a rozhodné 
právo tedy nelze určit ani podle tohoto kritéria. Pravidlo uvedené v čl. 4 odst. 3 není 
pro danou otázku relevantní a poslední, sběrné pravidlo uvedené v čl. 4 odst. 4, jako 
tzv. úniková doložka, aplikovatelná jen ve výjimečných případech, 17  stanoví, že 
v ostatních případech se smlouva má řídit právem země, s nímž je nejúžeji spojena. 
Podle názoru autora bude takovým právem vždy to právo, kterým se bude řídit 
smlouvou o smlouvě budoucí předpokládaná realizační smlouva. 
 

                                                 
16 blíže viz Bělohlávek, A. J., Římská úmluva a Nařízení Řím I. Komentář, 1. vyd. Praha: C.H.Beck 2009, s. 703 a 
násl. 
17 tamtéž, str. 705 



 21 

VI.Základní srovnání pojmosloví úpravy smlouvy o smlouvě budoucí  
v občanském a obchodním zákoníku. 

 
Předně je vhodné konstatovat, že úprava smlouvy o smlouvě budoucí v ObchZ je 
obsáhlejší a podrobnější. Uvedená situace se přitom jeví poněkud paradoxní, jelikož 
ObčZ je úpravou k ObchZ subsidiární, a proto by jeho úprava měla být obsáhlejší a 
podrobnější. Jelikož tomu tak není, platí, jak uvedeno v kapitole II.1, že úprava 
ObchZ je komplexní. 
 
Dále je nutné srovnat obsah pojmosloví užitého v zákonném textu pro popis povahy 
závazku ze smlouvy o smlouvě budoucí podle ObchZ a ObčZ, respektive nároku, 
který je na jejich základě možno uplatnit u soudu. Z ust. § 290 odst. 2 ObchZ plyne, 
že za tam stanovených podmínek má oprávněná strana vůči straně povinné nárok na 
to, aby soud nebo třetí osoba, provedla „určení obsahu budoucí smlouvy“, zatímco 
ust. § 50a ObčZ dává oprávněné straně právo domáhat se, aby „prohlášení vůle bylo 
nahrazeno soudním rozhodnutím“. Důvodem popsaných rozdílů v terminologii jsou 
historické souvislosti vzniku obou kodexů, tedy to, že občanský zákoník byl historicky 
blízký zákonu č. 99/1963 Sb., občanskému soudnímu řádu, a proto je jeho dikce 
blízká dikci ust. § 80 pís. b) a § 161 odst. 3 tohoto zákona, zatímco ObchZ vycházel, 
a do jisté míry nahradil Hospodářský zákoník a Zákoník mezinárodního obchodu, z 
dikce jehož § 120 vychází dikce ustanovení § 289 a násl. ObchZ. Uvedené 
terminologické rozdíly však nemají žádné praktické důsledky, jelikož se jedná o dvě 
různé vyjádření téhož.18 V obou případech vznikne straně oprávněné právo domáhat 
se, aby soud podle ust. § 161 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního 
řádu, výrokem rozhodnutí nahradil projev vůle strany povinné. 
 
Při srovnání rozsahu dispozitivnosti právní úpravy ust. ObchZ a ObčZ docházíme 
k závěru, že právní úprava ObchZ je dle úpravy § 263 odst. 2 ObchZ dispozitivní 
povahy, s výjimkou ust. § 289 ObchZ, zatímco úprava § 50a ObčZ je kogentní 
povahy. Přitom kogentní povaha ust. §50a ObčZ sice vyplývá přímo ze zákona § 2 
odst. 3 (a to „z povahy ustanovení“), ovšem dospět k tomuto závěru lze jen po 
obeznámení se s příslušnou judikaturou19. Přitom na tomto místě stojí za zmínku 
změna koncepce vymezení kogentnosti ustanovení nového občanského zákoníku, 
která je v tomto ohledu odlišná, jak je popsána v kap. XI. Přitom v právním řádu 
České Republiky, kde panuje kontinentální právní kultura, a kde judikáty soudu 
nejsou nadány obecnou právní závazností, je jistě možné, že sociální vývoj vnímání 
role jednotlivce ve společnosti a jeho možnosti seberealizace dospěje do fáze, kdy 
na pomyslném řebříčku ústavních hodnot autonomie vůle stran zaujme ještě vyšší 
místo nežli dnes, a soudy svůj názor na tuto otázku přehodnotí, tak jak se to stalo 
např. v souvislosti s otázkou možnosti uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí podle 
ObchZ ve vztahu ke smlouvě, která je nutně podřízena ObčZ. Proti uvedené tendenci 
na druhé straně svědčí skutečnost, že úprava uzavírání smluv uvedená v obecné 
části ObčZ jakožto normativní celek je tradičně vnímána jako kogentní. 

                                                 
18 blíže viz Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. Obchodní závazkové vztahy. 3. díl., 2. vyd., Praha, 
Linde Praha, a.s. 1998, str. 153 
19 Např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2004 sp.zn. 33 Odo 330/2002 „Ustanovení § 50a ObčZ 
obsahující smlouvu o smlouvě budoucí podle občanského zákoníku má povahu kogentní právní normy…“ 
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VII.Podstatné náležitosti Smlouvy o smlouvě budoucí  
podle obchodního zákoníku  

 
1) Strany smlouvy o smlouvě budoucí 
 
Jak vyplývá z funkce smlouvy o smlouvě budoucí a z jejího místa v kontraktačním 
procesu, musí strany smlouvy o smlouvě budoucí a uvažované realizační smlouvy 
být identické, samozřejmě s výhradou universální sukcese. 
 
Poměrně často dochází k tomu, že si strany ve smlouvách o smlouvě budoucí 
sjednávají možnost singulativní sukcese celé smlouvou o smlouvě budoucí založené 
obligace. Judikatura se k uvedené možnosti staví odmítavě, a to zejména 
s poukazem na právní jistotu druhé smluvní strany a s poukazem na nemožnost 
oddělit právo požadovat uzavření realizační smlouvy od povinnosti takovou smlouvu 
uzavřít.20  
 
Na rozdíl od vymezení předmětu realizační smlouvy, jež v případě smlouvy o 
smlouvě budoucí musí být vymezen toliko alespoň obecným způsobem, musí strany 
smlouvy o smlouvě budoucí být vymezeny se stejnou mírou konkrétnosti jako 
v realizační smlouvě. Uvedené je důsledkem toho, že smlouva o smlouvě budoucí je 
smlouvou, a vztahují se na ni jako na každý právní úkon i hlediska ust. § 37 ObčZ. 
 
V souvislosti s uvedeným judikatura dospěla k závěru o nepostupitelnosti pohledávky 
na uzavření realizační smlouvy žádným způsobem singulativní sukcese, a to 
zejména s poukazem na neoddělitelnost práv a povinností, jež smluvní strana 
smlouvy o smlouvě budoucí jejím uzavřením přebírá.21 22 
 
Autor si dovolí s uvedeným závěrem polemizovat s poukazem na níže uvedenou 
judikaturu ve vztahu k uzavření smlouvy ve prospěch třetího, kdy naopak judikatura 
rozdělení oprávnění domáhat se uzavření smlouvy od povinnosti takovou realizační 
smlouvu uzavřít připustila, a kdy uvedená dohoda stran o tom, že jedna ze stran je 
oprávněna převést na třetí stranu veškeré své práva a povinnosti ze smlouvy o 
budoucí smlouvě může být interpretována jako podmíněná smlouva ve prospěch 
třetího, kdy podmínkou je oznámení strany oprávněné takto postoupit svá práva. 
 
Další obecnou otázkou spojenou s problematikou stran smlouvy o smlouvě budoucí 
je otázka zastoupení stran při jejím uzavírání. Poměrně přehledná je situace 
v případě zastoupení přímého, kdy zástupce jedná jménem zastoupeného na jeho 
účet, a je tedy jakousi jeho prodlouženou rukou. Přitom jelikož je pro smlouvu o 
smlouvě budoucí stanovena písemná forma, musí zmocnění pro zástupce strany být 
podle ust. § 34 odst. 1 ObčZ vyhotoveno v písemné formě, plná moc musí být 
písemná, a pravidelně bude tvořit přílohu smlouvy o smlouvě budoucí. 
 

                                                 
20 např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.5.2001 sp. zn. 33 Cdo 2390/2000, ve kterém NS stanovil, že: 
„postoupení pohledávky ze smlouvy o smlouvě budoucí není možné, neboť smlouva o smlouvě budoucí je 
dvoustranný závazkových vztah sestávající z práv a povinností každého účastníka. Předmětem cese může být 
jen právo, nikoli povinnost“, nebo Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 11. 2005, sp. zn. 33 Odo 824/2005   
21 např. Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Odo ;/2005 
22 např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 6. 2004, sp. zn. 33 Odo 268/2004, ve kterém NS dospěl 
k závěru, že: „Vstup do smluvních vztahů založených smlouvou o smlouvě budoucí nepřichází v úvahu“ 
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Podle ustálené judikatury nevylučuje úprava § 22 a násl. ObčZ ani zastoupení 
nepřímé, kdy zástupce jedná jménem svým, ale na účet zastoupeného, na kterého 
účinky svého jednání potom dalším právním úkonem převede. Zde je poměrně 
pozoruhodnou okolností to, že druhá smluvní strana smlouvy o smlouvě budoucí až 
do okamžiku, kdy je informována o totožnosti takto nepřímo zastoupeného neví, kdo 
je její smluvní stranou, a s kým tedy bude uzavírat realizační smlouvu. Existencí (byť 
nepřímého) zmocnění nepřímého zástupce je jednota stran smlouvy o smlouvě 
budoucí a realizační smlouvy zachována.23  
 
Další eventualitou, která může ve vztahu ke stranám uzavírané smlouvy o smlouvě 
budoucí nastat, je ta skutečnost, že strana takové smlouvy (právnická osoba) v době 
jejího uzavírání ještě nevznikla. Jedná se o situace, kdy je smlouva uzavřena osobou 
jednající jménem společnosti, která již byla založena (v případě osobních společností 
společenskou smlouvou podepsanou všemi společníky, a v případě kapitálových 
společností společenskou smlouvou uzavřenou ve formě notářského zápisu), ale 
která ještě nevznikla zápisem do obchodního rejstříku. Podle § 64 ObchZ tedy 
takováto smlouva zavazuje toho, kdo ji uzavřel jménem takové společnosti, přičemž 
pokud taková společnost do 3 měsíců od okamžiku svého vzniku takové jednání na 
své valné hromadě konvaliduje, má se za to, že uvedené právní jednání bylo ex tunc 
učiněno uvedenou společností.  
 
Poměrně zajímavou je otázka, zda-li je koncepčně možné, aby ze smlouvy o 
smlouvě budoucí byla oprávněna strana, která není jejím účastníkem. Tak často 
dochází i k tomu, že smlouva o smlouvě budoucí bývá uzavírána ve prospěch třetí 
osoby. Jedná se o ujednání, při kterém se dvě strany dohodnou, že jedna z nich je 
povinna uzavřít smlouvu se třetí osobou. Ve vztahu k řešení této otázky je i pro 
obchodní závazkové vztahy rozhodující úpravou úprava § 50 odst. 2 ObčZ, jako 
předpisu subsidiárního k ObchZ.24 Podmínkou nabytí oprávnění z takové smlouvy 
třetí osobou je projevení souhlasu této třetí osoby. Uvedené vychází z principu, že 
není možné nikomu vnutit právo, o které nestojí. 
 
Obdobnou otázkou je uzavření smlouvy k tíži třetí osoby. Zde je uvedené bez 
souhlasu takové osoby samozřejmě absolutně nemyslitelné. Otázkou proto je, zda-li, 
vysloví-li s takovou povinností taková osoba souhlas, může být její kontraktační 
povinnost takto založena, a v souvislosti s tím je otázkou, jestli taková smlouva je pro 
třetí osobu závazná ex tunc, nebo ex nunc od okamžiku, kdy s převzetím závazku 
vysloví souhlas. Uvedená otázka bude podstatná zejména v případě 
synallagmatických smluv o smlouvě budoucí, kdy každá ze stran je oprávněna 
domáhat se uzavření realizační smlouvy na straně druhé.  
 
Převažující judikatorní názor na tuto otázku prezentoval Nejvyšší soud České 
Republiky v rozsudku ze dne 30.11.2005, sp. zn. 33 Odo 824/2005, kdy dovodil, že 
uzavření smlouvy k tíži třetího nezaloží jeho povinnost ani v případě, že s tím třetí 
osoba souhlasí, a to ani ex nunc.  

