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Úvod 

Sed incidunt,  ut supra d ixi ,  saepe causae,  cum repugnare uti l i ta s honesta ti  v idea tur,  

ut animadvertendum si t,  repugne tque  p lane an poss i t cum honesta te  coniun gi .  Eius generis  

hae sunt quaestio nes :  Si exe mpl i  gra tia  v ir  bonus Ale xandrea  Rhodum  magn um f ru menti  

numerum advexeri t in Rhodior um inop ia  et fame s ummaque  annonae cari ta te ,  s i  id em s cia t  

complures mer ca tores Alexandrea  so l v isse  navesque in cursu f ru mento onus tas petentes  

Rhodum v ideri t,  d i cturus ne s i t id  Rhodi is  an s i l entio su um qua m p lurimo vend it urus?  

Sapientem et bonu m v irum f ingi mus;  de e ius de l ib era tione e t co nsul ta tione quaeri mus,  qui  

ce la turus  Rhodios non  s i t,  s i  id  turpe  iud ice t,  sed  dubite t,  an t urpe non  s i t.  1 

S dyna micky se rozvíjej ícím obc hodem v  rámci celé Ev ropské unie roste  

počet uzavíranýc h s mluv ních vzta hů mezi  subjekty  z  růz ných členskýc h států.  Jiţ  

se nejedná pou ze o  obchod  v  rá mci je dnoho státu,  a le d íky v nitřní mu t rhu  a je ho  

volnosti  můţe i  obyčejný  malý  podnikatel jednat a  uzaví rat s mlouvy se subjekty  

ze zahraničí .  Doc hází zde k  utváře ní soukromoprávníc h vztahů s  mezi národní m 

prvke m.  

Tato moţnost e xpa nze má a le také svá úskalí .  V  rá mci vyjednávání a  

uzavírání obchodníc h sml uv na strany číhají  různá ne bezpečí,  spojená p ředevší m 

s rů znorodou právní ú pravou ,  a le i  kulturní mi roz díly,  které se ty picky projevují  

ve způs obu  vyjednávání  kontraktu. 2 

Ačkoliv v celé EU můţe me hovořit o tzv.  zásadě smluv ní auton omie,  kdy  

strany mají  vol nost v  tom, zda a s ký m uzavřou kont rakt a  co bude obsahe m 

kont raktu,  mode rní doba přinesla  nást roj ,  kte ré mohou s mluv ní st rany u platnit  

při  vyjednávání,  res pektive ,  který omezuje jej ic h sml uvní autonomii.  Tí mto  

nástrojem je cul pa in  contra hendo,  nebo l i  pře dsml uvní odpovědnost. 3 

                                                 
1  Marcus Tullius Cicero. De Off iciis III, art. L [online]. [ cit. dne 17.7.2010]. Dostupné z 

<http://www.thelatinlibrary.com/cicero/off3.shtml#12> ;Anglický překlad „A time of  dearth and famine at Rhodes, 

with provisions at fabulous prices; and suppose that an honest man has imported a large cargo of  grain f rom Alexandria and that to 

his certain knowledge also several other importers have set sail f rom Alexandria, and that on the voyage he has sighted their  vessels 

laden with grain and bound for Rhodes; is he to report the fact to the Rhodians or is he to keep his own counsel and sell his own stock 

at the highest market price? I am assuming the case of  a virtuous, upright man, and I am raising the question how a man would 

think and reason who would not conceal the facts f rom the Rhodians if  he thought that it was immoral to do so, but who might be in 

doubt whether such silence would really be immoral.“ (Miller, W.  BOOK III. The Conflict between  The Right and The 

Expedient[online]. 1913 [ cit. dne 17.7.2010]. Dostupné na 

http://www.constitution.org/rom/de_officiis.htm#book3). 
2  Blíţe Černohlávková,  E., Machková, H.,  Sato, A. Mezinárodní obchodní operace. 4. aktualizované vydání. Praha: 

Grada, 2008. s. 14 a násl. a 33 a násl.  
3  Termín „culpa in contrahendo“ a „předsmluvní odpovědnosti“ v této pouţívám jako synonyma, ač jsem si vědom jisté 

http://www.thelatinlibrary.com/cicero/off3.shtml#12
http://www.constitution.org/rom/de_officiis.htm#book3
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Odůvodnění výběru práce 

Téma této práce jse m zv oli l  z něk olika důvodů.  P rvní m je aktuálnost a  

za j ímavost tématu,  který,  jak j iţ bylo řeče no,  zasahuje stá le více oblast uzavírání  

kont raktů v obc hodní m světě.  Další m důvode m je ne dostateč ná analýza  v  rámci  

českého právního disku rzu .  Tře baţe  exist uj í  dí lčí  práce v české  právní vědě 4,  

nedomnívám se,  ţe při náší odpovědi na konk rétní a  speci fické  (zvláště vel ice  

proble matické)  otázky p ředs mluvní  odpově dnosti  ve s poje ní s  vyjednávání m 

obc hodních  kontraktů.   

 
Obsah práce, její vymezení a struktura 

Celá práce bude roz dělena do čty ř hlavních sekcí ,  které dle mého názoru  

odpovídají  zkou mané proble matice.  První část obsa huje samotné vyme zení c ulpa  

in cont rahendo,  a  to  jak  v histo rické m e xku rzu,  tak s  ohlede m na de finování  

jej ího c harakte ru.  Pozornost  je věnována zej ména t omu,  zda  se jedná o  s mluvní  

nebo mi mosmluv ní odpovědnost,  jej í  ty pické skutkové podstaty,  rozsah náhrady  

škody a vztah k pri ncipu smluv ní volnosti  a  dobré  víry.  V rámci skutk ových  

podstat budou zmí něny praktické příklady  a  judikatu rou ,  popřípa dě doplně no  

gra fy.  Tato část poskyt ne důleţitý teoretický základ p ro další  kapit oly a  zvláště 

aplikaci na konkrét ní přík lady. 5 

V následující  pa rti i  se budu za bývat pla tnou právní ú pravou v  České  

repu blice.  Jej í m obsahe m bude analýza poj mu cul pa in contra hendo  

v tuzemské m právu a jej í  a plikace v  judikatu ře.  Význa mnou otázkou zde bude  

analýza skutkových podstat  a  rozsa h náhrady šk ody a moţné  případy jej í ho  

omeze ní  ( l imitace) .  Poz ornost bude vě nována i  dí lčí m problé mů m jako na př.  

proble matice pře dsml uvní odpovědnosti  ve spojení  s  ve řejnou s outěţí ,  

podnikání m na kapitá lové m t rhu  a  také  s promlčení m.  

Část třetí  se zabývá otázkou de le ge fe renda ve spojení s  nově  

při prav ovaným civi lní m kode xe m. Tent o kode x  pří mo legislativně  u pravuje  

culpa in cont rahe ndo,  p rot o je vzhledem k  pojetí  p ráce vhodné provést analýzu  

                                                                                                                                                         
rozdílnosti. Na moţné problémy s interpretací těchto pojmů upozorním v kapitole týkající se vymezení 

předsmluvní odpovědnosti. 
4 Např. J. Hrádek,  P. Tobeš, J. Salač,  M. Hulmák nebo T. Grulich.  
5  V této části práce budu ve spojení s  příklady odkazovat na zahraniční judikaturu, čímţ bude umoţněna dle mého 

názoru hlubší analýza základního teoretického rám ce.  
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při prav ované zákonné  úpravy ,  a  to i  z pohledu výc hodisek,  které ve dly k  adopci  

takové právní ú pravy.  

 Závěrečná část je  vě nována  evropské mu  a mezi národní mu  rozmě ru  

pře dsml uvní odpovědnosti .  Zmí ním z de zvláště otázku výbě ru roz hodné ho  

práva ,  coţ je k rit ický bod při vyjednávání me ziná rodních k ont raktů,  ve spojení  

s Na řízení m Řím II a  CIS G. Uvedu také  s poleč né p ri ncipy,  kte ré  vznikají  

v rámci E U (PE CL) a meziná rodní pri ncipy UNIDRO IT .  Ty pracují  s  

poj mem předs mluv ní odpovědnosti  a  mohou tak být  nejen inspi rací v  judikatuře ,  

a le rovněţ  i  u rčitým finál ním popisem  i nstitutu cul pa in contra hendo v  rámci  

EU.  

 
Cíle práce 

Hlavním cíle m této práce je podat výklad o základníc h princi pech  

pře dsml uvní odpovědnosti ,  a to  zvláště s  přihlé dnutí m k  t uzemské právní  

úpravě ,  a p řinést odpovědi na p raktické otázky aplikace pře ds mluvní  

odpovědnosti  v  rámci obchodních kontraktů .  Je dná se tedy o ověře ní hy potézy,  

ţe předsmluvní odpovědnost je  insti tut t uzems kému právu známý,  a l e  dosud řádně 

neprozkouman ý a  z  pozi ce  pra kti cké  ap l ikace  nedo ceněn ý .   Ve dlejší m cí le m je  popsat  

řešení za l oţená neje n na společ ných ev ropských princi pech s mluvní ho práva,  a le 

také na kolizním řešení.  Rovněţ bu de kladen dů raz na otázku de le ge fere nda   

zvláště ve spojení  s při prav ovaným Náv rhe m OZ .  

Cílem práce není  podat obsá hlý výklad o je dnotl ivých  zákonných  ú pravách  

v členských státech E U, a le zaměřit se na obec né princi py  pře ds mluvní  

odpovědnosti  a  jej í  ú pravu  v ČR a vl iv růz nosti  úprav a j udikatury  na p raktické 

aspekty uzavírá ní obc hodních  kontraktů.   

 
Metodologie 

Metodol ogie p ráce se skládá pri márně z  fu nkční analýzy i nstitutu  

pře dsml uvní odpovědnosti ,  a  to v  prvé řadě v  obecné rovi ně .  Následně  je 

provedena i  a nalýza konkrét ní úpravy v  České re pu blice .  V rámci k omparace  

budu  postupovat analýz ou pri má rníc h pra menů  ( hlavně  právníc h ú prav) a  

judikatury ve spoje ní se sekundá rní l i teratu rou,  která bude hrát významnou roli  

při  i nte rpretaci jednotl ivýc h právníc h otázek.  Jel ik oţ jse m si  vědom moţné  
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názorové roz dílnosti  aut orů  v rá mci uţit í  sek undá rní l i te ratu ry,  bu de s cíle m 

omezit moţné zk reslení komparace p ři p ráci pouţit dostatečně rozsá hlý sou bor  

těchto pra menů.  V rá mci analýzy p raktických dopa dů bu du rovně ţ vycházet z  

konkrét ních  příkladů,  na kterýc h se  pokusí m ově řit je dnotl ivé části  hypotézy.  

