
Abstrakt 

Tato práce se zabývá problematikou předsmluvní odpovědnosti, kterou autor chápe jako velice 

specifický institut, jehož pojetí je rozdílné v různých zemích EU, ale i mimo ni. Hlavní 

zkoumanou otázkou je rozdílnost vnímání předsmluvní odpovědnosti v různých státech a její 

komplexní popis ve vztahu k vyjednávání obchodních kontraktů s důrazem na české právo. 

V první části práce autor rozebírá historická východiska předsmluvní odpovědnosti ve vztahu 

k římskému právu a německo-rakouské právní oblasti, ve které prof. Jhering rozpracoval 

konstrukci culpa in contrahendo. V následujících kapitolách se autor věnuje popisu a charakteru 

předsmluvní odpovědnosti, zvláště v otázkách, zda se jedná o smluvní nebo mimosmluvní 

odpovědnost a rozvádí základní skutkové podstaty a náhradu škody s ohledem na celoevropské 

pojetí předsmluvní odpovědnosti. Dochází k závěru, že předsmluvní odpovědnost je 

v evropském pojetí vnímána jako mimosmluvní odpovědnost a to i s ohledem na judikaturu 

Evropského soudního dvora. Zároveň konstatuje, že ačkoliv lze vyčíst z  právních řádů podobné 

skutkové podstaty, rozsah náhrady škody se velmi liší, kdy je zde zřejmá dichotomie pozitivního a 

negativního interesu. Hlavní část práce je věnována právní úpravě v  tuzemském právo. Platná 

právní úprava je v oblasti předsmluvní odpovědnosti značně fragmentovaná, a ačkoliv nalezneme 

dílčí právní úpravu v ustanoveních občanského a obchodního zákoníku, vychází předsmluvní 

odpovědnost z judikatury. Autor popisuje jednotlivé skutkové podstaty jak v  oblasti občanského 

tak obchodního práva (i v oblasti nekalé soutěže, podnikání na kapitálovém trhu a veřejné 

obchodní soutěže) a to ve spojení s rozsahem náhrady škody. Kriticky hodnotí rozhodnutí 

Nejvyššího soudu, které se týká této problematiky. Uvádí rovněž základní teze pro možnost její 

limitace. Následně rozebírá právní úpravu de lege ferenda, která vychází z  návrhu občanského 

zákoníku, který již normově zakotvuje předsmluvní odpovědnost. Autor analyzuje možné dopady 

takové právní úpravy a kriticky hodnotí její dílčí provedení v  případě bezdůvodného přerušení 

kontraktace a výše náhrady škody. V závěrečné části se autor zabývá rozhodným právem, které 

bude při vyjednávání kontraktů determinovat pojetí předsmluvní odpovědnosti. Popisuje kolizní 

řešení dle nařízení Řím II, kdy toto nařízení poprvé v  evropském právu popisuje předsmluvní 

odpovědnost, a následně řešení založená na evropských (PECL) a mezinárodních (UNIDROIT) 

principech a také Vídeňské úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. 
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