                                                 
23 např. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.5.2004, sp. zn. 33 Odo 330/2002, ve kterém NS judikoval, že: 
„převzít závazek uzavřít budoucí smlouvu mohou platně toliko budoucí strany smlouvy, která jimi má být 
v budoucnu uzavřena; jiný subjekt se sám může zavázat, že do dohodnuté doby uzavře smlouvu , pouze je-li 
nepřímým zástupcem jiného účastníka budoucí smlouvy.“ 
24 např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 11. 2005 sp. zn. 33 Odo 824/2005, ve kterém NS dospěl 
k závěru, že: „Platná právní úprava nevylučuje, aby byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí ve prospěch 
dosud neexistujícího subjektu.“ 
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Při zohlednění judikatury ve vztahu k uzavření smlouvy ve prospěch třetího, a k tíži 
třetího, je možné učinit závěr o tom, že v případě uzavření synallagmatické smlouvy 
o smlouvě budoucí bude platná jen potud, pokud z uvedené smlouvy třetí osoba 
nabude oprávnění, nikoli povinnosti. Současné judikatura tak ve svém důsledku ve 
vztahu k takovým smlouvám mění jejich charakter ze synallagmatických na 
asynallagmatické. 
 
Autor je přesvědčen, že v dané situaci je především nutno brát ohled na princip 
smluvní volnosti stran, a že proto by mohl být přípustným i ten výklad, který celou 
smlouvu k tíži třetího pojímá jako návrh trojstranné smlouvy zaslaný třetí osobě od 
smluvních stran smlouvy o smlouvě budoucí odlišné, a že pokud taková třetí osoba 
s návrhem vyjádří souhlas, je uzavřena trojstranná smlouva, a to s účinností ex nunc. 
 
Poslední nikoli nepodstatnou otázkou je možný počet smluvních stran smlouvy o 
smlouvě budoucí. Ačkoli by se mohlo z gramatického výkladu ust. § 289 odst. 1 
ObchZ podávat, že smlouva o smlouvě budoucí může být uzavřena výhradně mezi 
dvěma stranami, poskytuje logický i teleologický výklad závěr opačný. Z principu 
smluvní volnosti stran, a z absence zákazu uzavírání smluv o smlouvě budoucí mezi 
vícero osobami podle názoru autora plyne možnost uzavírání smluv o smlouvě 
budoucí i mezi vícero kontrahenty (např. v případě uzavírání smlouvy o smlouvě 
budoucí společenské – viz níže.) 
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2) Předmět smlouvy o smlouvě budoucí 
 
Předmět smlouvy převládající právní teorie obecně chápe ve dvojím smyslu, jednak 
jako lidské jednání, k němuž se strany ve smlouvě zavazují, a jednak jako věci, 
subjektivní práva a nehmotné statky, které mají sloužit k uspokojení potřeb 
kontrahentů, a které představují plnění uzavírané smlouvy. Lidským jednáním 
představujícím předmět smlouvy o smlouvě budoucí bude tedy jednání směřující 
k uzavření realizační smlouvy, a věcí, subjektivním právem, nebo nehmotným 
statkem, které má uspokojit potřebu kontrahentů, bude samotná realizační smlouva. 
Neodmyslitelnou součástí jednání směřujícího k uzavření realizační smlouvy bude 
samozřejmě i povinnost stran počínat si tak, aby uzavření realizační smlouvy 
nezmařily. 
 
Je zřejmé, že oba smysly předmětu smlouvy o smlouvě budoucí jak popsány shora 
představují dva různé úhly pohledu na identickou otázku, a proto existují ve 
vzájemné vazbě a vzájemné podmíněnosti. Jednání stran smlouvy směřující 
k uzavření realizační smlouvy by samo o sobě nemohlo naplnit hospodářský účel 
smlouvy o smlouvě budoucí bez konečného uzavření realizační smlouvy. 
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3) Obsah smlouvy o smlouvě budoucí 
 
Obsahem právního úkonu je v souladu s převažující právní teorií myšleno vymezení 
práva a povinností jeho účastníků. V případě smlouvy tím bude vymezení práv a 
povinností jejích stran.  
 
Základní vymezení práv a povinností stran smlouvy o smlouvě budoucí stanoví 
kogentně ust. § 289 odst. 1 ObchZ tak, že: „Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy 
se zavazuje jedna nebo obě smluvní strany uzavřít ve stanovené době budoucí 
smlouvu s předmětem plnění, jenž je určen alespoň obecným způsobem.“ 
 
Podstatnými obsahovými náležitostmi smlouvy o smlouvě budoucí jsou tedy: 
 

(i) závazek jedné nebo obou stran uzavřít v budoucnu určitou smlouvu; 
(ii) stanovení doby do kdy má realizační smlouva být uzavřena 
(iii) určení obsahu plnění takové budoucí smlouvy alespoň obecným 

způsobem 
 
Mezi podstatné náležitosti smlouvy o smlouvě budoucí bývá někdy zařazována i 
písemná forma smlouvy o smlouvě budoucí. Jelikož se jedná o náležitost formální, a 
nikoli obsahovou, autor ji mezi výše uvedené podstatné obsahové náležitosti 
nezařadil. Podle ust. § 263 odst. 2 ObchZ jsou kogentní všechna ustanovení ObchZ 
předepisující písemnou formu právních úkonů, pročež není možné, aby si strany 
smluvili ústní formu smlouvy o smlouvě budoucí. Přitom pro smluvní typy upravené 
ObchZ platí zásada bezformálnosti, ze které právě úprava smlouvy o smlouvě 
budoucí představuje výjimku.  
 
Smyslem uvedené úpravy je zajištění vyššího stupně právní jistoty stran smlouvy o 
smlouvě budoucí a preventivní působení při předcházení sporů vznikajících při 
uzavírání realizační smlouvy. 25  Obligatorní písemná forma smlouvy o smlouvě 
budoucí také představuje realizaci požadavku na objektivní určitelnost jejího obsahu, 
která je jednou z podmínek toho, aby soud, nebo třetí osoba, mohl v souladu s ust. § 
290 odst. 2 určit obsah realizační smlouvy. Důsledkem nedodržení písemné formy 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí je její neplatnost. Někteří autoři26 se domnívají, 
že uvedená neplatnost je neplatností relativní, a to s poukazem na ust. § 267 odst. 1 
ObchZ, které vylučuje, aby se neplatnosti smlouvy domáhala strana, v jejíž prospěch 
neplatnost stanovena není. Většina autorů se shoduje na tom, že smlouva o smlouvě 
budoucí uzavřená ústní formou je neplatná absolutně, a to s ohledem na to, že tato 
neplatnost je stanovena za účelem ochrany obou smluvních stran. 27 
 
Přitom je potřeba uvést, že forma uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
nedeterminuje, ani nijak neovlivňuje formu uzavření realizační smlouvy z důvodu 
odlišnosti funkce smlouvy o smlouvě budoucí a realizační smlouvy, jakož i z toho 
důvodu, že smlouva o smlouvě budoucí je samostatnou smlouvou, a její souvislost 
s realizační smlouvou je v tomto ohledu toliko věcná. Proto tedy smlouva o smlouvě 
budoucí společenské o založení kapitálové společnosti nemusí mít formu notářského 

                                                 
25 Kropáč, L., Obchodní kontrakty. Obecná úprava obchodních smluv. Díl. 1. Praha: Prospektum, 1993, s. 27 
26 srovnej Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. Obchodní závazkové vztahy. 3. díl., 2. vyd., Praha, 
Linde Praha, a.s. 1998, str. 141 
27 op. cit. sub. 26, str. 142 
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zápisu, a smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti nemusí být uzavřena na 
stejné listině.28 
 
Jak uvedeno výše, obsahové náležitosti uvedené pod (i) až (iii) představují zákonné 
minimum pro to, aby smlouva o smlouvě budoucí byla uzavřena. Je zřejmé, že 
v souladu se zásadou smluvní volnosti stran soukromoprávních vztahů, je možné 
sjednat nepřeberné množství vedlejších ujednání, jakými jsou namátkou sjednání 
podmínek pro vznik kontraktační povinnosti, nejrůznější formy zajištění povinností ze 
smlouvy o smlouvě budoucí, rozhodčí doložky a podobně. Uvedené bude rámcově 
popsáno v následující kapitole. Předtím by se autor ovšem rád blíže zabýval výše 
uvedenými třemi podstatnými náležitostmi smlouvy o smlouvě budoucí.  
 
 
 (i) Závazek jedné nebo obou stran uzavřít v budoucnu určitou smlouvu 
 
 
Jak vyplývá přímo z dikce kogentního ustanovení § 289 odst. 1, je stranám 
umožněno, aby si ve smlouvě o smlouvě budoucí sjednali jak vzájemnou povinnost 
k uzavření realizační smlouvy, a založily tak závazek synallagmatický, tak povinnost 
jednostrannou, tížící jen jednu ze stran, a založily tak závazek asynallagmatický. 
Obtížně řešitelná je situace, kdy ze smlouvy o smlouvě budoucí, a to ani jejím 
výkladem, neplyne, zda-li strany měly v úmyslu sjednat smlouvu ve formě 
synallagmatické, nebo asynallagmatické. Podle převažujícího názoru bude nutno na 
takovou smlouvu pohlížet jako na neplatnou pro její neurčitost podle ust. § 37 ObčZ, 
avšak vyskytly se i názory opírající se o argument aplikovatelnosti úpravy ust. § 50a 
ObčZ a dovozující synallagmatický charakter takové smlouvy.29 Uvedený argument 
vychází z domněnky nemožnosti uzavřít asynallagmatickou variantu smlouvy o 
smlouvě budoucí v občanskoprávních vztazích podle ust. § 50a ObčZ.30 
 
Dále potom z dispozitivní povahy ostatních ustanovení ObchZ regulujících smlouvu o 
smlouvě budoucí vyplývá přípustnost takového ujednání stran, kdy uzavření 
realizační smlouvy závisí výhradně na splnění ve smlouvě o smlouvě budoucí 
stanovených podmínek, a nikoli na vůli kterékoli ze stran (kdy se tento typ smlouvy 
nazývá anglicky „forward agreement“), jakož i ujednání stran, kdy uzavření realizační 
smlouvy kromě splnění podmínek závisí i na projevu vůle jedné ze stran (kdy se 
tento typ smlouvy o smlouvě budoucí nazývá anglicky „option agreement“).  
 
Jelikož se smlouva o smlouvě budoucí závazkovým vztahem soukromoprávním, je 
zřejmé, že závazky v ní založené budou závazky toliko inter partes, s možnou 
výjimkou nepřímého zastoupení. Dále z uvedeného vyplývá, že závazky ze smlouvy 
o smlouvě budoucí mohou být konsenzem stran měněny ve kterékoli fázi jejich 
existence. 
 
Důležitým aspektem práva domáhat neuzavření realizační smlouvy je jeho 
podmíněnost ve smyslu ust. § 292 odst. 3 ObchZ, tedy podmíněnost učiněním výzvy 

                                                 
28 např. Rozsudek Nejvyššího Soudu ze dne 29.11.2007, sp. zn. 29 Odo 965/2006, nebo Usnesení Nejvyššího 
soudu ze dne 30.10.2002 sp. zn. 30 Cdo 1414/2002, nebo Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 30.1.1995, 
sp. zn. 1 Cdo 74/93, publikovaný v časopise soudní rozhledy 3/1996, str. 12 
29 Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Díl IV. 1. vyd. Praha, Polygon, 2002, s. 3314 
30 op. cit. sub. 26, str. 142 
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na protistranu v dané časové lhůtě. Pokud uvedená podmínka nebude splněna, 
právo domáhat se uzavření realizační smlouvy zanikne. Tato skutečnost bývá někdy 
uváděna jako jeden z argumentů svědčících závěru o nepřevoditelnosti práv a 
povinností ze smlouvy o smlouvě budoucí na třetí osobu formou cese, jak popsán 
výše. 
 