Tato práce vychází  z dí lčí  p ráce s  názve m Otáz ka předsmluvní odpovědnosti  

vzhl edem k vy jednávání a  uzav írání obchodních smluv v  rám ci národní úpravy a  jud i katur y  

vybraný ch čl enský ch stá tů EU ,  která byla  p rezent ována v rá mci Stude ntské vědecké  

organiz ované či nnosti  na P rávnické fakultě Unive rzity Karl ovy v roce  2009 a 

mých praktických zkuše ností  získaných v  rámci pra xe získané c oby vyjednavač 

obc hodních  kontraktů výz namné české  společnosti .  
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1. Vymezení předsmluvní odpovědnosti 

1.1 Historie 

 

1.1.1 Římské právo 

Základ před smluv ní odpovědnosti  lze spat řovat v  římském právu a  

konkrét ně v  ţalobě,  která byla  z námá jako ac tio l egis  Aquil iae .  Touto ţalobou se  

pošk ozený domáhal ná hrady šk ody z půs obe né proti práv ním jednání m. Základem 

ţaloby byl o nes plně ní dluţník ova závazku chovat se tak,  jak mu to přikazoval  

zákon (l ex Aquil ia ),  kdy ţal oba real iz ovala  relativní  p rávo proti dluţ níkovi. 6 

Tato ţaloba byla  v  ří mské m právu pouţitel ná nejd říve na zlý úmysl (dolus),  

ovšem poz ději  došlo k  jej í  aplikaci i  na nedbalost (culpa).  Nedbalost spočívala  

v jednání a  pou hé opome nutí stači lo  pouze tehdy ,  pokud bezprostře dně  

navazovalo na pozit ivní  čin. 7 

Výše zmíně ná ţa loba a le nebyla jedinou,  která byla  inspi rací pro Jheri nga. 8 

Druhou byla  ţa loba a ctio e mpati i ,  která  oz načovala  ţa l obou z  kou pě ,  a označ ovala  

právo ku pující ho domáhat se svýc h práv z  ku pní s ml ouvy. 9 Pri ncipe m tét o  

ţaloby bylo,  ţe v  rá mci kontraktu  vzniká v íce povi nností  neţ  pouhé  spl nění  

smlouvy.  Jestl i ţe došl o ke z ruše ní s ml ouvy ex  tun c a  stra ny se  t ím z bavily svých  

smluvníc h povinností ,  nez name nalo to však zárove ň zánik odpovědnosti  za  

protip rávní jednání . 10 Jak uvádí Hrádek,  byla  p rávě tato ţaloba základe m pro  

Jhe ringov o u rčení  ná hrady  škody ve fo rmě  ne gativního i ntere su. 11 

Další  ţalobou,  která je ve spojení s  cul pa in contra hendo,  je actio v end iti ,  

kterou se rozu mí ţaloba z  p rodeje .  Ta u moţ ňovala odstou pit od s mlouvy  

v pří padě,  kdy nenasta ly předbě ţně sta nove né  s mluvní podmí nky.  Byla-l i  

stanovena podmínka a ta  nebyla spl něna a došl o-l i  násle dně k odstoupe ní od  

smlouvy,  nedošl o t í m k  aut omatické mu  zá niku všec h povinností . 12 

Jako poslední ţa lobu,  která má s ouvislost s  i nstitute m předs mluvní  

odpovědnosti ,  je moţ né uvést  re i  v ind ica tio .  T outo ţal obou na vydání věci se  

                                                 
6  Kincl,  J., Urfus, V., Skřejpek, M. Římské právo. Praha: C.H.Beck,  1995, marg. 344.  
7  Kincl,  J., Urfus, V., Skřejpek, M. Římské právo. Praha: C.H.Beck,  1995, marg. 369.  
8  Jeho práce bude rozebrána v pozdější kapitole.  
9  Hrádek, J. Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo. Praha: Auditorium, 2009, s. 21.  
10  Např. v  případě koupě věcí náboţenské povahy by se jednalo o smlouvu neplatnou. Pokud by však kupující tuto 

věc nevěděl, měl by nárok na actio in factum, tzn. náhradu škody, jako by smlouva byla platná.  
11  Hrádek, J. Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo. Praha: Auditorium, 2009, s. 22.  
12  Mirmina, S., A. A comparative survey of culpa in contrahendo, focusing on its origins in  Roman, German and 

French law as well as application in American law. 8 Connecticut Journal of International Law 77, 1992-1993, s. 82 

(citace dle Hrádek, J. Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo . Praha: Auditorium, 2009, s. 22).  
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mohl vlastník domáhat vydání  věci od  drţitele i  za situace,  kdy ţ d rţitel  koupil  

věc od nevlastníka.  Jak zde  i  uvádí  Hrádek,  na základě konst rukce tét o ţal oby  

Jhe ring dovozoval e xistenci  odpovědnosti  i  v  přípa dě nee xiste nce s ml ouvy. 13 

 

1.1.2 Německá a rakouská tradice 

Německo 

Culpa  in  contra hnedo je  poměrně nedávno vyvinutý právní  in stitut.  Za je ho  

rozvi nutí m stojí  Rudolf v on Jheri ng,  kte rý ve své p ráci „Culpa in Contrahendo,  

oder Schadenersa tz bei  ni chti gen  oder  ni cht zu r P erf ek tion ge langt en Ve trägen“  popsal  

koncepci  p ředs mluv ní odpovědnosti . 14 Tato  teorie má za  to,  ţe osoba,  kte rá  

vzbudí ve dru hé os obě odůvodně nou na ději ,  ţe bude uzavře na sml ouva mezi  

těmito  os oba mi,  a  zaviní neuzavře ní sml ouvy,  měla by odp ovídat dru hé stra ně za  

škodu.  Musí uhradit jakýkoliv výdaj d ruhé osoby,  která ho mohla povaţ ovat za 

nutný  v  souvislosti  s  vidi nou  uzavře ní s ml ouvy. 15  

V době vzniku t ohoto i nstitutu nebyl v  Německ u při jat mode rní civ i lní  

kodex,  jako tomu bylo v  ostatních ze mí Evropy ,  a aţ do při jet í  B GB 16 bylo tře ba  

vytvářet konst rukce,  které by zaj ist i ly pote nciá lní mu akceptant ovi p rávní  

postavení,  aby po započetí  jedná ní ne mohl být pošk ozen.  J he ring právě svou  

koncepcí  rea goval na tent o stav. 17  

První m citova ným pří pade m uţití  institut u culpa in c ont rahe ndo je  

roz hodnutí  Říšské ho sou du,  který  tent o i nstitut odmítl  aplik ovat s  t í m,  ţe  

odpovědnost by mohla být dovozena pouze na základě ţal oby z  deliktní ho  

jednání.  Taková ţaloba by  spočívala  na poruše ní dobrýc h mravů,  kdy st rana  

např.  deklaruje  ú mysl uzav řít s mlouvu,  ačkoliv jej í  reá lný  úmy sl je zcela  

opačný. 18 

 

Rakousk o  

Vývoj v  Rakousku je velmi  za j ímavý i  pro tuze mské práv o ,  a  to zej ména  

díky  neexiste nci legislativního zakotvení p ředs mluv ní odpo vědnosti .  Rakouská  

právní věda  v  otázce cul pa in contra hendo vycházela  z  díla  Jheri nga,  které bylo  

                                                 
13  Hrádek, J. Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo . Praha:  Auditorium, 2009, s. 22.  
14  Inspirací mu bylo římské právo. 
15  Von Jehring, R. Culpa in contrahendo, oder Schadenersatz bei wichtigen oder nicht zur Perfektion gelangten 

Veträgen. Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatsrecht, 1861, roč. 4. č. 1, s. 1-113.  
16  Bürgerliches Gesetzbuch.  
17  Hrádek, J. Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo. Praha: Auditorium, 2009, s. 20.  
18  Hrádek, J. Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo. Praha: Auditorium, 2009, s. 24.  
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dále rozpracováno ,  a t í m došlo k  posunutí chá pání t ohoto i nstitutu.  Hlavní  

osobnost,  která k  t omuto vývoji  p řispěla ,  byl Rudolf Welse r.  Mode rní poje m 

pře dsml uvní odpově dnosti  následně vznikl z obec nění m zásad vyplývajících  

z AB GB 19.  Je třeba si  uvědomit,  ţe rakouská právní věda z de byla  velmi  

významně ovliv něna německ ou dokt rínou a také ju dikaturou ně meckých s oudů. 20  

 

1.1.3 České právo 

Vývoj českého práva je spjat s  Rakouskem a jeho AB GB. Za situace,  kdy na 

území tehdej šího Českosl ovenska plati l  do roku 1950 ABGB, je zřejmé,  ţe jeho  

zásady podstat ně ovliv nily i  otázku pře ds mluvní odpovědnosti .  Jiţ Sedláček  

uváděl v  roce 1936,  ţe ustanovení § 869 ABGB obsahuje ú pravu cul pa in  

cont rahnedo.  Konkrét ně se zde jedná o civi lní del ikt,  kdy šků dci vzniká  

povinnost na hra dit škodu. 21 Rovněţ  Vanču ra ve své p ráci z miňoval e xistenci  

pře dsml uvní odpovědnosti . 22 

Ačkoliv běhe m let následujícíc h došlo k  de formaci základních pri ncipů  

římského práva a jej ich na hraze ní instit uty j iný mi,  nelze  říci ,  ţe by se te rmín  

dobré víry,  kte rý je spjat s  předs mluvní odpovědností ,  zcela  vytrati l . 23 V dnešní  

době doc hází k  j isté mu znovuobjevení pri ncipů předs mluvní odpovědnosti  ve  

spoje ní s  nově přip ravovaný m Návrhe m OZ .   

 

1.1.4 Vývoj v jiných zemích 

Ačkoliv se za kolébku předs mluvní odpovědnosti  dá povaţovat Ně mecko,  i  

v j iných ze mích se tent o institut začal objevovat a  postu pně nalézat vyjádření i  

v  práv ních řádech.  Ty picky se jedná o Itá l i i ,  ve které  došl o k  uzákonění cul pa in  

cont rahe ndo ( res pektive poţadavku jednat v  dobré ví ře ) ,  v  roce 1943.  V Polsku  

byl vývoj o něc o pozdější ,  konkrét ně se p řed smluv ní odpově dnost vyvoz ovala 

obec ně z  deliktní ho  práva j iţ  od  roku  1964,  avšak k  legislativní mu  zakotvení,  

které uprav ovalo konk rétně podmínky vyjedná vání ,  došlo aţ v  roce 2003. 24 

                                                 
19  Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch  
20  Hrádek, J. Předsmluvní odpovědnost . Praha: Auditorium,  s. 51-52. 
21  Rouček, F., Sedláček, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 

platné na Slovensku a v  Podkarpatské Rusi. Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart,1937 

(citace dle Hrádek,  J. Předsmluvní odpovědnost. Praha: Auditorium, s. 109). 
22  Vančura, J. Úvod do studia soukromého práva římského. I. Díl. Praha:  nákladem vlastním, 1923, s. 87.  
23  Bělovský, P.  Občanské právo. In Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova 

univerzita - Mezinárodní politologický ústav,  2008, s. 425-461.  
24  §72 Kodeks Cywilny Dz.U.64.16.93.  
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Podobný vývoj byl i  v  j iných státec h,  ovšem s  t í m,  ţe v  řa dě zemí se stá le čeká 

na konkrét ní le gislativní k roky  a p řed smluv ní odpovědnost  se zatím vyvozuje  

pouze  z ju dikatury 25 a doktrí ny. 26 

 

1.2 Charakter culpa in contrahendo 

 

1.2.1 (Mimo)smluvní odpovědnost 

Otázka charakteru p řed smluv ní odpovědnosti  z  pohledu za řaze ní do  

systému s mluvní ho či del iktní ho práva ne ní tak jednoduc h á,  jak by se na p rvní  

pohled mohlo  zdát. 27 Právě  takto otázka můţe být kl íčová,  c oţ se potv rdilo  

v pří padě sporu Tacconi 28,  který řeši l  ESD ve spojitosti  s  výklade m Brusel ské  

úmluvy 29,  konkrétně  jej í ho čl .  5  odst.  3 .  V tomt o případě  nebyl o zcela  jasné,  z da  

nárok z  culpa in cont ra hendo lze pod tot o ustanovení podařit či  nikoliv .  ESD 

v konk rétní věci zopak oval,  ţe pojmy smlouva ,  de l ikt,  kvaside l ik t či  protiprávní 

jednání  dle čl .  5  odst.  1 a  3 Bruselské úmluvy je nutno vykládat autonomně ,  a  to ve 

spojit osti  se systematikou a účelem Bruselské úmluvy.  D ále se  ESD vyslovil ,  ţe 

poje m s mlouva ve smysl u čl .  5  odst.  1 B rusel ské ú ml uvy sice nevyţaduje  

uzavření sml ouvy,  avšak p ro  výklad dané ho  pojmu je zása dní,  aby  byla  

identifik ována převzatá povinnost.  Je stl iţe je te dy p ředměte m řízení  povinnost  

k náhradě šk ody,  kte rá vznikla  v  důsle dku ne oprávně ného pře ruše ní jednání  o  

                                                 
25  Velmi specifická situace je ve Švýcarsku, ve kterém se dovozuje předsmluvní odpovědnost z judikatury s tím, ţe 

rozhodnutí soudu jsou povaţována za pramen práva. Švýcarské právo výslovně umoţňuje soudcovskou 

normotvorbu, kde případ nelze řešit podle psaného práva, obyčeje ani obecných právních zásad. Srov.  

