
 

7. ZÁV R 

 

Odstoupení od smlouvy je právním institutem, bez n hož si lze dnešní 

aktivní život, jenž s sebou p ináší denn  mnoho nejr zn jších situací, s kterými 

je spojeno uzav ení smlouvy, p edstavit bezesporu jen st ží. P estože by 

v ideálním sv t  m lo odstoupení od smlouvy p edstavovat spíše výjime ný 

zp sob zániku závazkového právního vztahu, tedy jakési ultima ratio, 

v reálném sv t  jde naopak o institut velmi asto využívaný.  

 

S tím úzce souvisí i pot eba kvalitní moderní právní úpravy odstoupení od 

smlouvy, která právo na odstoupení p iznává v situaci, kdy je to skute n  

vhodné a pot ebné, která tímto právem neplýtvá, ale na druhou stranu ani 

zbyte n  nešet í, a která jasn  a srozumiteln  upravuje ú inky a následky 

tohoto právního úkonu. Pouze taková právní úprava je totiž schopna zajistit, 

aby institut odstoupení od smlouvy ádn  plnil všechny své funkce. Zhodnocení 

stávající úpravy odstoupení v platném ob anském zákoníku ovšem ukazuje, že 

ji v ad  p ípad  nem žeme ozna it za bezproblémovou.  

 

V této souvislosti do pop edí vystupuje i nejv tší nedostatek sou asné 

právní úpravy, kterým je bezpochyby legislativn  opomíjená ochrana práv 

t etích osob nabytých v dobré ví e a s ní související dlouholetá nejednotnost 

v rozhodovací praxi soud , jež vyvrcholila nejenom ve spor mezi Nejvyšším 

soudem a Ústavním soudem, ale také v nejednotnost na p d  samotného 

Nejvyššího soudu. P estože se zdálo, že je tento nejproblemati t jší bod 

související s odstoupením od smlouvy již definitivn  úsp šn  vy ešen, poslední 

vývoj ukazuje, že cesta ke kýženému konsenzu zdaleka nebude tak 

jednoduchá. I když je ovšem ochrana práv t etích osob nabytých v dobré ví e 

jist  problémem nejvýznamn jším, opomenout nem žeme ani další drobné 

nedostatky stávající právní úpravy, za n ž lze ozna it nap íklad ne zcela 

p esné pojmosloví ob anského zákoníku, nedostate n  vy ešený vztah ú ink  

odstoupení a zajiš ovacích právních prost edk , n které problémy spojené 

s následným vypo ádáním smluvních stran, poskytnutí práva na odstoupení od 
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smlouvy uzav ené v tísni namísto postižení této smlouvy relativní neplatností i 

zcela nesmyslná dvojkolejnost právní úpravy ob anského a obchodního 

zákoníku. 

  

 Cílem této práce bylo v prvé ad  rozebrat sporné otázky týkající se 

obecné právní úpravy odstoupení od smlouvy v ob anském zákoníku 

a jednotlivá ustanovení ob anského zákoníku poskytující jedné ze smluvních 

stran právo od smlouvy odstoupit. Dále jsem se zam il na nejaktuáln jší 

problém spojený s odstoupením od smlouvy, kterým je ochrana práv t etích 

osob nabytých v dobré ví e. Protože je sou asná odborná diskuze v nována 

v p evážné v tšin  pouze ú ink m odstoupení od kupní smlouvy o p evodu 

nemovitosti p i sou asném p evodu nemovitosti na t etí osobu, snažil jsem se 

poukázat na samou podstatu ešení tohoto problému, která spo ívá v ochran  

práv t etích osob nabytých v dobré ví e a která proto nemusí, resp. by dle mého 

názoru ani nem la, rozlišovat mezi v cmi movitými a v cmi nemovitými.  

 

K daným otázkám a problematice jsem vždy uvád l r zné názorové 

proudy a argumenty jejich zastánc  s tím, že poté jsem vyjád il i sv j vlastní 

názor podložený p íslušným zd vodn ním. Významnou úlohu p i výkladu 

p íslušných ustanovení ob anského zákoníku o odstoupení od smlouvy má 

i soudní praxe a je proto logické, že ást práce je v nována práv  judikatu e 

a polemice s jejími záv ry.  

 

Podstatnou ást práce tvo í také úvahy de lege ferenda, jež jsou mimo 

jiné zam eny i na rozbor právní úpravy odstoupení od smlouvy v návrhu 

nového ob anského zákoníku. Vzhledem k pokro ilému stádiu, ve kterém se již 

návrh nového ob anského zákoníku nachází, sou asná situace ostatn  

k podrobnému srovnání stávající a navrhované právní úpravy p ímo vybízí. 

V této souvislosti mohu konstatovat, že p estože se právní úprava odstoupení 

od smlouvy v návrhu nového ob anského zákoníku nevyvarovala drobných 

nedostatk , obecn  ji lze ozna it za pom rn  zda ilou, a to p inejmenším 

s ohledem na tolik o ekávané zm ny v oblasti ochrany práv t etích osob 

nabytých v dobré ví e. Otázkou ovšem pochopiteln  z stává, v jaké podob  a 

zdali v bec bude nakonec návrh nového ob anského zákoníku schválen. 
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