Důležité je i vymezení vztahu obsahu smlouvy o smlouvě budoucí a realizační 
smlouvy. Ačkoli obě smlouvy tvoří postupné fáze kontraktačního procesu v průběhu 
řešení jednoho obchodního případu, neznamená to, že by jejich obsah byl na sobě 
materiálně závislý. Jinými slovy, platí, že uzavřením realizační smlouvy jsou 
konzumovány závazky ze smlouvy o smlouvě budoucí a vztah mezi stranami se 
nadále bude řídit smlouvou realizační.31 
 
Soudní praxe pak v této souvislosti řešila otázku právního postavení zálohy 
zaplacené podle smlouvy o smlouvě budoucí na plnění podle realizační smlouvy, 
k jejíž uzavření nedošlo. Žalobce se domáhal vrácení uvedeného plnění coby 
bezdůvodného obohacení, když tvrdil, že záloha na realizační smlouvu, která nebyla 
uzavřena, je plněním bez právního důvodu. Nejvyšší Soud ale ve svém rozsudku ze 
dne 30. 1. 2001, sp. zn. 25 Cdo 968/99 shledal, že uvedená záloha byla plněním 
podle smlouvy o smlouvě budoucí, přičemž protiplněním druhé smluvní strany byl její 
závazek uzavřít realizační smlouvu. Uvedený rozsudek byl dále založen na 
předpokladu, že v okamžiku uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nemohou strany 
předpokládat, že plnění realizační smlouvy budou schopny zajistit. 
 
 

(ii) Stanovení doby, do kdy má realizační smlouva být uzavřena 
 
 
Jednou z podstatných náležitostí smlouvy o smlouvě budoucí je i stanovení doby, do 
kdy má realizační smlouva být uzavřena. Jedná se o dobu, po kterou existuje 
závazek strany povinné, a subjektivní právo strany oprávněné uzavřít realizační 
smlouvu. V případě absence této náležitosti se nebude jednat o smlouvu o smlouvě 
budoucí. Touto dobou je vymezena prekluzivní lhůta pro uplatnění práva oprávněné 
strany vyzvat stranu povinnou k uzavření realizační smlouvy, tedy lhůta pro splnění 
podmínky vzniku povinnosti povinné strany.  
 
Stanovení této doby, jakož i prekluzivní povaha stanovené doby pro uplatnění práva 
vyzvat k uzavření realizační smlouvy, je v souladu s dispozitivní zásadou 
soukromoprávní regulace ponecháno na dohodě stran. Soudní praxe takovou 
implicitní dohodu o změně povahy uvedené doby pro podání návrhu dovodila i 
v případě, že smluvní strany asynallagmatické smlouvy o smlouvě budoucí sjednali 
smluvní pokutu pro případ, že strana oprávněná takovou výzvu v dané době 
neučiní.32  
 
Stanovení doby, do kdy má realizační smlouva být uzavřena, může být provedeno 
všemi obecně smluvně-právně přípustnými způsoby. Mezi ně patří stanovení 
konkrétního data, nebo data budoucí události, nebo určité doby následující po 
budoucí události. Přitom se podle názoru autora může jednat jak o události jisté, tak 

                                                 
31 např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 10. 2006, sp. zn. 30 Cdo 1641/2006. 
32 např. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16.10.2007, sp. zn. 32 Odo 1657/2005 
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o události nejisté, jelikož i v případě stanovení doby, do kdy má realizační smlouva 
být uzavřena v závislosti na nejisté události, je dodržen požadavek právní jistoty 
stran, jelikož uvedená doba má za důsledek zánik práva, nikoli jeho vznik. V každém 
případě je potřeba, aby uvedenou dobu bylo možno ze smlouvy objektivně stanovit. 
 
K prekluzi práva domáhat se uzavření realizační smlouvy nedojde, pokud je výzva 
k uzavření realizační smlouvy učiněna v této lhůtě. Přitom uvedenou povinnost strana 
oprávněná splní i pouhou výzvou protistraně k předložení návrhu smlouvy. 33  Po 
splnění této povinnosti se na jednání stran o uzavření realizační smlouvy bude 
samozřejmě vztahovat obecná úprava ObchZ a ObčZ vztahující se na uzavírání 
smluv.  
 
Druhým důležitým časovým okamžikem v procesu uzavírání realizační smlouvy je 
okamžik, do kterého má povinná strana povinnost realizační smlouvu uzavřít poté, co 
jí byla doručena výzva k jejímu uzavření. Ustanovení § 290 odst. 1 ObchZ pro 
uvedený okamžik dispozitivně stanoví lhůtu „bez zbytečného odkladu“. Pro 
interpretaci tohoto poněkud abstraktního pojmu budou rozhodující skutkové okolnosti 
v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě. 
 
Často bývá ve smlouvě o smlouvě budoucí dojednána i doba plnění podle realizační 
smlouvy. Sjednání této doby není podstatnou náležitostí smlouvy o smlouvě budoucí 
a věcně představuje dohodu o jednom aspektu předmětu realizační smlouvy jak 
bude vymezen níže. 
 
 

(iii) Určení obsahu plnění realizační smlouvy alespoň obecným 
způsobem 

 
 
Jedním z nejmarkantnějších rozdílů mezi úpravou smlouvy o smlouvě budoucí 
v ObchZ a ObčZ je vymezení míry konkrétnosti ujednání realizační smlouvy. Ust. § 
50a ObčZ tak požaduje, aby již ve smlouvě o smlouvě budoucí byly sjednány 
podstatné náležitosti realizační smlouvy. Z uvedeného vyplývá nemožnost sjednat 
smlouvu o smlouvě budoucí předtím, než je předmět plnění realizační smlouvy 
jednoznačně určen.  
 
Autor se domnívá, že uvedené nároky kladené na smlouvu o smlouvě budoucí 
uzavřenou podle ust. ObčZ ve svých důsledcích znamenají její praktickou 
nepoužitelnost, jelikož pokud strany podstatné náležitosti realizační smlouvy 
nemohou stanovit, nemohou ani uzavřít budoucí smlouvu, a pokud je znají, bude 
zpravidla pro ně vhodnější uzavřít přímo realizační smlouvu, popřípadě s odloženou 
účinností. 
 
Režim smlouvy o smlouvě budoucí podle ObchZ je v tomto ohledu volnější, a 
umožňuje tak praktickou použitelnost smlouvy o smlouvě budoucí jakožto institutu 
plnícího výše v této práci popsané hospodářské funkce. Nároky kladené na vymezení 

                                                 
33 srovnej Patakyová,M. a kol. Obchodný Zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H.Beck, 2008, 
s. 745, dále Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník – komentář, 12. vyd., Praha: C.H.Beck, 
2009, str. 878 



 30 

realizační smlouvy uvedené v ust. § 289 odst. 1 jsou takové, že budoucí smlouva 
musí mít „předmět plnění určen alespoň obecným způsobem“.34 35 
 
Při interpretaci pojmu „podstatné náležitosti smlouvy“ užitého v ust. § 50a ObčZ je 
nutno tímto rozumět obsah pojmu shodný s obsahem pojmu „předmět závazku“, a to 
z toho důvodu, že pro uzavření smlouvy obecná ustanovení § 44 odst. 2 ObčZ 
vyžadují shodu o celém textu smlouvy, a proto není pojmově možné náležitosti 
smlouvy dělit na podstatné a nepodstatné. Obdobně při výkladu pojmu „předmět 
plnění“, reliktu Zákoníku Mezinárodního Obchodu, je potřeba vycházet z toho, že ve 
smlouvě o budoucí smlouvě nestačí vymezit předmět plnění realizační smlouvy (v 
případě kupní smlouvy tedy předmět koupě – věc), ale předmět závazku (tedy 
smluvní ujednání realizační smlouvy samotné.)36 
 
Uvedené je ovšem třeba vykládat v souladu s ust. ObčZ upravujících platnost 
právních úkonů, a to zejména ust. § 37 ObčZ, jež požaduje mimo jiné aby právní 
úkony včetně smluv byly určité. Ze smlouvy o smlouvě budoucí tak musí být zřejmé, 
jaká realizační smlouva má být uzavřena. Minimální rozsah určení podstatného 
obsahu realizační smlouvy obvykle vymezuje ustanovení zákona upravující ten typ 
smlouvy, pod který realizační smlouva má podle vůle stran spadat. V případě 
innominátních smluv potom bude nutné, aby závazek každé ze stran byl určen 
dostatečným způsobem. 
 
Předmětem plnění realizační smlouvy pravidelně bývá sjednání peněžitého plnění, 
jež jedna ze stran jako odměnu za své jiné plnění obdrží. Česká judikatura otázku 
určení takového peněžitého plnění řeší tak, že požaduje takové určení, z něhož je 
možné objektivně dospět ke konkrétní částce.37  
 
Naproti tomu judikatura soudů Slovenské Republiky je v tomto ohledu 
benevolentnější, a podle názoru autora lépe odpovídá hospodářskému účelu 
smlouvy o smlouvě budoucí.38 
 
Jak uvedeno výše, soudní praxe se několik krát zabývala otázkou smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní, jejímž předmětem bylo uzavření budoucí smlouvy kupní k nemovitosti. 
Soudní judikatura se v průběhu 90. let 20. století ustálila na názoru, později 
kodifikovaném novelou ObchZ č. 379/2000 Sb., že taková smlouva za podmínek ust. 
§ 261 a 262 ObchZ podléhá úpravě ObchZ.  
 
Paralelně s tím soudní praxe řešila otázku vymezení předmětu takové realizační 
smlouvy a míru obecnosti vymezení nemovitosti, jež má být předmětem takové 

                                                 
34 např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 1. 2009, sp. zn. (Rc) 23 Cdo 2243/2007, ve kterém NS mimo 
jiné dospěl k závěru, že: „ určení musí být natolik konkrétní, aby předmět plnění budoucí smlouvy byl ve všech 
základních rysech určen tak, jak to odpovídá potřebám v daném případu a aby bylo možno objektivně posoudit 
splnění závazků ze smlouvy o uzavření smlouvy budoucí. Bližší vymezení předmětu plnění budoucí smlouvy 
může být ponecháno na jednání o uzavření této smlouvy.“ 
35 např. ve vztahu k vymezení budoucí smlouvy o dílo např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 1. 2007, 
sp. zn. 32 Odo 1055/2005, ve kterém NS dospěl k závěru že: „údaje specifikující blíže stavbu, zejména pokud jde 
o velikost stavby, druh materiálu, terénní a přípravné práce, apod., nejsou podle okolností případu nezbytným 
předpokladem určitosti smlouvy o uzavření budoucí smlouvy, je-li stavba identifikována alespoň takovým 
způsobem, aby byla nezaměnitelná s jinou stavbou. Tyto bližší údaje proto nemusí smlouva o uzavření budoucí 
smlouvy obsahovat, nýbrž až vlastní smlouva o dílo, na základě níž se stavba realizuje.“ 
36 op. cit. sub. 26, str. 141 
37 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 1. 2005, sp. zn. 26 Cdo 2041/2003   
38 Rozsudek Nejvyššího soudu SR ze dne 1. 1. 2004, sp. zn. 2 Cdo 274/2004   
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realizační smlouvy. Uvedená otázka vyvstala v souvislosti s tím, že ust. § 5 zákona č. 
344/1992 Sb. o katastru nemovitostí, předepisuje způsob označení nemovitostí a 
jejich vymezení pro všechny úkony, jež mají být podkladem pro zápis do katastru 
nemovitostí. S tím souvisí úprava ust. § 133 odst. 3 ObčZ o okamžiku přechodu 
vlastnického práva k nemovitosti. 
 
Vrchní soud v Praze proto dne 23. 2. 1996 v rozsudku sp. zn. 11 Cmo/96 judikoval, 
že má-li být nemovitost identifikována ve smlouvě o smlouvě budoucí alespoň 
obecným způsobem, musí být identifikována v souladu s ust. § 5 zákona č. 344/1992 
Sb., o katastru nemovitostí, a tedy oddělovaný pozemek musí být identifikován podle 
geometrického plánu. Uvedená judikatura byla prolomena výše popsanou judikaturou 
Nejvyššího soudu, která vycházeje z odlišnosti účelu uzavírání smlouvy o budoucí 
smlouvě, jímž je uzavření realizační smlouvy v budoucnu, a nikoli její vklad do 
katastru, dovodila, že v případě smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem 
má být část pozemku, vyhoví požadavkům ust. § 289 odst. 1. ObchZ i jiné vymezení 
takové části pozemku, než je vymezení geometrickým plánem, a to pokud z něj bude 
objektivně zjistitelná a identifikovatelná část pozemku, která má být předmětem 
realizační smlouvy. 39  K uvedenému autor ještě uvádí, že předmětem 
občanskoprávních vztahů je podle ust. § 131 ObčZ pozemek, a předmětem evidence 
v katastru nemovitostí je parcela. Smlouva o smlouvě budoucí se týká budoucího 
převodu pozemku, a není podkladem pro vklad vlastnického práva k parcele, pročež 
nemusí obsahovat identifikaci části pozemku geometrickým plánem. 
 