Dessemontet, F., Ansay, T.,  Ansay,  T. Introduction to Swiss Law.  Hague: Kluwer Law International, 2004, s. 5 - 10.  
26  Takovou zemí je např. Finsko, kde se projevila snaha o legislativní zakotvení (návrh vypracován komisí expertů), 

ta ale nebyla úspěšná, jelikoţ nedošlo k finálnímu předloţení novely zákona do parlamentu. 
27  Je otázka, na kolik je toto rozlišení důleţité. K  tomu Polemika prof. Beal,  prof. von Bahr,  prof. Lando a prof.  

Castronovo v rám ci diskuze o rekodifikaci českého občanského zákoníku, viz Švestka J., Dvořák J., Tichý L. 

(eds.) Sborník statí z diskusních fór o rekodif ikaci občanského práva. 3. díl . Praha: Aspi – Wolters Kluwer, 2007, s. 200 – 

203.  

28  C-334/00 Fonderie Of f icine Mecaniche Tacconi SpA v. Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH , 17.9.2002. Jednalo 

se o spor mezi společností Fonderie Officine Mecaniche Tacconi SpA (Tacconi) se sídlem v  Itálii a společností 

Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS) se sídlem v Německu. Tacconi podala ţalobu na náhradu škody 

z důvodu, ţe mezi společností HWS a leasingovou společností B.N. Commercio e Finanza SpA (BN) nedošlo 

k uzavření smlouvy o koupi tvarovacího zařízení, ve vztahu k němuţ jiţ BN a Tacconi se souhlasem HWS 

uzavřely leasingovou smlouvu. Podle Tacconi nedošlo k uzavření smlouvy mezi BN  a HWS proto, ţe HWS 

prodej neoprávněně odmítla, čímţ porušila svou povinnost jednat v dobré víře. HWS odpovědnost odmítla a 

vznesla námitku nepříslušnosti italských soudů. Tacconi ve svém vyjádření pro Corte Suprema di Cassazione 

uvedla, ţe společnost HWS naplnila znaky jednání v čl. 1337 Codici civile a ve spojení s čl.  5 odst 3 Bruselské 

úmluvy pak jako místo, na kterém nastal škodlivý následek, je moţné povaţovat sídlo Tacconi, kde reálně došlo 

k sníţení majetku společnosti Tacconi. Blíţe Hrádek, J., Šlapáková, P. Tacconi: Bruselská úmluva a pojem 

předsmluvní odpovědnosti. Jurisprudence, 2008, č. 5, s.  60 a násl.  
29  Úmluva ze dne 27. 9.  1968 o příslušnosti soudů a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.  
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smlouvě,  můţe taková povinnost vzniknout pouze na základě p rávních předpisů ,  

a to těc h,  které  stra nám ukládají  povinnost  jednat v  dobré ví ře.   

Ve výše uvedené m případě ES D jas ně konstatoval ,  ţe p ředs mluvní  

odpovědnost je tře ba zařadit do kategorie mi mos mluv ní odpovědn osti .  Te nto  

závěr se dále p rojevil  i  v  k once pci naříze ní Ří m II,  které  řadí  culpa  in  

cont rahe ndo  do mimos mluvníc h závazkových  vztahů.  

Na tomt o místě byc h se ještě rád zmí nil  o velmi speci fické situaci v  rámci  

práva Velké Británie (Common Law ) .  Stejně jako americký p rávní systém má i 

anglický systé m dva p řístu py k  pře ds mluvní odpovědnosti .  Prof.  Diet rich ve své  

komparativní stu dii 30 na téma pře ds mluvní odpovědnosti  uvedl,  ţe „předsmluvní  

odpovědnost l eží  mezi de l ikty (to rt ) a  smluvním právem,  a l e  mělo by být vytvářeno na  

ideách  a  principech  obou kate gori í“ . 31 Stejně jako on i  někteří  další  aut oři vní mají  

pře dsml uvní odpovědnost  jako i nstitut sui  generis ,  který je  mezi  sml uvní a  

mimos mluvní  odpově dností . 32 

Dostává me se zde do situace,  kdy common law  vnímá roz díl  mezi p re-

cont ractual l iabil i ty  a  cul pa in  contra hendo.  Jak ve své  p ráci uvádí  Bao anh  Thai,  

poje m pre -con trac tua l  l iab i l i ty  je ši rší  oproti poj mu culpa in cont rahendo . 33 To  

zname ná,  ţe milníke m mezi pre -contractual l iabil i ty a  culpa in cont rahe ndo je  

okamţik uzav ření s mlouvy a následně škodný násle dek.  Jestl iţe šk oda vznikla  aţ  

po uzav ření sml ouvy,  avšak v  důsle dku na př.  k la mavé informace,  bude se je dnat  

o pre-c ont ractual l iabil i ty.  Právo common law  má ostatně vel mi s pecifický příst up  

k pře ds mluvní odpovědno sti ,  kdy j i  staví zvláště na aplikaci dokt ríny es toppel . 34 

 

                                                 
30   Dietrich, J. Classif ying Precontractual Liability: a Comparative Analysis [on-line]. [cit. dne 15. 6. 2009]. Dostupné z 

<http://www.heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/legstd21&size=2&collection=journals&id=155

>. 
31  „As lying between contract and tort and drawing on ideas and principles f rom both categories.“ 
32   Ben-Dror, Y. The Perennial Ambiguity of Culpa in   Contrahendo. The American Journal of  Legal History , 1983, č.  

2, s. 144.  
33  „First of  all, we  should note that the culpa in contrahendo doctrine does not exist in common law system. The pre-contractual liability 

is considered as being the closest to liability in culpa in contrahendo. However, the meaning of  pre-contractual liability is broader than 

that of  the liability in culpa in contrahendo. Culpa in contrahendo, which can be translated as “fault in the negotiation process”, 

limits it to the liabilities incurred by blameworthy conduct of  a party in the negotiation process.“ 
34  Blíţe Hrádek,  J. Předsmluvní odpovědnost. Praha: Auditorium, 2009, s. 85 a násl.  
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1.2.2 Zásada smluvní volnosti a dobrá víra 

Smluvní v olnost ,  ne bo také  autonomie s mluvníc h st ran ,  je jednou  

z vedoucíc h i dej í  a  pri ncip ů u platňovaných  v s oukromé m právu.  Jak  j iţ bylo  

uvedeno  výše,  p řed smluv ní odpovědnost  je u rčitou  formou hranic,  ve které  by  

se s mluvní  pa rtne ři měli  pohybovat.  Je z de nasnadě  otázka ,  do  jaké mí ry  by  měla  

pře dsml uvní odpovědnost zasa hovat do s mluvní aut onomie ? Dá se říci ,  ţe  

v obc hodní m světě by s mluvní vol nost měla bý t co nejši rší  i  s  při hlédnutím k  

faktu ,  ţe tradičně lze obchodní p rávo oz načit jako práv o profesionálů,  kteří  by  

si  měli  být vel mi dobře vědomi  moţ ných rizik v  rá mci ne gociace.  Tak ové ře šení  

nelze reá lně c hápat zcela  dogmaticky. 35 V pří padě meziná rodníc h t ransakcí lze  

uvaţovat o různé míře znal osti  p ráva různý mi typy společností  závisej ícími na  

jej ich velikosti  a  postavení. 36  

Druhou speci fickou částí  je dobrá v íra .  Ačkoliv je to pojem chápán jako  

víceznačný,  obecně v  rá mci evropské ho konte xtu lze rozlišit  su bjektiv ní 37 a  

objektivní dobrou v íru 38.  Některé právní řády pří mo ope rují  s  myšle nkou,  ţe  

strany v  případě u zavírání k ont raktu musejí  jednat v  dobré víře  ( Fra ncie 39 nebo  

Itá l ie 40) ,  j inde tato povinnost p ří mo ne ní (Velká Británie) 41.  Zajímavý zde je  

post oj sou dů,  které ukládají  stra nám povinnost jednat v  dobré víře za  

pře dpokladu existe nce pře dbě ţné dohody (pre l iminar y agree ment ) ,  na jej ímţ  

základě smluv ní st rany  vynaloţily  u rčitý obje m investic. 42  

Český p rávní  řád  v  s ouladu  s t radicí O becné ho  zákoníku  občanské ho  z roku  

1811 nedeklaruje pri ncip dobré v íry jako jeden ze stavebních kame nů souk romé ho 

                                                 
35  Uveďme např. rozhodnutí NS ČR ze dne 30.  10. 2008, sp. zn. 32 Odo 873/2006, ve kterém byla většímu 

podnikatelskému subjektu poskytnuta širší ochrana oproti drobnému podnikateli.  
36  Dalhuisen, J., H. Domestic contract laws, uniform international contract law and international contract law 

principles. European Business Law Review. 2000, s. 201.  
37  Subjektivní dobrá víra představuje psychickou kategorii, která vyjadřuje vztah jednající osoby ke všem 

okolnostem, za nichţ jednání probíhá.  
38  Charakterizována jako právní zásada blíţící se dobrým mravům. 
39  Rozsudek Cour de cassation Cass. z 20.  3. 1972, Bull., IV, n. 93. Blíţe např. Viney, G. Traité de droit civil, IV, Les 

obligations. La responsabilité: conditions. Paris: LGDJ, 1998.  
40   D’Angelo, A. Promesa e ragione del Vincovo, I. Prof ilo storico e comparativo. Torino: Giapichelli, 1992.  
41  Davies, J. Why a common law duty of contractual good faith is not required. Canterbury Law Review, 2002, č. 13, s. 

529.  
42  Scott uvádí, ţe zde vzniká problém, a to  v jakém okamţiku dochází mezi stranami k dostatečné dohodě, a jaký je 

konkrétní obsah povinnosti jednat v dobré víře, coţ soudy neřeší. Scott,  R.  E. Hoffman v. Red Owl Stores and the 

Myth of  Precontractual Reliance [on-line]. [cit. dne 16. 6.  2009]. Dostupné z 

 <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=927089  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=927089
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práva. 43 To ovše m nic nemě ní na t om, ţe se s  dobrou ví rou v  českém právu  

setkáváme,  typicky v  případě  zpracová ní cizí  věci 44 ne bo  také p ři nabytí  

v lastnictví od  nevlast ník a 45.  

Jak bude uvedeno i dále ,  v  rámci EU (s  odkaze m na PECL 46) ,  lze hovořit ve  

spoje ní s  předs mluv ní odpovědností  o tzv.  good fa i th  and fa ir dea l ing . 47 První část  

„good fa i th“  lze  chá pat jako  obecnou dobrou  víru,  se kte rou  obchodníci vstu pují  

do je dnání.  Te rmí n „fa ir  dea l ing“  je  obtíţněji  uc hopitelný,  lz e ho však  vyloţit  

jako takové chování,  které  je vede nou  dobrou  vírou a zvláště úmysle m 

nepoškodit  d ruhou st ranu.  Poku d tut o my šlenku z obec ní me,  p ři uzaví rání  

kont raktů potenciá l ní part ne ři vstupují  do jednání s  úmysle m uzavřít obchod ,  

díky které mu budou real izovat zisk.   

Tuto myšlenku l ze j istě b rát jako s právnou,  avšak je nutné j i  zasadit do  

roz dílů jednotl ivých kultu r,  kde z působy chování v  rámci vyjednávání mohou  

být odlišné. 48 

1.3 Formy předsmluvní odpovědnosti 

Ve své prv otní podobě za hrnovala c ulpa i n c ont rahe ndo pouze  jedi nou  

skutkovou podstatu 49;post upe m času se ale rozvinuly i  další  skutkové podstaty  

této odpovědnosti ,  kte rá j iţ nespočívala  jen na svém histo rickém základu v  

náhradě  új my způ sobené neplatností  s ml ouvy,  a le také na ochraně i nformací či  

nesděle ní důle ţitých i nformací. 50 Obsah t ohoto  institut u se l i ší  v  závisl osti  na  

                                                 
43  Pelikánová, I. Morální aspekty práva a právní interpretace. Bulletin advokacie,  č. 10, 2010, s.  41.  
44  § 135b OZ.  
45  Nabytí vlastnictví od nepravého dědice dle § 486 OZ nebo nabytí vlastnictví od nevlastníka dle ustanovení §  446 

ObchZ. 
46  Lando, O., Beale, H. (eds.) Principles of  european contract law. Parts I and II. Hague: Kluwer law international,  2000, s. 

113 – 121.  
47  Podobně je tomu také v návrhu Společného referenčního rám ce evropského smluvního práva (DFCR), který ve 

svém čl. I-1:102 uvádí tři základní kritéria výkladu: jednotnost výkladu, dobrou víru a poctivost , právní jistotu. (Draft 

Common Frame of  ref erence. Sellier:  Mnichov, 2008.,s. 102).  
48  Ilustrativním příkladem můţe být uţ jen samotná forma jednání mezi stranami, kdy v  zemích Common law je 

typické, ţe se právníci zúčastňují jednání jiţ v počáteční fázi, zatím co v rám ci Německa nebo Nizozemí se naopak 

dostávají obecně právníci k  jednání v  pozdější fázi. Blíţe Kottenhagen, R., J., P. From Freedom of Contract to 

Forcing Parties  to Agreement in On the Consequences of Breaking Off Negotiations in different Legal Systems, 

12 Ius Gentium. Journal of  the University of  Balt imore Center for International and Comparative Law,  spring 2006, č.  12, s.  

3 - 4.  V rám ci Evropy není rozdíl natolik patrný, ovšem rozdílnost kultur a i přístupu k obchodu ve srovnání 

zemí jako Spojené státy, Čína a Spojené arabské emiráty je velmi rozdílná. (Wanner, D. Intercultural Communication - 

36 Chinese Strategems. Oxford: přednáška ze dne 23. 7.  2009.  
49  Culpa in contrahendo se rovněţ vymezovala jako odpovědnost subjektivní.  
50  Předsmluvní odpovědnost tím ale není vyčerpána, mohou jí být další záleţitosti. Např.  zájem ce se dostaví na 

prohlídku domu, který je jiţ prodán; tzv. Bananenshalenfall, případ uklouznutí na slupce od banánu během 
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jednotl ivýc h státec h a jej ic h judikatu ře. 51 V násle dující  části  se pokou ším vymezit  

základní skutkové podstaty p řed smluv ní odpovědnosti  základních  podstat a  

jej ich obecnou c harakte rist iku. 52 

 

1.3.1 Odpovědnost za neuzavření smlouvy 

Tento pří pad je typický pro před smluv ní odpovědnost.  Sml uvní p rávo  

spočívá na zásadě smluv ní volnosti ,  tato volnost je ovšem omeze na.  V  počáteční  

fázi musí st rany  počítat s t í m,  ţe  můţe dojít  k  selhání  p ři uzavírání  s mlouvy. 53 

Ovšem čím více se blíţí  fáze uzavře ní sml ouvy,  t ím se ome zuje také 

prostor,  aby  st rany je dnání  ukončily.  Zvláště pat rné t o bude  při dl ouhýc h a  

finanč ně nároč ných jedná ních,  kde je pře dpoklad,  ţe doj de k uzav ření s mlouvy.  

Pou há skutečnost,  ţe  s mlouva byla  j iţ té mě ř u zavřena,  je ště ne zna mená,  ţe  by  

strana,  která pře ru ši la  jednání,  byla  odpovědna za škodu.  Aby mohl o dojít  

k uplatně ní p řed smluv ní odpovědnosti ,  musí st ra na vzbu dit p řesvědče ní,  ţe je  

smlouva uzavře na a uk ončit je dná ní be z váţné ho  dův odu. 54 

Pokud c hce tedy stra na jednání uk ončit ,  musí mít dobrý důvod.  Otázkou  

zde zůstává,  c o takový m dobrý m dův ode m můţe být.  P rávě z de budou j istě  

probí hat četné  s oudní bitvy,  co  se pod  tí mto  pojme m můţe  skrývat .  Domnívám  

se,  ţe musí  j í t  o takový důvod,  který lze povaţ ovat za váţný,  vzhle dem ke vše m 

okolnoste m uzavírá ní sml ouvy a postavení st ran.  Můţe se jednat na př.  o spojení  

ceny s další mi podmínkami.  Nelze posuz ovat jednotl ivý důvod sa mostat ně,  a le 

v sou boru s  ostat ními.  Poku d by st rana dosta la  nabídku,  kte rá by byla  p ro  ni  

výhodnější  v  je dnom bodě,  a le v  mnoha  dalších  nik oliv ,  ne mohlo by se  jednat  o  

váţný dův od.  

                                                                                                                                                         
pochůzky v obchodním domě nebo tzv. Teppichchrollenfall, kdy se osoba zraní, protoţe zboţí bylo umístěno příliš 

vysoko. Srov. Zahradníková, R. Culpa in contrahendo a její zakotvení v právních řádech některých členských 

států EU. Soudce, měsíc 2007, roč.  IX, č.  4, s. 14.  
51  Např. ve Švýcarské doktríně a judikatuře lze najít  následující skutkové podstaty: a) povinnost jednat váţně b) 

povinnost informovat druhou stranu a radit jí c) povinnost se sám informovat a d) povinnost jednat poctivě.  

Toto dělení převzato z Doubravová,  L. Předsmluvní odpovědnost v závazkovém právu jako posílení autonomie vůle stran? 

[on-line]. 2009 [ cit. dne 15.  11. 2009]  Dostupné z 

<http://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2009/files/contributions/Lenka%20Doubravova%20_859_.pdf>. 
52  Podobné dělení viz Nový, Z. K předsmluvní odpovědnosti. Jurisprudence, 2007, roč. XVI, č. 2, s. 32 – 33.  
53  Můţe se jednat např. o  zásadní názorové rozdíly o ceně,  kvalitě nebo také rozkol v rám ci sankčních mechanismů 

při porušení smlouvy. 
54  Hulmák, M. Uzavírání smluv v civilním právu. Praha:  C.H.Beck, 2008, s.153 

http://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2009/files/contributions/Lenka%20Doubravova%20_859_.pdf
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Jako příkladem zde můţe být situace,  kdy jeden subjekt utvrzuje d ru hý,  ţe 

smlouvu chce u zavřít a  vyuţívá růz ných akcí d ru hé st rany ( např.  p roplácené  

cesty do zahraničí s  ú myslem prohlídky j iţ fu nkčníc h st rojů;  mimořá dné výdaje  

na další  posudky). 55 Ji ná situace  můţe nastat,  kdy stra ny vel mi dl ou hou  dobu  

jednají  o kont raktu,  avšak jedna ze stran jednání p ř eruší s  odůvodně ním na své 

interní problé my či  j iné zástupné důvody. 56  

Za zmínku z de stojí  Niz oze mí,  které ve své judikatu ře došl o k  velmi  

zajímavé věci ,  a t o,  ţe  sou d můţe  dokonce  p ři nutit  s mluvní  st rany  pokračovat  

v pře ruše né m jednání. 57  

Celou proble matiku pře rušení k ont raktace lze uvést na tomto je dnoduc hém 

obrázku,  který pře sně ukazuje  spojení i nstitutu smluv ní autonomie a  

pře dsml uvní odpovědnosti .  

 

 

1.3.2 Odpovědnost za vstupování do jednání o smlouvě bez zřejmého 

úmyslu ji uzavřít 

V tomto pří padě se j edná o situace,  kdy do jedná ní vstupuje st rana bez  

                                                 
55  V této věci např. rozsudek Cour de cassation Cass com 20.3.1972 JCP 1973 II 17543 a jeho odůvodnění, ve kterém 

píše, ţe žalovaný nechal vynakládat žalobce nemalé náklady a svým chováním ho utvrzoval v domnění, že smlouva bude uzavřena. 

Na základě této úvahy soud rozhodl, ţe ţalovaný přerušil jednání náhle, jednostranně, bez legitimního důvodu a 

v rozporu s dobrou vírou, která se má dodrţovat v  obchodních vztazích a přiznal ţalobci náhradu škody.  
56  Např. rozsudek Cour de cassation Cass com 7.4.1998 JCP 1998 E Jur 579.  
57  Rozhodnutí Nejvyššího soudu Nizozemí z 11.3.1983, NJ 1983, 585. Rovněţ rozsudek ve věci Du Mee – Vestdijk ze dne 

7.5.1987 u Odvolací soud v Amsterodamu, NJ 1988 635.  
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skutečného úmy slu j i  uzavřít .  Stra na navenek jedná tak,  ţe má o uzavře ní zá jem ,  

a můţe konat i  aktivní kroky,  a le ve skutečnosti  je jej í  ú mysl na prost o j iný a  jde  

j í  de facto o pošk ození  stra ny.  

Odpovědnost v  tomto pří padě vzniká vţdy,  za u rčitých okol ností  můţe  

vzniknout i  v  případě  pa ra lelního vyjednávání se  dvě ma su bjekty. 58 

Příkladů můţe být několik .  Vez mě me situaci ,  kdy jedna stra na jedná  

s druhou a vyuţívá jej í  benefity v  rá mci jedná ní,  i  kdyţ ví ,  ţe smlouv u neuzavře.  

Nebo situace,  kdy do jednání vstoupí su bjekt jen p rot o,  aby neu moţnil jednání  

oslove né strany s  dalším su bjektem, který můţe být p ro prv ně jmenované ho  

konku rente m.  

 

1.3.3 Odpovědnost za nesdělení důležitých informací 

Tato odpovědnost vzniká v  přípa dě  poruše ní in formační povinnosti ,  kdy  

jedna sml uvní st rana ne sdělí  té d ruhé pot ře bné in formace,  p řestoţe ví nebo by  

měla vědět,  ţe druhá st rana má jej ich nesprávnou znalost ,  a ţe by při jej ich  

znalosti  sml ouvu neuzav řela . 59 

V rá mci kont raktačního proces u mus í dojít  vţdy k  nějaké výměně  

informací,  stra ny a le povětšinou poţadují  větší  mí ru in formací,  neţ js ou ty  

v textu sml ouvy.  Informač ní povi nnost a le není abs olutní.  Je nutné p řihlí ţet ke 

smluvní mu ty pu a celkové pozici stra n v  jednání.  Je stl iţe se bude jedna t  o vztah  

zaloţený na důvěře,  bude j istě míra i nformací větší ,  neţ pokud s pol u budou  

komu nikovat nez námé subjekty. 60 Odpovědnost za škodu by také mohl o zaloţit  

mlčení.  

Právě míra  urče ní ,  c o je a  c o není  stra na s mlouvy povinna poskytnout za  

informace,  bude dosti  p roble matická. 61 Informace  měly  a  mají  ekonomickou  

hodnot u a v  dneš ní době js ou vel mi ce něny.  Nový uvádí přík la d s  p rodeje m 

obrazu,  kde  p rodejce prodává obraz v  domně ní,  ţe  je vel mi malé hodnoty.  