Autorovi není známo, že by soudní praxe musela řešit otázku platnosti smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní k bytové jednotce, která v době jejího uzavření neexistovala, 
jelikož neexistovala ani hrubá stavba budovy, ve které měla být vymezena, uzavřené 
na jedné straně mezi spotřebitelem a na druhé straně mezi podnikatelem, jehož 
předmětem činnosti je výstavba bytových domů a prodej jednotlivých bytů 
spotřebitelům. Autorovi je známo, že tyto smlouvy zpravidla neobsahovaly dohodu ve 
smyslu § 262 odst. 1 ObchZ o podřízení jejich závazku obchodně-právnímu režimu. 
Podle názoru autora by se takové smlouvy musely řídit úpravou ObčZ, a jelikož 
z povahy věci nemohou obsahovat určení podstatných náležitostí realizační kupní 
smlouvy, byly by absolutně neplatné. 
 
Druhým ve vztahu k vymezení předmětu realizační smlouvy specifickým smluvním 
typem je smlouva společenská. Specifičnost smlouvy společenské je její smíšená 
povaha – jednak má znaky tradičně závazkové, jednak v tom, že zakládá existenci 
právnické osoby, je společenská smlouva smlouvou sui genesis.  
 
Přitom nebylo a není pochyb o obchodně-právní povaze vztahů mezi budoucími 
společníky obchodní společnosti a vztahů mezi takovou společností a jejími 
společníky, kterýžto názor se opírá o ustanovení § 261 odst. 3 pís. a) ObchZ. 
Uvedené vyplývá z nutnosti udržení jednotné aplikace civilních kodexů po celou dobu 
jednání o uzavření společenské smlouvy. 
 
Specifičnost této skutečnosti vystoupí na povrch zejména v situaci, kdy by soud, 
nebo třetí osoba, měl podle ust. § 292 odst. 1 stanovit obsah takové smlouvy na 
kterém se strany nedohodly. Soudní praxe dlouho možnost uzavření smlouvy o 

                                                 
39 např. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 8. 2006, sp. zn. 25 Cdo 1497/2005, nebo Rozsudek Nejvyššího 
soudu ze dne 26.7.2000, sp. zn. 30 Cdo 1244/99 
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smlouvě budoucí společenské nepřipouštěla. Uvedený judikatorní názor byl 
prolomen až Rozsudkem Nejvyššího Soudu ČR ze dne 8. 6. 1999, sp. zn. 32 Cdo 
2295/98. I uvedený judikát však na smlouvu o smlouvě budoucí klade vysoké nároky 
stran „alespoň obecného“ určení předmětu plnění budoucí smlouvy. 
 
Podle uvedeného rozsudku je ve smlouvě o smlouvě budoucí společenské nutné 
specifikovat majetek vyčleněný za účelem založení budoucí společnosti, dále účel, 
pro který uvedený majetek bude sloužit, jakož i vymezení kompetencí budoucích 
zakladatelů při nakládání s takovým majetkem, dále pak určení způsobu vypořádání 
stran smlouvy o budoucí smlouvě společenské pro případ, že by nedošlo k uzavření 
realizační smlouvy, jakož i úprava majetkových vztahů společníků pro období po 
založení společnosti. 
 
Dále byla řešena otázka, zda-li obchodní společnost, jež má být založena realizační 
smlouvou, může být stranou smlouvy o smlouvě budoucí společenské. Judikatura 
stojí na jasném závěru, opírajícím se o ust. § 64 ObchZ, které připouští jednání 
jménem založené, ale ještě nevzniklé společnosti přirozeně až poté, co je taková 
společnost založena, tedy až po uzavření samotné realizační smlouvy, pročež není 
možné, aby stranou smlouvy o budoucí smlouvě společenské byla i zakládaná 
společnost. 
 
Konečně třetím zajímavým typem realizační smlouvy, jejíž uzavření často bývá 
předmětem smlouvy o budoucí smlouvě, je smlouva o nájmu nebytových prostor. 
V souvislosti s ní bylo poněkud sporné, jestli už ve smlouvě budoucí musí být přesně 
stanoven den počátku nájmu, nebo jestli požadavku na to, aby předmět plnění 
budoucí smlouvy byl vymezen alespoň obecným způsobem vyhoví i situace, kdy den 
počátku nájmu není stanoven přesně, ale pouze rámcově. Soudní praxe dovodila, že: 
„není třeba, aby v této smlouvě (o smlouvě budoucí – pozn. autora) byly uvedeny 
náležitosti, předepsané v ust. § 3 odst. 3 zákona č. 116/1990 Sb.“40 
 

                                                 
40 např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.6. 2007, sp. zn. 32 Odo 711/2005 



 33 

VIII. Plnění závazku uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí podle obchodního zákoníku  

 
1) Výzva k uzavření realizační smlouvy 
 
Ust. § 290 odst. 1 dispozitivně upravuje proces plnění subjektivních práv a povinností 
ze smlouvy o smlouvě budoucí – tedy proces uzavření budoucí smlouvy. 
Z dispozitivní povahy této úpravy vyplývá možnost odchylné dohody stran smlouvy o 
smlouvě budoucí. K tomu je ovšem nutné dodat, že taková úprava musí být 
v souladu s kogentní úpravou ObčZ vztahující se k uzavírání smlouvy. Autor je toho 
názoru, že smluvily-li by si strany postup odchylný od kogentních ustanovení ObčZ, 
byla by tato část smlouvy o smlouvě budoucí obsahující tuto jejich dohodu absolutně 
neplatná a aplikovala by se dispozitivní úprava ust. § 290 odst. 1 ObchZ. 
 
Podle uvedené úpravy začíná proces plnění závazku ze smlouvy o smlouvě budoucí 
tím, že oprávněná strana (u synallagmatických verzí smlouvy o smlouvě budoucí 
kterákoliv ze stran, u asynallagmatických verzí smlouvy o smlouvě budoucí jen ta 
strana, která je podle smlouvy oprávněna k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
vyzvat) vyzve druhou smluvní stranu k uzavření realizační smlouvy. Tato výzva musí 
být učiněna v době ve smlouvě o smlouvě budoucí sjednané. Pokud by výzva byla 
učiněna v době, kdy ještě oprávněná strana není oprávněna k uzavření realizační 
smlouvy vyzvat, nebude taková výzva účinná, avšak tato skutečnost sama o sobě 
neznamená, že by oprávněná strana nemohla účinně stranu povinnou opakovaně 
vyzvat k uzavření realizační smlouvy v době k tomu příslušné. V případě, že je 
uvedená výzva učiněna až v době následující poté, kdy měla výzva být podle 
smlouvy učiněna, která je lhůtou prekluzivní, nemá taková výzva žádných účinků, 
jelikož kontraktační povinnost strany povinné zanikla. 
 
Zde je možné pozorovat rozdíly mezi úpravou ObchZ a ObčZ v úpravě podmínek 
vzniku nároků oprávněné strany vůči straně povinné v případě, že povinná strana 
poruší svou kontraktační povinnost. Prvním z nich je to, že ObchZ na rozdíl od ObčZ 
stanoví pro vznik takového nároku strany oprávněné odkládací podmínku, kterou je 
učinění oprávněné výzvy stranou oprávněnou.  
 
Výzva k uzavření realizační smlouvy kromě toho, že musí být učiněna v době k tomu 
určené, také musí splňovat obsahové předpoklady. Jedná se o jednostranný adresný 
právní úkon. Proto se na něj vztahují všechna obecná ustanovení ObčZ o právních 
úkonech. Jelikož se jedná o úkon adresný, musí z něj být patrné, komu je adresován, 
kdo jej činí, a co uvedeným úkonem sleduje. Obsahem výzvy k uzavření realizační 
smlouvy nemusí, nedohodnou-li se strany jinak, být návrh realizační smlouvy. 
Postačí, bude-li strana povinná vyzvána k tomu, aby takový návrh předložila.41 
 
V případě, že by návrh realizační smlouvy byl obsahově odchylný od specifikace 
předmětu realizační smlouvy, bude taková výzva relativně neplatnou. V případě, 
bude-li takový návrh stranou povinnou stranou akceptován, bude taková vada 
zhojena.42 
 
                                                 
41 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník – komentář, 12. vyd., Praha: C.H.Beck, 2009, s. 
878 
42 op. cit. sub. 26, str. 163 
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V případě, že si strany dohodnou jako obligatorní součást výzvy předložení návrhu 
realizační smlouvy, nebo pokud strana oprávněná učiní výzvu k uzavření realizační 
smlouvy tak, že předloží návrh realizační smlouvy, a pokud zákon pro realizační 
smlouvu stanoví jako podmínku platnosti její uzavření písemnou formou, musí podle 
ust. § 46 odst. 2 ObčZ mít i návrh smlouvy písemnou formu. V případě, že se jedná o 
kupní smlouvu k nemovitosti, musí být návrh smlouvy předložen v takové podobě, 
aby bylo možné jej akceptovat na té samé listině. 
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2) Reakce na výzvu oprávněné strany k uzavření realizační smlouvy 
 
V případě, že je povinné straně oprávněnou stranou doručena účinná a řádná výzva 
k uzavření realizační smlouvy, je strana povinná povinna poskytnout součinnost 
nutnou k uzavření realizační smlouvy. Tato povinnost součinnosti nemusí být ve 
smlouvě o smlouvě budoucí výslovně sjednána, je to implicitní součást kontraktační 
povinnosti ve smlouvě převzaté. V případě, že povinné straně bude doručena výzva 
nikoliv řádná, tedy zejména pozdní, předčasná, nebo obsahu odlišujícího se od 
obsahu sjednaného ve smlouvě o smlouvě budoucí, je na straně povinné, zda-li na ni 
bude reagovat či nikoli, a také, co učiní. V pohledu na obsah výzvy k uzavření 
realizační smlouvy je přitom potřeba odlišit situaci, kdy je návrh realizační smlouvy 
obsahově konformní s obsahem sjednaným ve smlouvě o budoucí smlouvě, avšak 
nad rámec tam uvedené dohody obsah realizační smlouvy rozšiřuje či výrazně 
upřesňuje. V takovém případě se uvedená výzva pokládá za návrh o jednání o 
rozšíření obsahu realizační smlouvy, ke které se nevztahuje závazek strany povinné. 
 
Z časového hlediska je strana povinná, nedohodnou-li se strany jinak, povinna na 
výzvu k uzavření realizační smlouvy reagovat ve lhůtě bez zbytečného odkladu. 
Přitom zbytečným odkladem bude každé prodlení přesahující čas nutný pro 
posouzení řádnosti výzvy. 
 
Reakcí na výzvu k uzavření realizační smlouvy mohou být (i) návrh realizační 
smlouvy (byla-li oprávněnou stranou straně povinné doručena výzva prostá, bez 
návrhu realizační smlouvy, (ii) přijetí návrhu realizační smlouvy (byl-li součástí výzvy 
k uzavření realizační smlouvy), nebo (iii) protinávrh realizační smlouvy (byl-li součástí 
výzvy k uzavření realizační smlouvy). 
 
Přitom je nutno zdůraznit, že k uzavření smlouvy dojde jen pokud strany dosáhnou 
konsenzus o celém obsahu smlouvy. 
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3) Uzavření realizační smlouvy 
 
Nejběžnějším případem uzavření realizační smlouvy je situace, kdy oprávněná 
strana k výzvě k uzavření realizační smlouvy přiložila její návrh, a povinná strana jej 
akceptovala. V takovém případě je podle ust. § 44 odst. 1 ObčZ realizační smlouva 
uzavřena okamžikem, kdy straně oprávněné bylo doručeno přijetí návrhu stranou 
povinnou. 43  Uvedené bude obdobně platit i pro situace, kdy strana oprávněná 
k výzvě k uzavření realizační smlouvy svůj návrh nepřipojí, a návrh smlouvy předloží 
straně oprávněné strana povinná. K uzavření smlouvy dojde okamžikem, kdy strana 
povinná obdrží akceptaci svého návrhu od strany oprávněné. Uvedené platí i v 
případě jednání stran, a vzájemného předkládání návrhu a protinávrhů realizační 
smlouvy. V takovém případě je realizační smlouva uzavřena okamžikem, kdy v reakci 
na svůj protinávrh jedna ze stran obdrží bezvýhradnou a nepodmíněnou akceptaci 
takového návrhu od druhé strany. 
 