Kupec ví ,  ţe obraz je od zná mého aut ora ,  p řest o to  p rode jci zata j í  a  obraz od  

                                                 
58  Hulmák, M. Uzavírání smluv v civilním právu. Praha:  C.H.Beck, 2008, s. 153.  
59  Tamtéţ, s. 152.  
60  Rozlišení se projeví na příkladu smlouvy mandátní a smlouvy kupní.  
61  Právní řády tuto otázku neřeší jednotně. Také se jedná spíše o otázku omylu a jednání v omylu. 
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něj kou pí za malou  hodnotu  a násle dně  ho prodá  za hodnot u větší .  Z.  Nový t oto  

vidí jako porušení  in formač ní povinnosti .  Opakem, dle aut ora tét o práce  

správ nějším, je názor Hul máka,  který říká ,  ţe je nutné danou věc posuzovat  

v konte xtu,  zda  se jedná o  p rofesi onály pří padně  spot řebitele a  také rozlišuje  

otázku aktiv ity jednání.  Z da,  pokud bychom věc a plikovali  na výše z mí něný  

pří pad,  kupující  obrazu  pouze vyuţil  sit uace (byl pasivní) nebo prodávajícímu  

podkládal  in formace,  ţe obraz nemá  hodnotu  a ţe je  opravdu be zcenný (aktivní  

role).  My slím, ţe je zde jasně cít it  one n esenciá lní roz díl . 62 Zvláště mezi  

profesi onály budou krité ria  na poskyt nutí in formací a  jej ich ověře ní j iná neţ  

v pří padě vzta hu prodejce  a  spot řebitele.  

 

1.3.4 Porušení mlčenlivosti o důvěrných informacích 

Porušení  mlče nlivosti  o dův ěrných  in formacíc h je  posle dní m ty pickým 

pří pade m před smluv ní odpovědnosti .  Běhe m je dná ní a  je ho  fi nal izace můţe mezi  

strana mi doc házet k  pře dávání důvě rnýc h in formací,  kte ré by p ři proz razení  

mohly z půs obit značné  škody.  Jde o situaci ,  kdy  ne dojde  k  uzav ření  sml ouvy.  

Jsou zde dvě moţné situace ,  a  to jednak případ,  k dy jsou  in formace  

označe ny za důvěrné,  a  jednak pří pad,  kdy t omu tak není.   

V prvém pří padě st rany běhe m jednání oz načí in formace za důvěr né,  t ím 

pádem by  tak s  nimi  d ruhá  st rana měla i  nakládat –  ne poskyt nout  je t řetí  osobě a  

v pří padě neu zavře ní sml ouvy je nezne uţít p ro svůj p rospěc h. 63 Pokud bude  

taková informace proz razena t řetí  osobě,  budě odpovědna za šk odu.  Avšak  

v pří padě obsahově  nevýz namných  in formací,  i  kdyţ  oz načenýc h jako  důvě rné,  

by byl o obtíţ né hledat příči nnou souvisl ost mezi poruše ní m a vz niklou  škodou. 64 

Předsmluv ní odpovědnost  by  se měla uplatnit  také tehdy,  pokud  kontra hent  

neoz načí in formace,  které  sděluje  d ruhé mu k ont rahe n tovi,  za důvě rné. 65 

 

                                                 
62  Tuto tezi lze demonstrovat také na klasickém případu prodeje pozemku, kde je ropa (kupující ví, ţe tam je ropa a 

prodejce nikoliv) nebo na (v  dnešní době více aktuálním) příkladu prodeje pozemků, které mají být vyuţity pro 

stavební ú čely (vzrůst jejich hodnoty). 
63  Viz § 271 ObchZ.  
64  Hulmák, M. Uzavírání smluv v civilním právu. Praha:  C.H.Beck, 2008, s. 163.  
65  Nový, Z. K předsmluvní odpovědnosti. Jurisprudence, 2007, roč.  XVI, č.  2, s. 34.  
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1.3.5 Další skutkové podstaty 

V rá mci dokt ríny se objevují  i  da lší  skutkové podstaty,  některé z  nich  

bývají  v  pra xi velmi časté.  Mezi taková jednání lze za řadit zvláště odpovědnost  

za vedení  sou běţ ných  jedná ní .  T o a le  pouze te hdy,  poku d st rana  ujišťuje  své ho  

pote nciá lního s mluv ního pa rtne ra ,  ţe je  jednání vede no  pouze s  ní m,  a  nikoliv  

s další mi moţ nými  su bjekty. 66  

O jednotl ivých situacíc h bu de dále podán hlu bší roz bor v  rámci části  třetí  

této p ráce.  

 

1.4 Náhrada škody 

Rozsa h ná hrady pře ds mluvní od pově dnosti  bude  jednou  ze základních  

otázek,  které strany s mluvní ho vztahu budou zaj ímat.  S  řeše ní m při šel von  

Jhe ring,  který ve své p ráci uvedl dva moţ né typy náhrady.  Označil  je jako  

negativní a  pozit ivní i ntere s.  P rávě otázka ,  v  jaké fo rmě ( de facto výš i) se h radí  

pří padná  škoda ,  je  v  rámci států v  E U velmi  rozdíl ná.   

 

1.4.1 Pozitivní interes 

Pozitivní  inte res je sit uace,  kdy je jedné st raně nahrazena škoda v  rozsahu,  

jako by došl o k  uzavře ní s mlouvy.  Nejde  tedy o náhradu  pouze vy naloţe ných  

nákladů,  a le i  plně né,  na kte ré by měla st rana nárok,  pokud by byla  s mlouva  

platně u zavřena.  To  zna mená,  ţe  se dostává me do sit uace,  kdy s oud  ne bo  j iný  

orgán,  kte rý by da nou  věc řeši l ,  de fact o nahradí projev vůle  jedné  st rany ,  a  

dojde k  pomysl nému uzavře ní s mlouvy,  i  kdyţ de iure nevznikla . 67 Dle mé ho  

názoru pozit iv ní i nteres  můţe být s píše proble matický a  t o z  několika důvodů.  

První m je otázka ,  zda dojde k  uplat nění culpa in contra hendo – jak jsem jiţ  

zmínil  vý še,  je zde několik nejasnýc h pojmů ( vážný důvod při  pře rušení jed nání ) ,  na  

jej ichţ interpretaci bude záviset výše odškodnění.  V  situaci ,  kdy budoucí st rany  

                                                 
66  Giliker, P.  Pre-contractual Liability in English and French Law.  Hague:  Kluwer Law International,  2002, s. 127.  
67  Případ Oolitic stones NJW 1993.520; Blíţe Beale H., Hartkamp A., Kötz H., Tallo D. Contract Law. Oxford : Hart 

Publishing, 2002, s.253 
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smlouvy přeruší jednání,  p ro ni z e  váţnýc h dův odů,  avšak pro s oud  nikoliv ,  

musela by na hradit  pl nění,  jako  by s ml ouva byla  u zavřena.  Lze t oto rozu mně  

poţadovat? Ne dostává me se do situace,  kdy bychom eli mi novali  veškerý risk  

v obc hodování? 68 

Druhý m problé mem je,  jak u rčit pozit ivní  inte res za situace,  kdy  dojde  

k pře ruše ní jednání v  počátcích .  Pozitivní i nteres l ze totiţ u rčit pouze na  

základě znalosti  s mlouvy. 69 

 

1.4.2 Negativní interes 

Negativní i nte res z name ná,  ţe s mluvní st raně,  kte rá byla  pošk ozena  

neuzavře ním s mlouvy (či  s píše má ná rok  z  cul pa i n cot rahe ndo) bude  náleţet  

náhrada škody za výdaje,  které j í  vz nikly běhe m jednání.  Te nto z působ je dle  

autora p ráce tou správnou  cestou.  Škůdce je povi nen na hradit výdaje,  které  

vznikly,  a le ne doj de k  nahrazení  jeho projevu vůle.  Ne gativní i ntere s také můţe  

zahrnovat zt rátu z  tzv.  zt racené  p ří leţitosti  či  z  neu zavře ného obchodu. 70 

V této otázce se  úprava států také l iší .  Pouţij i  zde spojení z  pera  

Cartw righta a  Hessel inka,  dva (ext rémní? ) pří klady,  an gl i cké a  holandské právo 71.  Toto  

spoje ní je  opravdu  příz načné.  Roz sah náhrady  škody  od „niče ho“ po  pozit ivní  

interes  je j istě  velký rozptyl . 72 

 

1.4.3 Situace v jednotlivých státech 

Většina států  se přiklání  k  fo rmě  ne gativního i ntere su.  Nizozemí,  kte ré je  

pověst né volný m t rhe m ,  se p řiklání k  pozitiv nímu  inte resu.  Jak dov odil  ta mní  

                                                 
68  Blíţe k ekonomickému risku v  Cartwright, J., Hesselink, M.,W. Precontractual Liability in European Private Law: 

Conclusions [on-line]. 2008 [ cit. dne 28.3.2009]. Dostupné z 

<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1309150>. 
69  Castro Alves L.M. Responsabilidade pré-contratual pela ruptura das negociações preparatórias na formação do contrato de compra 

e venda internacional de mercadorias, on-line text  (http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8117&p=1), 

28.3.2009 
70  Nový, Z. K předsmlu vní odpo vědnosti. Jurisprudence2007, č. 2,   s. 34  
71  Cartwright, J., Hesselink,  M.,W. Precontractual Liability in European Private Law: Conclusions [on-line]. 2008 [ cit. dne 

28.3.2009]. Dostupné z <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1309150>. 
72  Stačí uvést příklad, kdy obchodník v jedné zemi bude při předsmluvní odpovědnosti povinen nahradit škodu 

(mimořádné náklady) a v druhé zemi naopak celé plnění, jako by smlouva byla uzavřena.  Situace zajímavá při 

malých částkách, mrazící při vysokých.  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1309150
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1309150
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Nejvyšší sou d ve věci Plas v . Valburg73 ,  je kontraktační p roces t řífáz ový a rozsah  

náhrady se  určí  podle  toho,  v  jaké  fázi se kont rahenti  nac házejí .  V  prvotní  fázi ,  

mohou st rany ukončit jednání,  v  druhé fázi js ou povinny nahradit výdaje druhé  

straně  a v  t řetí  fázi  dochází k  náhradě  formou pozit ivní ho  inte resu. 74 

V České re publice  NS  ČR dovodil ,  ţe v  rá mci pře ds mluvní  odpově dnosti  by  

měly být hraze ny pouze neobvyklé výdaje.  Ve  své m ju dikátu ze  dne  11.10.2006, 

sp.  zn.  29 Odo 1166/2004 vyslovil  tento názor:  „Nejv yšš í  soud ve shodě se  soudem 

odvola cím akce ntu je ,  že poten cioná lním smluvním par tnerům (zá jem cům o uzavření  

smlouvy ) zprav id la  vznika jí  náklady,  je ji chž povaha a  výše záv is í  na typu předpokládané 

smlouvy,  s  je ji chž vyna ložení m musí po čí ta t bez ohl edu na to ,  zda zamýšl ená s mlouva bude 

nakone c uzavřena či  ni kol i .  V ynaložení těch to „obvykl ých“  provozních  nákladů při tom za  

odškodnite lnou maje tkovo u újmu ve smyslu us tanovení § 420 obč.  zák.  považovat ne lze . 

Oproti  tomu v  případě vyna ložení nákladů,  které ne lze považovat za - pro uzavření 

smlouvy kon krétního  t ypu -  běžné (obvykl é),  a  je ji chž  potřeba vyvs ta la  v  důsl edku  

speci f i cký ch požadavků druhé s tran y,  ne lze vylouči t možnost je ji ch posouzení jako š kody  

pod l e  výše odkazovaného us tanovení .“  Z výše uve dené ho je  z řejmé,  ţe  se Nejvyšší  

soud  přiklonil  k  negativní mu i nte resu ,  avšak v  netradič ní fo rmě. 75  

Podobná situace je ve Švédsku,  kde se hradí negativní inte res,  konkrét ně  

náhrada za bezvýsledné náklady . 76 

 V Německu  je moţ né na základě  §122 BGB  (ve s poje ní s  §280 B GB)  

roz hodnout o náhradě  új my zahrnující  je dnak náklady vynal oţené na pl nění  

právní ho  úkonu,  jednak új my z  neuskuteč něnýc h j i ných  moţ ností . 77 

Finsko  se také p řiklonilo  s  odkaze m na j udikaturu k negativní mu i ntere su,  

kdy se hradí pošk ozené st raně pouze náklady spojené s  neús pěšný m 

vyjednáváním. 78 V rozhodnutí Nejvyš šího sou du se ovše m ojedi něle objevil  i  

                                                 
73  HR 18 June 1982, NJ 1983, 723.  
74  Kottenhagen, R., J., P.  From Freedom of Contract to Forcing Parties to Agreement in On the Consequences of 

Breaking Off Negotiations in different Legal Systems, 12 Ius Gentium. Journal of  the University of  Baltimore Center for 

International and Comparative  Law, spring 2006, č. 12, s. 14 -15 
75  Krupka J., Petrová V. Příspěvek ke předsmluvní odpovědnosti za škodu (rozsudek 29 Odo 1166/2004) na 3. odborném 

symposiu Nejvyššího soudu ČR : Náhrada škody a s ní související  otázky v judikatuře Nejvyššího soudu, 9.6.2009 
76 Said, A. Den polska avtalslagen samt en jämförelse med svenska regler och CISG [on-line]. 1998 [cit. dne 28.3.2009].  

Dostupné z <http://gupea.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/2046/1/200249.pdf>. 
77   Hulmák, M. Uzavírání smluv v civilním právu. Praha:  C.H.Beck, 2008, s. 166.  
78  Tieva,  A. Contract preparation as part of  contract management [on-line]. [cit. dne 16. 6. 2009]. Dostupné z 

<www.eres2009.com/papers/3KTieva.pdf>. 

http://gupea.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/2046/1/200249.pdf
http://www.eres2009.com/papers/3KTieva.pdf
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příkl on k  pozitivní mu i ntere su. 79  

V Pol sku je sit uace podobná jako ve  Finsku.  I z de došl o k  přikl oně ní  

k negativní mu i ntere su .  Škodou se rozu mí náklady,  které st raně vznikly ve  

spoje ní s  vyjednáváním 80,  a le za j istých okolností  je moţ né ná rokovat i  náhradu  

škody za  ztrace nou  pří leţit ost 81 (ztrá ta  jiného kontra kt u ) .  

Řecko se řadí k  převaţ ující  většině států a  škodu nahrazuje formou  

negativní ho  inte resu 82.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79  Rozsudek 1999:48. Jednalo  se o situaci, kdy bytová společnost oznámila před podáváním nabídek,  ţe se nabídky 

(následné uzavření kontraktu) bude řídit určitými zásadami. Proti těmto zásadám začal bytový podnik vyjednávat 

s uchazeči o cenách. Následně společnost přijala úplně j inou nabídku, neţ byla nejlevnější podaná nabídka 

v rám ci celého procesu. Na základě tohoto jednání byl stavitel (bytová společnost) povinen zaplatit škodu tomu, 

kdo dal původně nejniţší nabídku a komu tím mohl způsobit škodu. Tím došlo k upřednostnění pozitivního 

interesu.  
80  Heiderhoff, B., Zmij, G. Tort law in Poland, Germany and Europe. Munich : European Law Publishers, 2009, s. 146  
81  Výše by dokonce mohla přesáhnout i způsobenou škodu, coţ připouštějí někteří autoři. Rogon G. Problemy 

negocjacyjnego trybu zawarcia umowy po  nowelizacji kodeksu cywilnego . PPH, 2003, s. 7 nebo Sobolewski, P.  Culpa in 

contrahendo – odpowiedzialno deliktowa czy kontraktowa? PPH, 2005, s. 752.  
82  Čl. 198 odst. 1 řeckého občanského zákoníku; rovněţ rozhodnutí č. AP 969/1977, NoB 1978, 875. Blíţe 

Sthathopoulos, M. Contract law  in  Greece. Netherlands : Kluwer Law International, 2009, s. 81-83.  
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2. Platná právní úprava v ČR 

Hledat p ředs mluvní odpovědnost v  české m právu bylo po dl ouhou dobu  

značně te oretický m pr oblé me m a jej í  exi stence se  dov ozovala  s  ohlede m na  

obec ný roz měr pře ds mluvní odpovědnosti  v  porovnání se zahranič ní p rávní  

úprav ou.  Normativní ú prava p ředs mluvní  odpovědnosti  tedy v  rá mci platné ho  

práva chybí.  Lze se setkat s  výjimka mi,  které se týkají  ne platnosti  p rávní ho  

úkonu (§ 42 OZ, § 268 ObchZ) nebo zákazu zneu ţit í  důvěrnýc h informací  

v pří padě obc hodně práv ních  závazkových  vztahů ( § 271 Obc hZ).  Z  výše  

uvedeného je zřej mé,  ţe úprava pře ds mluvní odpově dnost je značně rozt říštěná  

a pok rývá omeze ný ok ru h oblastí .   

K problematice rozt říště nosti  p rávní ú pravy p ředs mluv ní odpovědnosti  se  

také vyjádři l  ÚS  ČR se ve  svém usnesení  č.  IV. ÚS 1338/10 z  dne  11.8.2010 ,  ve 

kterém odmítl  ústavní st í ţnost,  kdy se stěţ ovatelka domáhala náhrady šk ody  

z t itulu culpa in contra hendo a uvedl,  ţe „je  primární úlohou obecný ch soudů a 

v  rámci je ji ch soustavy pak ze jména Nejv yšš ího soudu),  aby jud ikato rně vymezi l y podmínky  

vzniku a  rozsahu předsmluvní  odpovědnosti “ .   Vidí me tedy,  ţe pře ds mluvní  

odpovědnost je i  v  opt ice Ústavní ho s oudu vní mána  v  české m právní m prost ředí  

jako f ragmentá rní ,  a měla by vycházet  zvláště z  judikatu ry ,  a  to typicky 

z judikatu ry Nejvyššího sou du ČR, jehoţ úkole m je  je j í  sjednoc ování . 83 Tento  

závěr Ústavního s oudu bude v  další  části  p ráce pod roben  analýze.  

Otázku,  kterou je dle  mé ho názoru nutno si  pol oţit ,  respektive,  která je  

z právně s ociol ogického pohle du nutná,  je,  zda české právní p rost ředí a  

společ nost je vůbec p řip ravena akceptovat existe nci p ředs mluvní odpovědnosti ,  

či spíše  zda  mů ţe takový  institu t  v  české m práv ním prostře dí fungovat.  T uto  

otázku si  také poloţil  p ro f.  Bejček v  jednom ze svých článků ,  v němţ  uvádí,  ţe 

„v našem právním řádu předpoklady pro up la tnění tak v ys okého s tandardu odpovědnosti  

dosud vytvořeny ne jsou“ 84.  Podobně na slove nské práv ní scéně  v  jednom ve svých  

článcích uvedla Moravčíková,  ţe „ te nto insti tut je  typ i cký  pro angloameri cký právní  

systém,  a  i  když je  za komponovaný  v  tzv .  a lpském právě ,  prin cipy té to do ktrín y nebudou  

                                                 
83  Ústavní soud hovoří také obecně o potřebě dotváření práva obecnými soudy. Srov.  např. nález č. 34/2006 Sb. 

ÚS, sv. 40, nález č. 102/2006 Sb. ÚS, sv.  41 nebo nález č. 118/2006 Sb. ÚS sv. 41.  
84  Bejček, J. Právní jistota v (před)smluvním jednání. Právní praxe v podnikání, 1993, č. 11,  str. 1 (ASPI  ID: 

LIT2764CZ) 
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v  našem 85 systému právu ap l ikovate lné a  že potřeba l egis l a tivní  z měny či  za kotvení není  

niktera k závažná“ . 86 

Při úvahác h nad t outo otázkou  j sem dos pěl  k  závěru,  a  to i  vzhle dem 

k praktický m zkušenostem s  obc hodní m prost ředí m v ČR, ţe česká legislativa   je 

při prave na na  takový d ru h odpovědnosti ,  jakou je  p řed smluv ní odpovědnost , .  

Aktivní krok judikatu ry,  která  pomohla k  dok resle ní  (utvoře ní)  tohot o i nstitutu,  

byl z mé ho pohledu  vítán,  i  k dyţ mohl být u dělán cest ou  šťast nější ,  jak dále  

uvedu v  násle dujících  částech práce.  To ovše m nic ne mění na základní  tezi ,  ţe  

pokud se bude me pohybovat v  rámci obc hodníc h vztahů a uzaví rání kontraktů,  

měl by se  p roce s kont raktace nést  v  duc hu  spolupráce a  zásad  good fa i th  and fa ir  

dea l ing a nikoliv poškození či  oklamá ní druhé st rany  (zásada nemine m l edere ) .  Jen  

takové řeše ní můţe při spět k  zefektivně ní k ont raktace a  sníţe ní t ransakč ních  

nákladů.  

 

2.1 Charakter předsmluvní odpovědnosti v českém právu 

 

2.1.1 Vymezení pojmu předsmluvní odpovědnosti 

Jak j iţ bylo řeče no v  úvodu,  poje m předs mluvní odpovědnosti  je v českém 

právu chá pán jako i nstitut okrajový,  který se pomalu dostává do zájmu práv ních  

teoretiků,  ovše m v  praktickém uplat nění  je stá le opomíje n . 87  

Zásadní otázku,  kterou se  musíme  zaobí rat a  kte rá byla  obec ně řeše na na  

počátku této práce,  je,  zda se v  české m právní m prostře dí dá o pře ds mlu vní  

odpovědnosti  hovořit jako o s mluv ní ne bo  mi mosml uvní odpovědnosti .   

Jako základ  analýzy u ţijeme  rozhodnutí NS ČR  ze dne 11.10.2006  sp.  zn.  

29 odo  1166/2004.  Nejvyšší sou d v  t omt o rozhodnutí uvedl,  ţe „ je l ikož  pov innost,  

která  b y mohla  even tuá lně v yp lýv at z  toho,  že předpo kládaná smlouva nebyla  uzavřena ,  

nemá smluvní povahu (ne jde o porušení smluvní pov innos ti ),  zabýva l  se  soud otáz kou,  zda ,  

                                                 
85  Ačkoliv je zde myšlen právní řád Slovenska,  domnívám se, ţe jeho podobnost s  českým právním řádem je natolik 

rozsáhlá, ţe by se závěry autorky daly pouţít i v rám ci českého právního prostředí.  
86  Moravčíková,  A. Doktrína culpa in contrahendo v  obchodnom práve. Bulletin slovenskej advokácie,  2005, č.  910,  s. 

35. 
87  K tomuto závěru jsem dospěl vzhledem k praktické zkušenosti a týká se skutkové podstaty bezdůvodného 

přerušení kontraktace. U jiných skutkových podstat nelze s  tímto závěrem souhlasit, jelikoţ případy neplatnosti 

právního úkonu jsou relativně časté.  
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vzhl edem k absen ci  v ýs l ovné právní úpravy  v  to mto s měru,  odpovědnost za (neoprávněné,  

resp .  bezdůvodné) ukončení jednání o uzavření smlouvy vůbec při chází v  úvahu,  a  pokud 

ano,  o které z  ustanovení občans kého či  ob chodního zákoní ku lze vznik takové  

odpovědnosti  opří t…“.  NS ČR t ímto odmítl  p řed smluv ní odpovědnost jako s mluvní  

odpovědnost  a  jednoz načně se p řiklonil  k  mi mos mluv ní odpovědnosti .   