Z obecné úpravy uzavírání smluv ObčZ v kombinaci se speciální úpravou dílčích 
otázek v ObchZ plyne, že k akceptaci návrhu realizační smlouvy může dojít i 
konkludentně způsobem uvedeným v ust. § 275 odst. 4 ObchZ. V případě uzavírání 
realizační smlouvy však bude navíc nutné zkoumat, zda-li k uzavření realizační 
smlouvy tímto došlo ve lhůtě pro její uzavření stanovené. Okamžikem uzavření 
realizační smlouvy v tomto případě bude okamžik, kdy strana, jež obdržela návrh 
realizační smlouvy provede úkon, z něhož na akceptaci návrhu lze usuzovat. 
 
Přitom je potřeba uvést, že po celou dobu jednání o uzavření realizační smlouvy je 
povinná strana v souladu s ust. § 290 odst. 1 ObchZ povinna k součinnosti v tomto 
procesu. Tato povinnost součinnosti obsahuje mimo jiné povinnost reagovat na 
každou oprávněnou výzvu k uzavření realizační smlouvy ve lhůtě „bez zbytečného 
odkladu“. 
 
Je potřebné poznamenat, že během procesu vyjednávání o uzavření realizační 
smlouvy běží oprávněnému lhůta podle ust. § 292 odst. 2 ObchZ, jejíž marné 
uplynutí má za následek promlčení práva oprávněného domáhat se určení obsahu 
smlouvy soudem nebo třetí osobou, i práva na náhradu škody. Uvedené ovšem 
neznamená nemožnost stran realizační smlouvu uzavřít, pouze oslabení vyjednávací 
pozice oprávněné strany a nemožnost domáhat se uzavření realizační smlouvy 
soudní cestou. 
 
V této souvislosti je dále nutné poznamenat, že v případě asynallagmatické verze 
smlouvy o smlouvě budoucí není oprávněná strana povinna realizační smlouvu 
uzavřít. Z toho plyne závěr, že pokud strana povinná předloží návrh realizační 
smlouvy, se kterým strana oprávněná nemůže souhlasit, ale který přitom splňuje 
ujednání smlouvy o smlouvě budoucí, je oprávněná strana oprávněna takovou 
smlouvu neuzavřít.44 
 
Jak již bylo několik krát zmíněno, realizační smlouva a smlouva o smlouvě budoucí 
na sebe obsahově navazovat mohou, ale nemusejí. Z pohledu závaznosti vymezení 
předmětu realizační smlouvy ve smlouvě o smlouvě budoucí je takové vymezení 
závazné jenom pro stranu oprávněnou při činění výzvy k uzavření realizační smlouvy.  

                                                 
43 např. Rozsudek Nejvyššího soudu CR ze dne 27. 3. 2009, sp. Zn. 33 Odo 256/2006 
44 např. Rozsudek Nejvyššího soudu CR sp. Zn. 2 Cdm 254/96  
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Poslední poznámkou, jíž je potřeba učinit v souvislosti s uvedeným je to, že úprava 
procesu uzavírání realizační smlouvy v ObchZ je dispozitivní povahy, z čehož plyne 
důsledek v tom, že tento proces v případě synallagmatické verze smlouvy o smlouvě 
budoucí může být pro každou ze stran upraven odlišně.45 
 

                                                 
45 např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.12.2000 sp. zn. 25 Cdo 1741/98 
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IX. Následky porušení smlouvy o smlouvě budoucí 
 
1) Nároky z porušení kontraktační povinnosti 
 
Právní důsledky porušení kontraktační povinnosti založené smlouvou o smlouvě 
budoucí jsou v obchodně-právních vztazích upraveny zejména v ust. § 290 odst. 2 
ObchZ. Dle ust. § 263 ObchZ se jedná o úpravu dispozitivní. Ve spojení s ust. § 293 
odst. 2 tedy oprávněné straně při porušení povinnosti strany povinné v závislosti na 
míře a druhu porušení kontraktační povinnosti náleží : 
 

(i) nárok na náhradu škody a současně nárok domáhat se určení obsahu 
realizační smlouvy soudem nebo třetí osobou, nebo 

 
(ii) nárok na náhradu škody anebo nárok domáhat se určení obsahu realizační 

smlouvy soudem nebo třetí osobou. 
 
Porušení kontraktační povinnosti povinné strany spočívá zejména v porušení 
povinnosti poskytnout součinnost v jednání o uzavření realizační smlouvy na výzvu 
strany oprávněné ve lhůtě ve smlouvě stanovené, jinak bez zbytečného odkladu.  
 
Pro rozhodnutí o tom, zda straně oprávněné náleží nárok podle bodu (i), nebo bodu 
(ii), je podle ust. § 290 odst. 2 ObchZ podstatné to, zda strana povinná porušila svou 
kontraktační povinnost neoprávněným odmítnutím jednat o uzavření realizační 
smlouvy (v kterémžto případě náleží straně oprávněné nároky podle bodu (i)), nebo 
jinak než neoprávněným odmítnutím jednat o uzavření realizační smlouvy (v 
kterémžto případě náleží straně oprávněné nároky podle bodu (ii)).  
 
O první z výše uvedených situací půjde zejména tehdy, kdy povinná strana vykazuje 
v reakci na oprávněnou výzvu oprávněné strany jistou aktivitu, a jistou součinnost při 
jednání o uzavření realizační smlouvy vyvíjí, ale přesto k uzavření realizační smlouvy 
nedojde pro rozpor mezi stranami o jejím obsahu.46 Přitom je nutné poznamenat, že 
proto, aby se povinná strana vyhnula přísnějšímu režimu popsanému níže, bude 
nutné, aby její, byť minimální, aktivita trvala po celou dobu jednání o uzavření 
realizační smlouvy. 
 
O druhou z výše uvedených situací půjde tehdy, kdy povinná strana v reakci na 
oprávněnou výzvu oprávněné strany uzavření realizační smlouvy buďto výslovně 
odmítne, nebo ve lhůtě pro její reakci určené nijak nereaguje, je pasivní. Jedná se o 
kvalifikované porušení kontraktační povinnosti. Zde je opět nutno zdůraznit, že o 
oprávněnou výzvu se nejedná v případě, kdy věcný obsah takové výzvy je v rozporu 
s vymezením plnění realizační smlouvy podle smlouvy o smlouvě budoucí.47 Dále je 
nutno poznamenat, že neshoda stran o těch náležitostech realizační smlouvy, jež 
nejsou upraveny ve smlouvě o smlouvě budoucí, není odmítnutím jednat o uzavření 
realizační smlouvy.48 
 
Jak vyplývá z výše uvedeného, kvalifikované porušení kontraktační povinnosti má za 
následek kumulaci nároku oprávněné strany na určení obsahu realizační smlouvy 

                                                 
46 op. cit. sub. 41, str. 879 
47 op. cit. sub. 26, str. 153 
48 Plíva, S. Obchodní závazkové vztahy. Praha: ASPI, 2006, str. 71 
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soudem nebo třetí osobou s jejím nárokem na náhradu škody jí povinnou stranou 
způsobené, zatímco nekvalifikované porušení kontraktační povinnosti má za 
následek toliko alternativní možnost oprávněné strany k volbě nároku buď na určení 
obsahu realizační smlouvy soudem nebo třetí osobou, nebo nároku na náhradu 
škody jí povinnou stranou způsobené. 
 
Přitom je znova nutné uvést, že porušení kontraktační povinnosti stranou povinnou 
není jediným předpokladem vzniku výše popsaných nároků strany oprávněné. Mezi 
další předpoklady patří dále zejména trvání závazku ze smlouvy o budoucí smlouvě 
(tedy to, že nedošlo k jeho zániku zejména z důvodu podstatné změny okolností 
podle ust. § 292 odst. 5 ObchZ, ani z důvodu dle ust. § 292 odst. 3 ObchZ, nebo 
z jiného důvodu (např. zániku závazku ze smlouvy o smlouvě budoucí pro 
nemožnost plnění.)) 4950 , a dále splnění všech předpokladů pro vznik nároku na 
náhradu škody podle ust. § 420 a násl. ObčZ s výjimkou porušení právní povinnosti, 
jež je naplněno porušením kontraktační povinnosti ze smlouvy o smlouvě budoucí, a 
dále podle ust. § 386 a násl. ObchZ., tedy zejména kauzální nexus. 
 
Při srovnání úpravy ObchZ a ObčZ vyvstává otázka povahy lhůty k uplatnění nároku 
strany oprávněné z porušení kontraktační povinnosti strany povinné. Ust. § 290 odst. 
2 tuto lhůtu zřetelně označuje za promlčecí (minimálně odkazem na ust. § 387 a násl. 
ObchZ), zatímco povaha této lhůty v ust. § 50a odst. 2 ObčZ není v zákonném textu 
dána zcela jednoznačně. Podle ustáleného názoru právní teorie se však nemůže 
jednat o lhůtu sui genesis, musí se jednat buď o lhůtu promlčecí, nebo o lhůtu 
prekluzivní.  
 
V právní nauce v minulosti převládal názor, že uvedená ust. § 50a ObčZ lhůta je 
lhůtou prekluzivní. V současnosti se v důsledku komparace úpravy v ObčZ a úpravou 
v ObchZ (což je postup do jisté míry stále sporný – s ohledem na předpoklad vyššího 
právního vědomí subjektů obchodně-právních vztahů) má za to, že uvedená lhůta je 
lhůtou promlčecí51. Teorie se k uvedenému závěru kloní i s odkazem na promlčecí 
charakter lhůty v ObchZ.52 
 
Zajímavou otázkou, která je odchylně judikována soudy České Republiky a soudy na 
Slovensku, je otázka posouzení zániku nároku strany oprávněné ze smlouvy o 
smlouvě budoucí v situaci, kdy je nemožnost plnění strany povinné způsobena jejím 
jednáním. K uvedenému typicky dochází v situaci, kdy je mezi stranami uzavřena 
smlouva o smlouvě budoucí kupní k nemovitosti, a kdy budoucí prodávající 
nemovitost předtím, než může být uzavřena realizační kupní smlouva, převede na 
třetí osobu. Nejvyšší soud SR ve svém rozsudku ze dne 1. 1. 1999, sp. zn. 4 Cdo 
146/1999 dovodil, že v takovém případě je smlouva, kterou budoucí prodávající 
nemovitost převedl na třetí osobu, absolutně neplatná pro rozpor s dobrými mravy 
podle ust. § 39 ObčZ, což vede k závěru o možnosti domáhat se nahrazení projevu 
vůle povinné strany soudem.  
 

                                                 
49 více např. Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M., a kol. Občanský zákoník., Komentář. 7. vyd. Praha: C.H.Beck, 
2002, str. 241 
50 např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.10.1997, sp. zn. 2 Cdon 1505/97) 
51 Holub, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář, 1. vyd., Praha: Linde a.s., 2002, , s. 198 
52 op. cit. sub. 49, str. 240 
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Na rozdíl od Nejvyššího soudu SR v obdobné situaci Nejvyšší soud ČR ve svém 
rozsudku ze dne 30. 5. 2001, sp. zn. 33 Cdo 2390/2000 absolutní neplatnost takové 
kupní smlouvy nedovodil, a stanovil, že taková kupní smlouvy je platná, a že 
v takovém případě závazek ze smlouvy o smlouvě budoucí zaniká pro nemožnost 
plnění.53  V takovém případě přichází tedy v úvahu toliko nárok strany oprávněné 
k náhradě škody jí tím způsobené. K výši takto vzniknuté škody Nejvyšší soud ČR 
judikoval, že „Charakter ušlého zisku může mít i majetková újma spočívající v tom, že 
nedošlo k nabytí vlastnického práva k nemovitostem, sjednanému smlouvou o 
smlouvě budoucí, a že budoucím kupujícím se tak nezvětšil majetkový stav o přínos 
v hodnotě rozdílu mezi výhodně smluvenou kupní cenou a hodnotou nemovitostí.“ 54 
 
Na první pohled by se mohlo zdát, že rozdíl mezi úpravou ObchZ a ObčZ je také 
v tom, že ObčZ přímo nezmiňuje nárok strany oprávněné na náhradu škody jí 
způsobené stranou povinnou v případě jejího porušení kontraktační povinnosti, resp. 
že uvádí, že toto právo není dotčeno. Uvedený rozdíl znění obou ustanovení nemá 
žádný dopad, jelikož porušení kontraktační povinnosti je porušením právní povinnosti, 
a proto může být podkladem pro vznik sekundární povinnosti k náhradě škody podle 
ust. § 420 a násl. ObčZ. Autor se domnívá, že výslovná zmínka v úpravě ObchZ je 
způsobena legislativně-technickou nutností při rozlišování režimu následku porušení 
kontraktační povinnosti kvalifikovaného a nekvalifikovaného. 