NS ČR se k  výše z míně ným závěrů p řiklonil  rovněţ  v  dalšíc h judikátech.  

Konk rétně  v  roz hodnutí ze dne 2.9 .2008,  sp.  zn.  25 Cdo 127/2007,  ve kterém 

NS ČR uvedl,  ţe „odpovědnost za škodu vzni klou porušením p ředsmluvní pov innosti  

bezdůvodným u kon čením  jednání  o uzavření s mlouvy  se  posuzu je pod l e  ustanovení  § 415 a  

§ 420 obč.  zák.  a  že při  respektování zásady s mluvní volnosti  a  rovného postavení  

účastní ků lze chování jednoho z poten ciá lních smluvní ch partne rů považovat za protiprávní 

ve smyslu ustanovení § 415 obč.  zák.  za předpokladu,  že jednání o uzavření smlouvy 

dospělo do s tád ia,  kdy jedna ze s tran byla  v  důsl edku chování druhé s trany v  dobré v íře ,  že 

smlouva bude uzavřena a  dr uhá strana  u konči la  jednání  o uzavření  smlouvy,  aniž k tom u  

měla l egi timní důvod .  Porušení prevenční pov innosti  má ovšem za násl edek vznik 

odpovědnosti  za škodu pod l e § 420 obč.  zák.  jen tehdy,  jsou -l i  sou časně sp lněny da l š í  

zákonem s tanovené podmín ky,  t j.  existe nce  škod y,  pří činná souv is l ost  mezi š kodou a  

porušením preven ční pov innosti  a  zav inění š kůdce .  Ted y i  v  případě,  že by  nebylo shl edáno  

úmyslné  jednání  ža lované v  rozporu s dobr ými  mravy,  bylo třeba posoudit,  zda neš l o z  je jí  

s trany o porušení preven ční pov innosti  d l e  § 415 obč.  zá k. ,  jež by b ylo způsob i l é  za ložit 

obecnou odpovědnost za  škodu  d l e  § 420 odst.  1  a  3 obč.  zák.“  

Celkově vzato je přístu p Nejvyšší ho sou du v  otázce zařaze ní p ředs mluvní  

odpovědnosti  sp rávný ,  a  to  jednak s  ohlede m na ev ropské roz mě ry pře ds mluvní  

odpovědnosti  ve zna mení roz hodnutí ESD  Tacc oni C -334/00 nebo také rovněţ  

v souladu  s pří stupe m Naří zení Řím II.  

Lze se setkat s  přístu pem, kte rý krit icky hodnotí výše uvede nou  konstrukci  

s t ím,  ţe nel ze jasně říci ,  ţe by p ředs mluvní odpovědnost v  rá mci českého práva 

byla  čistě mimosmluv ní odpovědností .  Hrádek  kategorické hodnocení  

pře dsml uvní odpovědnosti  ze stra ny Nejvyš šího sou du pod r obuje k rit ice,  kdy se  

dle jeho názoru Nejvyšší s oud  neza býval deta i lně výklade m ustanovení  

občanského a obc hodní ho zák oníku ve vzta hu k  před smlu ní odpovědnosti .  

Pokládá si  otázku,  zda pře dsml uvní odpovědnost nel ze chá pat jako  formu  

kvazikontraktu,  res pektive  se snaţí naj ít  odpověď na otázku,  kdy dochází  
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k pře sunu  od mimos mluvní odpově dnosti  ke s mluv ní odpovědnosti ,  jak t omu je  

v německé m právu. 88 Domnívá se,  ţe v  rámci je dnání mů ţe dojít  k  navázání  

uţších kontaktů a st rany mohou změ nit rozsa h práv a povinností  a  t í m se  

při bl íţit  k  u rčité fo rmě s mluvní mu vzta hu.  Výsledně c hápe pře ds mluvní  

odpovědnost jako kvazikontrakt a  to zej ména proto,  ţe p ře dsml uvní vztah  

vykazuje několik z naků,  které lze nalézt u ty pických  příkladů kvazikontraktů  

(chybějící  k onse nsus stra n s  c hová ním druhé stra ny,  které je  a le vynuce no  

určitý mi p ravidly  vlastní mi té měř  kaţdé mu práv nímu  řádu,  dobré  víře,  dobrý m 

mravů m a povi nnosti  nepů sobit škodu. 89 

S výše uvedeným názorem se ovše m nezt otoţ ňuji .  P ředs mluvní  

odpovědnost vní má m jako speci fický institut ,  na který musíme hledět z  několika  

úhlů pohledu,  zvláště s  přihlé dnutí m k  chápá ní sa mot ného i nstitutu - V zhlede m 

k tomu, jak jej  analyz uji  v  tét o p ráci ,  je dle mého názoru  pri má rně  

mimos mluvní ho c harakteru,  avšak s  t ím,  ţe v  určité m oka mţiku nabývá  

charakteru smluvní odpovědnosti  a  to  konk rétně  za situace,  kdy si  strany začnou  

uprav ovat své vzáje mné je dná ní,  respektive u přesňovat p roces a  výst upy  

vyjednávání. 90  

Se shora  zmí něnou tezí souvisí  proble matika tzv.  předběţ ných dohod.  Tyto  

dohody mohou vytvořit situaci ,  kdy se odpovědnost bude přesouvat  

z mi mosmluv ní rovi ny do rovi ny s mluvní.   

Dohody tohot o typu mívají  v  převáţně  většině pří padů podobu tzv .  Letters  o f  

intent,  Memorandu m of  Understanding ,  Commitment l e tte r  nebo Memorandu m of  

agreement .  O becně l ze říci ,  ţe tyto doku menty  „nezávazně“  stanoví  podmínky  

navrhované tra nsakce. 91 Poři zují  se povětši nou na počátku plánované tra nsakce,  

                                                 
88  Hrádek, J. Předsmluvní odpovědnost . Praha: Auditorium, 2009, s. 118-119.  
89  Hrádek, J. Předsmluvní odpovědnost . Praha: Auditorium, 2009, s. 128.  
90  Srov. Hulmák, M. Uzavírání smlu v v civilním právu. Praha  C.H.Beck, 2008, s. 163. Podobně rovněţ např. švýcarská 

právní doktrína,  srov. Tercier, P. Le droit des obligations. Zurich:  Schulthess Médias Juridiques SA, 2004, s. 123-

126. Prof. Suchoţa ve své práci „Culpa in contrahendo (Úvahy)“ k  tomu uvádí: „Bipolárne chápanie záväzkov,  t.j. ich 

klasického členenia na záväzky kontraktuálne (obligationes ex contractu) a na záväzky deliktuáln e (obligationes ex delicto), čo má 

svoj pôvod už v rímskom práve nás  akoby malo naviesť (nasmerovať) na použitie uvedenej klasif ikačnej schémy aj pri hľadaní a 

určení miesta inštitútu culpa in contrahendo v štruktúre právnych záväzkov. Zdá sa však, že toto  nie je schodná cesta. V ďalšom 

výklade si ukážeme, prečo nie je možné jednoznačne, t.j. bez akýchkoľ-vek výhrad začleniť záväzky typu „culpa in contrahendo“ do 

jednej (príp. druhej) klasickej schémy (skupiny) záväzkov.“ Suchoţa, J. Culpa in contrahendo (Úvahy).  In Husár, J. 

Súčasnosť a a perspektívy právněj regulácie obchodných zmlúv II. Košice :  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

2009, s. 150.  
91  Povětšinou se tyto dokumenty uţívá v rám ci Merges&Acqusitions. Srov. definici Letter of Intent na 

www.investorwords.com , kde se uvádí, ţe se jedná o:“ A letter f rom one company to another acknowledging a willingness 

http://www.investorwords.com/
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jakmile se st rany dohod nou  na p ředběţ ných podmí nkách 92.  Ačkoliv se s  nimi  

setkáváme převáţně v  mezi národní m obchodním styku,  jsou bě ţné i  tuzemském 

obc hodu.  Typický m pří pade m, kdy dojde  ke sjednání  např.  Letter  o f Inte nt ,  je  

situace,  kdy je smluvní part ner dodavatelem finální ho v ý robku,  se kterým na př.  

vstupuje do veřejné zakázky,  objednává zboţí u svýc h subdodavatelů ,  které je  

pot řebné ke stavbě finál ního výrobku  s  t í m,  ţe neví,  zda pří padnou zakázku  

dostane  či nikoliv ,  respektive vytvá ří prototy p a je dná s  mnoha dodavatel i  bez  

kompletní ho smluv ního zaj iště ní.   

Struktu ra těchto doku mentů bývá rů znorodá.  Pokud se bude me d rţet výše  

zmíně ného příkladu,  pak bude takový dokume nt obsahovat obec né podmínky  

dodá ní zboţí a  jeho speci fikace včetně ceny,  časový vý hled dodání a  

pře dpokládané mnoţství kus ů s  pří padně další mi podmí nkami .  Je moţ né,  ţe  

bude obsahovat i  naprosto j i né podmí nky jako např.  ujednání o exkluzivitě ne bo  

závazek,  aby d ruhá stra na neje dnala s  třetí m s ubjekte m.  

Zásadní otázkou je jej ich závaznost.  Někteří autoři zásadně uvá dějí ,  ţe tyto 

doku menty js ou nezávazné 93 a jsou spí še hlavní m podklade m pro dokazování,  ţe  

např.  jedna  sml uvní st rana  měla le git i mní očekávání,  ţe dojde  k  uzav ření  

kont raktu.  Dle  mé ho  náz oru nelze na tut o otázku je dnoznač ně odpovědět  

s ohlede m na skute čnost ,  ţe zá leţí  čistě na  sml uvních  stra nách ,  jaký příst up  

k těmto  dohodám zvolí ,  a  zda bude  někte rá jej ich  část p rávně  vyma hatelná. 94 

Pro zkoumá ní p rávní závaznosti  je nut né v  prvé řadě analyzovat,  zda se 

jedná o p rávní úkon a o jak ého dru hu .  Bude se tedy postu povat dle ustanovení  

§ 35 OZ nebo v  rá mci obchodních závazkových vzta hů dle  § 266 Obc hZ. 95 

                                                                                                                                                         
and ability to do business. A letter of  intent is most often issued as acknowledgment of  the fact that a merger between companies or an 

acquisition is being considered seriously. Sometimes, a letter of  intent may also be issued by a mutual fund shareholder to indicate that 

he/she would like to invest certain amounts of  money at certain specif ied t imes. In exchange for signing a letter of  intent, the 

shareholder would of ten qualif y for reduced sales charges. A letter of  intent is not a contract and cannot be enforced, it is  just a 

document stating serious intent to carry out certain business activit ies.“ Uţívají se ale rovněţ při zakládání společných 

podniků (joint Ventura) nebo u investičních  smluv. 
92  Zahradníková, R. Culpa in contrahendo a zakotvení v právních řádech některých členských států EU. Soudce, 

2007, č. 4,  s. 18.  
93   Zahradníková,  R. Culpa in contrahendo a zakotvení v právních řádech některých členských států EU. Soudce, 

2007, č. 4,  s. 18.  
94  Shodný názor rovněţ Csach, K. Doktrína culpa in contrahendo v obchodnom práve. Reakcia na článok. Bulletin 

slovenskej advokácie, rok,   č.  Tento autor ve své práci odkazuje na komplexní rozbor vztahu Letter of intent a 

kontinentálního práva v Bergjan, R.:  Die Haftung aus Culpa in contrahendo biem Letter of Intent nach neuem 

Schuldrecht.  In: Zeitschrift fur Wirtschaftsrecht und Insolvenzpraxis, 2004,  č. 9,  s. 395-401. 
95  Čermák, K. Ještě k tzv. prohlášením záměrů (letters of intent). Bulletin advokacie, 1999, č. 6-7, s.  34-35.  
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Krité riem je rov něţ vůle st ran a jej ic h ú mysl,  který st rany při  tvorbě takové ho  

doku mentu projevily. 96 Pokud by st rany nec htěly,  aby byla  taková dohoda právně  

závazná,  pak je v hodné  tot o z mínit  do sa mot ného te xtu dohody.  Dle  p raktických  

zkušeností  je konstrukce takových ujednání vel mi sloţitá ,  jel ikoţ je velmi těţké 

najít  kompromis mezi obec ností  a  na opak konk rétností  tak,  aby bylo či naopak  

nebyl o moţno ujedná ní povaţ ovat za právně závazné,  ba dokonce,  zda by z  je ho  

textace ne šlo dov odit ,  ţe  by  se mohlo  jednat o  s mlouvu  o  s mlouvě bu doucí  ne bo  

pří mo konkrét ní s mluvní  typ dle usta nove ní OZ ne bo  Obc hZ.  