                                                 
53 obdobně též Eliáš, K. a kol. Obchodní zákoník – praktické poznámkové vydání s výběrem judikatury. 5. vyd. 
Praha: Linde 2006, str. 594-596 
54 např. Rozsudek NS ČR ze dne 18. 12. 2007, sp. zn. 25 Cdo 1415/2006 publikovaný v časopise soudní 
judikatura 10/2008, č. 140 
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2) Limity odchýlení se stran od úpravy smlouvy o smlouvě budoucí v ObchZ 
 
Jak bylo uvedeno výše, s výjimkou základního ustanovení § 289 je celá úprava 
smlouvy o smlouvě budoucí v obchodním zákoníku dispozitivní. Uvedená 
dispozitivnost ustanovení obchodního zákoníku upravující smlouvu o smlouvě 
budoucí je však nutně limitována kogentními ustanoveními občanského a 
obchodního zákoníku, a to zejména ve vztahu k procesu uzavírání smluv, 
k stanovení podmínek odpovědnosti za škodu a dále ve vztahu k promlčecím a 
prekluzivním lhůtám.  
 
Předně je proto možné, aby si strany dohodly, že oprávněná strana bude 
kumulativně oprávněna požadovat jak určení obsahu realizační smlouvy soudem 
nebo třetí osobou, tak náhradu škody i v případě, kdy strana povinná porušila svou 
kontraktační povinnost jinak než neoprávněným odmítnutím jednat o uzavření 
realizační smlouvy. Uvedené vyplývá z toho, že v závazkových vztazích obecně 
v případě porušení právní povinnosti platí, že oprávněné straně nárok na splnění 
porušené povinnosti nezanikne, trvá dále, a k němu přistupuje sekundární nárok na 
náhradu porušením způsobené škody. Odchylná dispozitivní úprava ObchZ je 
v tomto případě ve vztahu k obecné úpravě ObčZ speciální, ale jako dispozitivní se 
strany od ní mohou odchýlit a zavést mezi sebou režim běžný ve všech ostatních 
závazcích. 
 
Ust. § 292 odst. 2 dále dispozitivně určuje jednoletou promlčecí lhůtu pro uplatnění 
nároků oprávněné strany v případě porušení kontraktační povinnosti strany povinné. 
V praxi proto vyvstala otázka, zda-li je smluvní volnost stran v tomto ohledu 
limitována jiným, kogentním ustanovením ObchZ nebo ObčZ, a pokud ano, tak 
kterým, resp. jak vykládat odkaz na ust. § 391 a násl. ObchZ ve vztahu k stanovení 
maximální délky této doby. 
 
Z dispozitivnosti ust. § 292 odst. 2 ObchZ nepochybně vyplývá, že strany mohou 
uvedenou jednoletou lhůtu zkrátit. Přitom v případě extrémně krátkých lhůt (zejména 
nedosahujících délku doby nutné k doručení reakce povinné strany straně oprávněné, 
nebo nedosahujících délky doby v daném případě obecně nutné pro řádné sjednání 
realizační smlouvy) bude nutné takové ustanovení poměřit korektivem ust. § 3 odst. 1 
a ust. § 39 ObčZ. 
 
Co se týče stanovení maximální délky lhůty, kterou si strany mohou sjednat pro 
promlčení práva strany oprávněné domáhat se svých nároků vyplývajících z porušení 
kontraktační povinnosti strany povinné, shoduje se právní teorie, že limity uvedené 
v předmětném ustanovení jsou kogentní povahy, a že toto ustanovení není ve výčtu 
ust. § 263 odst. 1 ObchZ uvedeno v důsledku legislativní chyby.55 I po odpovědi na 
tuto otázku však zůstává ještě nutnost určení, která z několika délek promlčení doby 
uvedených v ust. § 391 a násl. ObchZ představuje onen limit, jehož překročení by 
znamenalo neplatnost takové dohody stran. Zde tedy v úvahu přichází jednak podle 
ust. § 263 odst. 1 ObchZ kogentní ustanovení § 397 ObchZ stanovící obecnou 
promlčení dobu v délce čtyř let, dále pak maximální objektivní lhůta pro promlčení 
práva na náhradu škody v délce deseti let podle ust. § 398 ObchZ, popřípadě 
obecnou maximální promlčecí dobu v délce deseti let. Z pohledu pravděpodobnosti 

                                                 
55 blíže viz op. cit. sub. 26, s. 157 
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záměru zákonodárce, zjistitelného z důvodové zprávy k ObchZ a ze stenografického 
záznamu jednání parlamentu, lze s vysokou mírou pravděpodobnosti učinit závěr o 
tom, že lhůtou, na kterou odkazuje ust. § 292 odst. 2 ObchZ je obecná čtyřletá lhůta 
uvedená v ust. § 397 ObchZ.56 
 
Podle názoru autora je možné, aby v době poté, co straně oprávněné nárok na 
náhradu škody, nebo na určení obsahu realizační smlouvy vzniknul, strana povinná 
podle ust. § 401 ObchZ jednostranným prohlášením promlčecí dobu prodloužila na 
deset let, a to s ohledem na analogickou aplikaci ustanovení o uznání závazku. 
 
Další spornou otázkou je otázka přípustnosti vzdání se práv před jejich vznikem, tedy 
otázka speciality dispozitivního ust. § 290 odst. 2 ke kogentnímu ust. § 574 odst. 2 
ObčZ.  
 
Podle názoru autora je nutno tuto otázku rozdělit na dva menší okruhy. Prvním z nich 
bude posouzení přípustnosti ujednání, kterým se oprávněná strana při podpisu 
smlouvy o smlouvě budoucí vzdala v případě porušení kontraktační povinnosti 
stranou povinnou nároku na určení obsahu realizační smlouvy soudem nebo třetí 
osobou.  
 
Při řešení této otázky je nutno vyjít z předpokladu vyšší úrovně právního vědomí 
subjektů obchodně-právních vztahů, a dále z té skutečnosti, že kogentní zákaz 
vzdání se budoucích práv byl do občanského zákoníku z roku 1964 včleněn pod 
vlivem na území českých zemí cizího a netradičního práva sovětského. Funkcí tohoto 
ustanovení má patrně být ochrana smluvních stran před důsledky jejich ujednání, 
která ale v takto vypjaté formě nemá za současné společenské reality nadále 
opodstatnění, jelikož vychází z předpokladu, že stát, jeho orgány a jeho mocenský 
aparát musí své občany chránit před důsledky jejich vlastních úkonů, což ve svém 
důsledku vede k odevzdanosti a nesoběstačnosti jeho občanů a jejich celkové 
závislosti na něm. Z uvedených důvodů je proto autor přesvědčen, že nebude 
neplatným pro rozpor se zákonem takové ujednání, ve kterém se strany smlouvy o 
smlouvě budoucí podle úpravy ObchZ dohodnou na tom, že v případě porušení 
kontraktační povinnosti povinné strany bude oprávněné straně náležet toliko nárok 
na náhradu škody. 
 
Druhým takovým okruhem bude posouzení otázky, zda se strana oprávněná může 
před porušením kontraktační povinnosti stranou povinnou platně vzdát nároku na 
náhradu škody. Zde právní teorie setrvává na stanovisku, že v důsledku kogentní 
úpravy zákazu vzdání se nároku na náhradu škody před porušením povinnosti, jež 
tento nárok založí, obsažené v ust. § 386 odst. 1 ObchZ a ust. § 574 odst. 2 ObčZ, 
není možné, ani s poukazem na dispozitivnost ust. § 290 odst. 2 ObchZ, dovodit 
možnost vzdání se nároku na náhradu škody z porušení kontraktační povinnosti. 
Uvedené je podle právní teorie důsledkem skutečnosti, že ust. § 290 odst. 2 není 
zvláštní, speciální úpravou nároku na náhradu škody, nýbrž je jen jakýmsi 
opakovaným připomenutím povinnosti k náhradě škody způsobené porušením právní 

                                                 
56 Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. Obchodní závazkové vztahy. 3. díl, 2. vyd. Praha: Linde, 
1998, str. 140, shodně i Dědič, J., a kol. Obchodní zákoník. Komentář, Díl IV. § 221 - §775, Polygon, Praha, 2002, 
str. 3317 



 43 

povinnosti. 57  Přitom je potřeba poznamenat, že část právní teorie připouští, aby 
strany dohodou budoucí vzájemné nároky na náhradu škody omezily.58 
 
Uvedené však podle názoru autora neznamená, že by nebylo možné režim náhrady 
škody vzniknuvší porušením kontraktační povinnosti modifikovat za využití 
dispozitivnosti úpravy jiných ustanovení ObchZ. Zejména tak je možné objektivní 
režim odpovědnosti za škodu založený ust. § 373 ObchZ smluvně změnit na režim 
subjektivní, tedy na odpovědnost za zavinění. 
 
Další možností stran v tomto ohledu je sjednání možnosti odstoupení od smlouvy bez 
udání důvodu s tím, že straně, která od smlouvy odstoupí, bude náležet určitá částka 
odstupného, podle ust. § 355 ObchZ. V takovém případě totiž smlouva o smlouvě 
budoucí bude zrušena ex tunc, a tedy straně povinné kontraktační povinnost vůbec 
nevznikne, a tedy nebude možné, aby jí porušila. V této souvislosti může být 
poněkud problematickým výklad ust. § 355 odst. 2 ObchZ, které nepřipouští možnost 
takovéhoto odstoupení od smlouvy pro tu ze stran, která již alespoň částečně podle 
smlouvy plnila. Proto uvedený mechanizmus není podle autora použitelný v těch 
situacích, kdy povinná strana kromě závazku uzavřít realizační smlouvu ve smlouvě 
o smlouvě budoucí přebírá i jiný závazek (např. zaplatit zálohu atd.) 
 
Další možností smluvní konstrukce s tímto účelem je využití institutu smluvní pokuty 
podle ust. § 544 a násl. ObčZ jakožto paušalizované náhrady škody. V případě, že 
se strany nedohodnou jinak, platí podle ust. § 545 odst. 2 ObčZ, že zaplacením 
smluvní pokuty zaniká oprávnění poškozeného požadovat náhradu škody. Zaplacení 
smluvní pokuty však nemá za následek zánik jí zajištěné povinnosti. Jelikož je 
přípustné, aby si smluvní strany kromě způsobů daných zákonem domluvily i jiné než 
tam uvedené způsoby a důvody zániku závazku, je možné, aby se strany platně 
dohodly na tom, že zaplacením smluvní pokuty jí zajišťovaná kontraktační povinnost 
zanikne. Zde je ovšem nutno poznamenat, že v takovém případě bude soud 
posuzovat i výši takto sjednané smluvní pokuty, a to s ohledem na posouzení otázky, 
zda by se ve své podstatě nejednalo o obcházení zákona. Zde je dále nutno 
připomenout, že ve vztahu k povinnosti zaplatit smluvní pokutu, na rozdíl od 
povinnosti k náhradě škody, nemůže dle ust. § 300 ObchZ povinná strana zakládat 
svou obranu na okolnostech vylučujících odpovědnost. 
 

                                                 
57 op. cit. sub. 26, str.153 
58 Plíva, S. Obchodní závazkové vztahy. Praha: ASPI, 2006, s. 145 
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3) Určení obsahu realizační smlouvy soudem nebo třetí osobou 
 
Jak bylo uvedeno výše, je jedním z nároků strany oprávněné při porušení 
kontraktační povinnosti stranou povinnou, nárok na určení obsahu realizační smlouvy 
soudem nebo třetí osobou. Jedná se nárok spočívající v tom, aby třetí osoba, 
nezávislá od každé ze stran, zastoupila roli povinné strany při sjednávání realizační 
smlouvy a nahradila její projev vůle s tím, že takovou smlouvou bude strana povinná 
vázána.  
 
Teorie řešila otázku, zda uvedený nárok je nárokem na určení podle ust. § 80 pís. c) 
zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, nebo nárokem na nahrazení 
projevu vůle podle ust. § 161 odst. 3 občanského soudního řádu. Zcela jednoznačný 
závěr, vyplývající z toho, že realizační smlouva je uzavřena teprve až případným 
rozsudkem soudu, dospěl k tomu, že se jedná o řízení o návrhu na vydání rozhodnutí 
podle ust. § 161 odst. 3 o.s.ř.59 
 
Stranou aktivně legitimovanou v tomto řízení je strana, která v souladu se smlouvou 
o smlouvě budoucí oprávněně vyzvala druhou smluvní stranu k uzavření realizační 
smlouvy, a tato buď vůbec odmítla jednat (a porušila tak svou kontraktační povinnost 
kvalifikovaným způsobem), nebo svou kontraktační povinnost porušila 
nekvalifikovaným způsobem, a oprávněná strana jí buď sdělila, že z nároků 
uvedených v ust. § 292 odst. 2 volí nárok na stanovení obsahu realizační smlouvy 
soudem nebo třetí osobou, nebo tuto volbu neprovedla a činí jí až svou žalobou. 
 
Stranou pasivně legitimovanou potom bude strana smlouvy o smlouvě budoucí, která 
porušila svoji kontraktační povinnost. 
 
Strana aktivně legitimovaná musí součástí petitu svého návrhu učinit konkrétní ofertu 
realizační smlouvy, nebo v petitu odkázat na k žalobě přiložené vyhotovení oferty.60 
 
Orgánem příslušným k projednání této žaloby je soud, nebo v případě, že strany 
v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení, sjednali třetí osobu, která 
má tuto žalobu projednat, taková třetí osoba. Zde bude vhodné připomenout, že i 
v případě, že strany sjednaly výlučnou pravomoc rozhodce, bude možné, aby žalobu 
projednal soud, a to v případě, že strana povinná ve svém prvním úkonu ve věci 
nenamítne podle ust. § 106 o.s.ř. věcnou nepříslušnost soudu.  
 
V případě soudního řízení bude v souladu s ust. § 9 odst. 3 pís. r) věcně příslušným 
krajský soud. Místně příslušným soudem bude v případě neexistence prorogace 
místní příslušnosti podle ust. § 89a o.s.ř., podle ust. § 85a o.s.ř. místně příslušným 
soudem pro dané řízení krajský soud, v jehož obvodu je okresní soud, který je 
obecným soudem žalovaného (tedy strany povinné) podle ust. § 85 odst. 3. o.s.ř. 
 
V případě řízení před rozhodcem je na dohodě stran, aby při sjednávání rozhodčí 
doložky ve smlouvě o smlouvě budoucí dostatečně individualizovaly rozhodce, jehož 
pravomoci se v dané věci podřídí. V případě, že by strany rozhodce nevymezily 
dostatečně určitě, byla by rozhodčí doložka neplatná podle ust. § 37 ObčZ pro 
neurčitost. Rámcově lze uvést, že rozhodce může v rozhodčí doložce být určen 

                                                 
59 op.cit. sub 26, str. 153 
60 Štenglová op. cit. sub. 41, str. 879 - 881 
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přímo označením fyzické osoby, která má spor jako rozhodce rozhodnout, nebo 
může být stanoven mechanizmus jeho jmenování. Přitom bude nutné, aby jmenování 
rozhodce nezáviselo výlučně na vůli jedné ze stran, jinak by rozhodčí doložka byla 
neplatná. 
 
Soud nebo rozhodce v tomto řízení svým rozhodnutím stanoví ty části realizační 
smlouvy, které nebyly dohodnuty ve smlouvě o smlouvě budoucí, a svým rozsudkem 
nebo rozhodčím nálezem, nahradí projev vůle strany povinné s takto stanoveným 
obsahem realizační smlouvy. Soud nebo rozhodce je v tomto řízení vázán shodnými 
návrhy stran dotýkajícími se ve smlouvě o smlouvě budoucí nesmluveného obsahu 
realizační smlouvy. Ohledně obsahu realizační smlouvy, který není předmětem 
souhlasných návrhů stran sporu, je však soud i rozhodce oprávněn rozhodnout 
odchylně od návrhu každé ze stran.61 
 
Při určování obsahu realizační smlouvy, na kterém není shoda stran, soud nebo 
rozhodce obsah realizační smlouvy určí v souladu s ust. § 292 odst. 1 ObchZ mimo 
jiné především s ohledem na účel budoucí smlouvy v ní vyjádřený, dále okolnosti, za 
kterých byla smlouva o smlouvě budoucí uzavřena a zásadu poctivého obchodního 
styku. Přitom při interpretaci zásady poctivého obchodního styku se přihlíží k obsahu 
realizačních smluv zpravidla uzavíraných v obdobných hospodářských vztazích. Při 
určování obsahu realizační smlouvy bude dále soud, nebo rozhodce, přihlížet i 
k v minulosti uzavíraným smlouvám mezi stranami a k tomu, jak by věc posoudil 
řádný podnikatel.62 
 
Jelikož je ustanovení § 292 odst. 1 ObchZ dispozitivní povahy, je přípustné, aby 
strany ve své smlouvě o smlouvě budoucí stanovily jiné hlediska, ke kterým soud, 
nebo rozhodce, budou při určení konkrétního obsahu realizační smlouvy přihlížet.  
 
Dále z dispozitivní povahy ust. § 292 odst. 1 ObchZ vyplývá, že strany se mohou 
dohodnout o tom, že soud ani třetí osoba nebude oprávněn jejich projev vůle 
k uzavření realizační smlouvy nahradit svým výrokem.63 
 
Na první pohled mohlo by se zdát, že další rozdíl mezi úpravou smlouvy o smlouvě 
budoucí podle ObchZ a ObčZ by mohl spočívat ve vymezení orgánu, který svým 
rozhodnutím může v případě nároku na nahrazení projevu vůle povinné strany takový 
projev vůle strany povinné nahradit. Ust. § 50a ObčZ se zmiňuje toliko o soudu, 
kdežto ust. § 292 odst. 2 ObchZ kromě soudu uvedené rozhodnutí umožňuje vydat i 
ve smlouvě určené třetí osobě. Co se týče režimu, ve kterém bude uvedená třetí 
osoba rozhodovat, je autor toho názoru, že jelikož se jedná o konkrétní osobu 
určenou ve smlouvě, bude se na její rozhodování vztahovat zákon č. 216/1994 Sb., o 
rozhodčím řízení, a bude se jednat o řízení typu ad hoc. V případě absence bližší 
úpravy jeho rozhodování ve smlouvě bude se řídit dispozitivními ustanoveními tohoto 
zákona.  
 
Autor je však přesvědčen, že jelikož je nárok na nahrazení projevu vůle strany 
povinné nárokem majetkovým, a jelikož se jedná o nárok, ohledně kterého je možné 
uzavřít smír (a jsou tedy splněny podmínky ust. § 2 zákona č. 216/1994 Sb., o 

                                                 
61 op. cit. sub. 41, str. 879 
62 op. cit. sub. 41, str. 879 
63 Rozsudek Nejvyššího soudu SR ze dne 30. 5. 1995, sp. zn. 4 Obdo 1/1995   
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rozhodčím řízení), je přípustné, aby smluvní strany v případě smlouvy podle ObčZ, 
navzdory tomu, že ust. § 50a ObčZ takovou možnost výslovně nezakládá, uzavřely 
v takové smlouvě rozhodčí doložku, která povede k tomu, že projev vůle povinného 
bude nahrazen nikoli soudem, ale třetí osobou. 
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X. Zánik závazku vyplývajícího ze smlouvy  
o smlouvě budoucí podle obchodního zákoníku  

 
Závazek povinné strany k uzavření realizační smlouvy, založený smlouvou o 
smlouvě budoucí, může zaniknout jako jakýkoli jiný závazek všemi způsoby 
upravenými v ust. § 559 a násl. ObčZ. Mezi tyto způsoby patří splnění dluhu, dohoda 
stran o zániku závazku, nemožnost plnění, uplynutí doby, na kterou byl závazek 
sjednán, v případě osobních závazků smrt dlužníka nebo věřitele, započtení, splynutí 
dlužníka a věřitele, narovnání a neuplatnění práva v pro jeho uplatnění stanovené 
prekluzivní lhůtě.  
 
ObchZ kromě uvedených obecných způsobů zániku závazku upravuje dva zvláštní 
způsoby zániku závazku ze smlouvy o smlouvě budoucí, a to neuplatnění nároku 
v určitém časovém úseku a podstatnou změnu poměrů.  
 
V případě smlouvy o smlouvě budoucí podle úpravy ObchZ je pro uplatnění práva 
oprávněné strany odpovídajícího kontraktační povinnosti strany povinné v ust. § 292 
odst. 3 dispozitivně stanovena jednoletá prekluzivní lhůta pro učinění oprávněné 
výzvy. V případě, že strana oprávněná tuto výzvu neučiní, nárok strany povinné 
k uzavření realizační smlouvy zanikne.64 Jedná se o poměrně zvláštní případ zániku 
závazku na základě nečinnosti stran.65 Jelikož je uvedená úprava povahy dispozitivní, 
je možné jí jednak vyloučit úplně, a jednak dohodou vyloučit prekluzivní účinek této 
lhůty a nahradit jej účinkem promlčecím.66 
 
V případě smlouvy o smlouvě budoucí podle úpravy ObchZ k uvedeným způsobům 
zániku závazku přistupuje další právní důvod zániku závazku, který je stanoven 
dispozitivním ustanovením § 292 odst. 5 ObchZ. Tímto důvodem je podstatná změna 
okolností za nichž byla smlouva o smlouvě budoucí uzavřena, v mezidobí do 
uzavření realizační smlouvy. Tento právní důvod zániku závazku je pro smlouvu o 
smlouvě budoucí tradiční. Vychází z toho, že strany při sjednávání smlouvy o 
smlouvě budoucí, která časově nutně předchází realizační smlouvu, při jejím 
sjednávání vycházejí z předpokladu, že se podstatně nezmění okolnosti dané v době 
sjednávání smlouvy o smlouvě budoucí.  
 
Jelikož okolností podstatných pro uzavření realizační smlouvy může být nepřeberné 
množství druhů pro každý typ podnikání zvláštních, ObchZ podstatnou změnu 
okolností velmi obecně vymezuje jako situaci, kdy se okolnosti, z nichž strany zřejmě 
vycházely při vzniku tohoto závazku, se do té míry změnily, že nelze na zavázané 
straně rozumně požadovat, aby smlouvu uzavřela. Musí se jednat o okolnosti, které 
přesahují rámec prostého podnikatelského rizika. 67  Podstatná změna okolností 
přitom nemusí nutně znamenat nemožnost plnění realizační smlouvy. 
 

                                                 
64 např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 5. 2004 sp. zn. 32 Odo 553/2003, ve kterém Nejvyšší soud 
dospěl k závěru, že: „ustanovení § 292 odst. 3 obchodního zákoníku je s ohledem na ustanovení § 263 
obchodního zákoníku ustanovením dispozitivním i přesto, že stanoví prekluzivní lhůtu.“ 
65 op. cit. sub. 41, str. 881 
66 obdobně také Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16.10.2007, sp.zn. 32 Odo 1657/2005 ve 
kterém NS dovodil, že: „Sjednali-li účastníci ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy smluvní pokutu za porušení 
povinnosti předložit výzvu k uzavření realizační smlouvy, a to za každý den prodlení, pak tím objektivně projevili 
vůli vyloučit prekluzivní charakter lhůty podle § 292 odst. 3 obch. zák.“ 
67 op. cit. sub. 41, str. 8781 
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Pro tento typ zániku závazku strany povinné uvedené ustanovení vyžaduje, aby o 
uvedené podstatné změně okolností strana povinná stranu oprávněnou informovala 
bez zbytečného odkladu. V opačném případě k zániku závazku nedojde. Podstatnou 
otázkou je stanovení okamžiku, ke kterému dojde k zániku závazku. Z obecných 
ustanovení ObčZ o právních úkonech, tedy z toho, že uvedená informace je úkonem 
adresným, plyne závěr, že uvedeným okamžikem je okamžik, kdy je straně 
oprávněné doručeno oznámení strany povinné o změně okolností, včetně vylíčení 
skutečností podstatných pro posouzení otázky podstatnosti takové změny okolností. 
 
V této souvislosti je potřeba uvést, že ust. § 292 odst. 5 ObchZ je ustanovením 
speciálním k ust. § 356 ObchZ, a tudíž v případě zániku závazku podle 292 odst. 5 
ObchZ nevznikne druhé straně povinnost k náhradě škody podle ust. § 357 ObchZ. 
 
Dále je potřeba uvést, že změna poměrů, která naplní hypotézu ust. § 292 odst. 5 
nemusí být takové intenzity, aby představovala nemožnost plnění podle ust. § 575 
ObčZ. 
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XI. Výhledy vývoje úpravy smlouvy o smlouvě  
budoucí v návrhu nového OZ  

 
Osnova návrhu nového občanského zákoníku jak byla prezentována Ministerstvem 
Spravedlnosti v prosinci roku 2007 na jeho webových stránkách68 obsahuje úpravu 
smlouvy o smlouvě budoucí v části 4., díle 2., oddílu 7 návrhu.  
 
Základním rysem navrhované úpravy je opětovná integrace úpravy závazkového 
práva do jediného kodexu a zásadní zjednodušení v této práci popsané situace, kdy 
je smlouva o smlouvě budoucí upravována odděleně pro občanskoprávní vztahy 
neobchodní a občanskoprávní vztahy obchodní.  
 
Úprava jak je navržena v návrhu nového občanského zákoníku je v podstatné míře 
inspirována stávající úpravou obchodního zákoníku, přičemž ovšem nelze říci, že by 
šlo o jeho přímou recepci. 
 
Co se týče vymezení ustanoveních návrhu nového občanského zákoníku, které mají 
být kogentní a těch, které mají být dispozitivní, návrh nového občanského zákoníku 
zvolil metodu generální klauzule obdobnou metodě užité v ust. § 2 odst. 3 ObčZ. 
Přitom mezi generální kritéria vedoucí k závěru o kogentnosti daného ustanovení již 
není zařazena „povaha ustanovení“, a nově jsou zařazeny dobré mravy, veřejný 
pořádek a statusové právo včetně ochrany osobnosti. 
 
Co se týče časového vymezení kontraktační povinnosti stran smlouvy o smlouvě 
budoucí podle návrhu nového občanského zákoníku a vymezení možnosti sjednat 
uvedený závazek jednostranně, přebírá až na nepodstatné formulační výjimky návrh 
nového občanského zákoníku úpravu ObchZ. Co se týče věcného vymezení 
kontraktační povinnosti stran, návrh nového občanského zákoníku vyžaduje, aby 
strany sjednali „alespoň obecný způsob určení“ předmětu realizační smlouvy. 
 
Návrh nového občanského zákoníku obecně ctí zásadu bezformálnosti smluv, ale 
v případě smlouvy o smlouvě budoucí ze zjevných důvodů setrvává u požadavku 
písemnosti sjednání tohoto smluvního typu. 
 
Dalším rozdílem ve srovnání se stávající úpravou ObchZ i ObčZ je to, že návrh 
nového občanského zákoníku vyžaduje, aby oprávněná výzva k uzavření realizační 
smlouvy obsahovala i její ofertu. 
 
Konečně se hodí zmínit, že návrh nového občanského zákoníku se dokázal zprostit 
ideově socialistického kogentního zákazu vzdání se práv před jejich vznikem, a proto 
v případě jeho přijetí bude možné, aby strany smlouvy o smlouvě budoucí např. 
vyloučili svoji odpovědnost za škodu způsobenou porušením kontraktační povinnosti. 
 

                                                 
68 http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=381&d=125304 
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Závěr 
 
Cílem této práce bylo poskytnout bližší popis úpravy institutu smlouvy o smlouvě 
budoucí v obchodním zákoníku, poukázat na některé sporné otázky spojené s jeho 
výkladem a pokusit se nabídnout jejich řešení. Autor má za to, že se mu v této práci 
podařilo uvedený cíl z podstatné části splnit. 
 
Smlouva o smlouvě budoucí je institut na území dnešní České republiky tradiční, 
jehož kořeny sahají až do práva klasického Říma. Hospodářským účelem smlouvy o 
smlouvě budoucí je stanovení vynutitelné povinnosti kontrahentů k uzavření 
realizační smlouvy v budoucnu, a to v situaci, kdy ještě není objektivně možné 
realizační smlouvu uzavřít, a to ani s odkládací podmínkou, a to z toho důvodu, že 
ještě není možné přesně stanovit předmět jejího plnění. 
 
Smlouva o smlouvě budoucí má obligatorně písemnou formu, a její podstatné 
obsahové náležitosti tvoří závazek minimálně jedné ze stran uzavřít v určité době 
realizační smlouvu, jež musí být vymezena alespoň obecným způsobem. 
 
K zániku závazku ze smlouvy o smlouvě budoucí dojde v případě podstatné změny 
okolností uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, nebo v případě, že strana oprávněná 
neučiní výzvu k uzavření realizační smlouvy ve smlouvě dohodnutém čase. 
 
V případě porušení kontraktační povinnosti se oprávněná strana může domáhat 
náhrady škody jí uvedeným způsobené, nebo nahrazení projevu vůle povinné strany 
soudem, nebo rozhodcem, a v případě kvalifikovaného porušení kontraktační 
povinnosti povinnou stranou obou uvedených nároků. 
 
Soudní praxe v souvislosti s daným institutem řešila mnoho otázek, zejména otázku, 
zda je přípustné, aby ve smlouvě o smlouvě budoucí v režimu obchodního zákoníku 
strany sjednali závazek k uzavření smlouvy, jež je upravena v zákoníku občanském, 
nebo zvláštním zákoně. Soudní praxe tuto otázku vyřešila podle názoru autora 
správně tak, že uvedené přípustné je, a to s odkazem na princip autonomie vůle 
stran. 
 
Další poměrně kontroverzní otázkou, již musela judikatura řešit, je otázka 
přípustnosti postoupení nebo převodu práv ze smlouvy o smlouvě budoucí na třetí 
osobu. Zde judikatura dovodila nemožnost takového převodu, a to s poukazem na 
synallagmatickou povahu závazku ze smlouvy o smlouvě budoucí. Podle názoru 
autora však judikatura v tomto ohledu nedocenila tu skutečnost, že je možné sjednat 
smlouvu o smlouvě budoucí jako jednostranné oprávnění jedné strany a 
jednostrannou povinnost strany druhé. V takovém případě se autor domnívá, že se o 
synallagmatický závazek nejedná, a proto je pojmově možné, a dokonce vhodné, 
připustit postoupení takového práva cesí. 
 
Další z řešených otázek je otázka přípustnosti sjednání smlouvy o smlouvě budoucí 
ve prospěch třetí osoby. Judikatura uvedenou možnost připustila, a to dokonce i ve 
vztahu ke synallagmatickým smlouvám o smlouvě budoucí, kdy dovodila rozštěpení 
práv a povinností jedné ze stran, kdy poté, co třetí strana souhlasí s tím, aby byla 
vázána smlouvou o smlouvě budoucí, na ní přejde oprávnění vyzvat k uzavření 
realizační smlouvy, ale nikoli kontraktační povinnost. Toto rozhodnutí autor považuje 
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za kontroverzní, a to s ohledem na štěpení závazku a oprávnění ze smlouvy o 
smlouvě budoucí, tedy situace, které se v předchozím případě snažil vyhnout. 



 52 

Seznam použité literatury 
 
MONOGRAFIE: 
 
Bejček, J. a kol. Obchodní zákoník s komentářem. Díl II (§ 261 až § 775). 1. vyd. 
Praha: CODEX, 2000 
 
Bejček J., Eliáš, K., Raban, P. a kol. Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. 4. 
vyd. Praha: C.H.Beck, 2007 
 
Bělohlávek, A. J., Římská úmluva a Nařízení Řím I. Komentář, 1. vyd. Praha: 
C.H.Beck, 2009 
 
Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník – komentář. Díl IV. 1. vyd. Praha: Polygon, 2002 
 
Eliáš, K. a kol. Obchodní zákoník – praktické poznámkové vydání s výběrem 
judikatury. 5. vyd. Praha: Linde, 2006 
 
Faldyna, F. a kol. Obchodní právo. Praha: ASPI, 2005 
 
Faldyna, F. a kol. Obchodní zákoník s komentářem, II. Díl, Praha: CODEX, 2000 
 
Holub, M. a kol., Občanský zákoník – komentář, 2. vyd., Praha, Linde, 2003 
 
Knapová, M., Švestka, J. a kol. Občanské právo hmotné, Sv. II, 3. vyd. Praha, ASPI, 
2003 
 
Kobliha, I. A kol. Obchodní zákoník – komentář. Praha: Linde, 2006 
 
Kopáč, L. Obchodní kontrakty. Obecná úprava obchodních smluv. Díl I. Praha: 
Prospektrum, 1993 
 
Patakyová,M. a kol. Obchodný Zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: 
C.H.Beck, 2008 
 
Pelikánová, I. Úvod do srovnávacího práva obchodního. Praha: C.H. Beck, 2000 
 
Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. Obchodní závazkové vztahy. 3. díl, 
2. vyd. Praha: Linde, 1998 
 
Pelikánová, I. A kol. Obchodní právo. II. Díl. 2. vyd. Praha: ASPI, 2003 
 
Pelikánová, I. Obchodní právo. Úvod do obchodního práva, osoby v podnikání. 1. díl. 
Praha: ASPI, 2005 
 
Plíva, S. Obchodní závazkové vztahy. Praha: ASPI, 2006 
 
Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. Obchodní Zákoník. Komentář, II. Díl, Praha: 
WoltersKluwer ČR, 2009 
 



 53 

Pospíšilová, A. a kol., Podnikání – MERITUM, Praha: ASPI, 2007 
 
Pospíšilová, A., Pospíšil, M., Obchodní vztahy a spory. Praha: VŠAP, 2005 
 
Raban, P. Obchodní zákoník – Komentář, judikatura. 5. vyd. Praha: Eurounion, 2007 
 
Rouček, F., Sedláček, J., Komentář k československému obecnému zákoníku 
občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 
čtvrtý. Praha: V. Linhart, 1936 
 
Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník – komentář, 12. vyd., 
Praha: C.H.Beck, 2009 
 
Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., a kol. Občanský zákoník., Komentář. 7. vyd. 
Praha_ C.H.Beck, 2002 
 
Urfus, V., Historické základy novodobého práva soukromého. Praha: C. H. Beck, 
2001, s. 42 
 
 
ODBORNÉ ČLÁNKY: 
 
Bartoš, A. Smlouva o smlouvě budoucí podle obchodního zákoníku. Daňová a 
hospodářská kartotéka 13, 1995, B. 
 
Čermák, K., Prohlášené záměry – Letters of intent. Bulletin Advokacie 6-7, 1999 
 
Grulich, T., Důsledky účelového přerušení kontraktačního jednání, citováno dle 
http://pravniradce.ihned.cz/c4-10077440-25053040-F00000_d-dusledky-uceloveho-
preruseni-kontraktacniho-jednani 
 
Kozel, R. Smlouva o budoucí smlouvě společenské a podobné smlouvy, Právní 
rádce, 4, 1994, 
 
Plíva, S., Obchodní smlouvy. Právní forum 3, 2006 
 
Plíva, S. Uzavírání obchodních smluv. Právo a podnikání 8-9, 1995 
 
Tomsa,M. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy v obchodních závazkových vztazích, 
Právní praxe 41/4, 1993 
 
Šikl, H., O smlouvě předběžné (pactum de contrahendo) dle práva rakouského. 
Právník, 1885 
 
 



 54 

AGREEMENT ON FUTURE AGREEMENT ACCORDING TO PROVISIONS OF 
CZECH COMMERCIAL CODE 

 
The aim of this thesis was to describe the current statutory provisions relating to an 
agreement on future agreement according to the Act. No. 513/1991 Coll., the 
Commercial Code of the Czech Republic, as amended, to distinguish its provisions in 
comparison with the provisions on agreement on future agreement according to Act 
no. 40/1964 Coll., the Civil Code, as amended, and to point to certain areas of 
legislation which are not sufficiently clear and to provide suggestions for dealing with 
them.  
 
The method used was description with the use of available specialist literature and 
case law (bearing in mind case law is not a source of law in the Czech Republic per 
se, and form only a supportive role), and in cases where legislation and case law 
could not provide a sufficient answer, author gave his own opinion on the given 
matter with his reasoning for it.  
 
The agreement on future agreement according to provisions of Czech Commercial 
Code must, in order to be valid, be made in writing, contain obligation of at least one 
party to conclude future agreement that must be described at least generally. 
 
The obligation to conclude future agreement expires, besides general ways of 
expiration, also by frustration, i.e. by such a change of circumstances, that has the 
parties know such circumstances would occur prior to concluding the future 
agreement, they would under such circumstances never have concluded the 
agreement on future agreement. The obligation to conclude the future agreement 
also expires by failure of the entitled party to invite the obliged party to conclude the 
future agreement in time agreed for it. 
 
The case law of Czech courts concludes that even if the future agreement must 
follow the Civil Code, the agreement on future agreement may follow Commercial 
Code. 
 
Czech case law also does not permit for transfer of rights from an agreement on 
future agreement to a third party, stating that rights and obligations from an 
agreement on future agreement are inseparable in their nature. The author hereof 
does not concur and points out to general principle of freedom of parties to contract. 
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