Pokud ohlédneme od právní závaznosti ,  mohou mít pře dběţ né dohody i  

j iné  následky.  Jej ic h p řehle d uvádí Če rmák,  kdy se podle jeho názoru bude  

jednat typicky o a) o chranu důvěrnosti  infor mací ;  b) porušení prin cipu ochran y dobré v íry  

a  násl edně náhrady škod y ve f ormě culpa in co ntrahendo ;  c) v l iv  na interpre ta ci  násl edně  

uzavřené smlouvy s  odkazem na ustanovení § 35 odst.  2  OZ ;  d) možné uved en í  v  om yl  d l e  

§ 49a OZ ve spojení  s  § 40a OZ ;  e) nepla tnost právního úkonu d l e  § 42 OZ, kdy se 

jedna strana  m ylně domnívá ,  že se  jedná  o p la tnou a  závaznou smlouvu . 97 

 

2.1.2 Skutkové podstaty v českém právu 

Jestl iţe jsem v  pře dešlých řádcích uvedl,  ţe české právo ne má konk rétní  

normativ ní úpravu pře dsml uvní odpově dnosti ,  avšak obsahuje dílčí  p rávní  

normy  stanovující  někte ré skutkové podstaty,  pokusí m se v  tét o části  práce  

uvést a  analyzovat celkový pře hled skutkovýc h podstat v  českém právu  

vyplývajících z  obča nského zákoníku či  judikatu ry.  Skutkové podstaty vyplývající  

z obchodníc h vzta hů budou řešeny  v  další  části  p ráce.  

1.  Neplatn ost prá vn íh o úk onu  

Odpovědnost za škodu způsobenou neplatný m právní m úk on e m dle § 42 

OZ lze vnímat jako je dnu ze základníc h skutkovýc h podstat pře ds mluvní  

odpovědnosti . 98 V rozhodnutí ze dne 30.6.2010 sp.  zn.  5 Tdo 298/2010 Nejvyšší  

                                                 
96  Sedláčková,  O. Dopisy o záměru - Letters of intent. Bulletin advokacie, říjen 1998, č.  10,  s. 10  
97  Čermák, K. Ještě k tzv. prohlášením záměrů (letters of intent). Bulletin advokacie, 1999, č. 6-7, s.  38-40.  
98  Knappová, M., Švestka,  J., Dvořák, J., a kol. Občanské právo hmotné. 2 díl. 4. Aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

ASPI, rok,  s. 412. Prof. Švestka v  komentáři k občanskému zákoníku toto ustanovení přímo označuje jako culpa in 

contrahendo. Srov. Švestka, J. in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M.  Hulmák, M .  Občanský zákoník I. Komentář. 10. 

vyd.Praha: C.H.Beck,  2006  s. 357.  



 32 

soud konkrét ně uvedl,  ţe pokud jde o insti tu t „culpa in cont rahendo“ (odpovědnost za 

škodu způsob enou  nep la tností  právního ú konu ) v  závazkový ch  vztazích,  o němž  se obv iněn ý  

rovněž zmiňu je v e sv ém dovolání ,  je  vy jádřen v  ustanovení § 42 obč.  zák.  jako sou část  

právní úpravy nep la tnosti  právních  úko nů (§ 38 až § 42 ob č.  zák. ).  Jak vi díme,  

Nejvyšší s oud  tot o usta nove ní p ří mo oz načuje jako  culpa  in c ont rahe ndo.  

Není mý m cíle m zde  rozvádět hluboký roz bor k  c harakte ru p rávní ho  

úkonu,  p rot o na  tomto  mí stě  uvedu pouze  někte ré základní p re misy,  kte ré je  

vhodné z mínit  p ro  lepší  pochope ní cul pa in  contra hendo ve s pojení  

s ne platností  práv ního úkonu.  P rávní úkon je dle § 34 OZ  projev vůle směřující  

zejména ke vz niku,  změ ně nebo zániku těc h práv a povinností ,  kte ré p rávní  

pře dpisy s  tak ovým projevem spojují .  Aby byl p rávní úkon platný a účinný,  musí  

plnit poţadavky náleţit osti  vůle,  náleţitosti  p rojevu a k oneč ně náleţit osti  

plně ní.  Poku d právní úk on nespl ňuje výše z mí něné,  pak je stiţen a bsol utní  

neplatností .  Právní  úkon,  kte rý je  učině n v  rozporu se  zákonem,  je právní m 

úkone m v  záporu se zákonem (con tra  l egem) ,  obc hází  jej  (in f raudem l egis) ne bo je  

v rozporu  s dobrý mi mravy. 99 

Východiskem je,  ţe ten,  k do vst upuje do  sml uvního procesu s  dru hým 

účastníkem, zavazuje  se uzav řít s  ní m plat nou  sml ouvu.  T oto  ustanovení  

stanovuje,  ţe  vznik ne -l i  neplat ností  p rávní ho úkonu ško da,  odpovídá se  za ni  dle  

obec ných usta novení odpovědnosti  za škodu.  Tent o obecný odkaz zna mená,  ţe  

bude me postu povat dle §  420 OZ.  

Odpovědnost zde  vzniká samotný m z půs obe ním ne platnosti  úk onu.  Na  

roz díl  o d obc hodněprávní  úpravy je vyţadováno zavině ní. 100 Jak uvádí Hulmák ,  

toto ustanovení má určité omeze né pole působnosti  a  to z  důvodu,  kdy  

pře dpokladem odpovědnosti  za škodu je p řičitatelnost neplatnosti  jedné ze stran  

(neplatnost sml ouvy vzhlede m k  poţadavku konse nsu zpravidla  způ sobí obě  

strany). 101 Judikatu ra k  této otázce dovodila ,  ţe je nutné zk oumat podíl  obou  

                                                 
99  Blíţe srovnej např. Knappová, M., Švestka, J., Dvořák,  J., a kol. Občanské právo hmotné. 2 díl. 4.  Aktualizované a 

doplněné vydání. Praha:  ASPI, rok,  s. 136 a násl. nebo Srov. Švestka, J. in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M. 

Hulmák, M. Občanský zákoník I. Komentář. Praha: C.H.Beck, s. 295.  
100  Švestka, J. in Švestka,  J., Jehlička,  O., Škárová,  M., Spáčil, J. et al.  Občanský zákoník. Komentář. 10. vyd. Praha: 

C.H.Beck, 2006, s. 280.  
101  Hulmák, M. Uzavírání smluv v civilním právu. Praha:  C.H.Beck, 2008, s. 155.  
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stran  na neplat nosti . 102 

2. Porušen í in formační p ovinn ost i  

Informační povi nnost je pozit ivně v obča nském zák oníku sta novena  

výjimečně na několika místec h,  která zvláště s ouvisí  s  oc hra nou  spotře bitele 103 

nebo také in formační povi nnost prodávajícího. 104  

Při uzaví rání kontraktu je nutné,  aby s ml ouva obsa hovala a lespoň  

podstatné náleţit osti ,  to z name ná,  ţe pře dání in formace o nic h musí být  

pře dměte m vyjednávání a  následné dohody s mluv ních stra n.  Ne spl nění  

informační  povinnosti  mů ţe vést k  situaci ,  kdy  sml ouva nebu de uzav řena  vůbec  

nebo bude naopak ne platná  z dův odu  omylu je dné  ze smluv ních  stra n dle §  49a 

OZ (ve spoje ní s  § 40a OZ). 105 

Ustanovení  § 49a sta noví,  ţe  právní ú kon  je  nep la tn ý,  jes tl iže je j jedna jí cí  os oba 

učini la  v  o mylu,  vy cházejí cím  ze s kute čnos ti ,  jež je  pro  jeho  uskute čnění rozhodují cí ,  a  

osoba ,  které byl  právní ú kon ur čen,  ten to omyl  v yvola la  nebo o něm musela  v ědět.  Právní 

úkon je  rovněž nep la tn ý,  jes tl iže omyl  byl  tou to osobou vyvolán úmyslně .  Om yl  v  pohnut ce  

právní úkon  nep la tným ne činí .   

Omyl ve vůli  je právně výz namný m, t j .  má za následek ne platnost p rávní ho  

úkonu  jen  tehdy,  jestl iţe p rávní úk on  učinila  je dnající  os oba v  omylu  

vycházejícím ze  skutečnosti ,  jeţ je p ro uči něný  právní úk on rozhoduj ící  

(podsta tn ý) a bez níţ by k p rávní mu úkonu,  jaký je uzavřen,  nedošlo,  a  os oba,  

které byl učině ný právní úkon u rčen,  tent o omyl bu ď vyvola la  (např.  uvedení m 

nepravdivé skutečnosti ,  která byla  rozhodující  pro jednání d ru hé strany),  ane bo  

(tzv .  d is ju nktivn í  spojka) jej  sice nevyvola la ,  avšak o omyl u v době uči nění  

právní ho  úkonu věděla  či  vědět musela  (mu selo j í  to  být – objektivně  vzhlede m 

k okolnoste m případu posuz ováno – z řejmé),  a  vzdor tomu d ru hou stra nu na  

                                                 
102  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 8. 2003, sp. zn. 25 Cdo 1097/2002.  
103  V případě ochrany spotřebitele zakotvuje občanský zákoník rozsáhlou informační povinnost dle § 52 a násl. OZ. 

Tato ustanovení jsou značně ovlivněna evropským právem a implementací směrnic,  např. 97/7/ES nebo 

93/13/ES. Lze říci, ţe podnikatelé při jednání se spotřebiteli mají povinnost jednat v dobré víře, sdělovat 

podstatné informace,  a to pravdivé a úplné a nezneuţívat svého postavení. Tyto povinnosti přitom vznikají 

v okamţiku, kdy dojde ke kontaktům mezi stranami a zejména informační povinnosti musí být realizovány ještě 

před vstoupením do vzájemného smluvního vztahu. Srov. Hrádek, J. Předsmlu vní odpovědnost . Praha:  Auditorium, 

2009, s. 166.  
104  Např. ustanovení  § 53 odst. 4 OZ, § 54b odst. 2 OZ nebo § 596 OZ. 
105  Hulmák, M. Uzavírání smluv v civilním právu. Praha:  C.H.Beck, 2008, s. 155.  
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omyl  neu poz ornila . 106 

Judikatu ra k  této věci dodává,  ţe je nutné informace,  které jsou získány  

běhe m kontraktace ,  posuz ovat s  obvyklou péčí 107.  O případný omluvitel ný omy l  

by nešl o,  pokud  jednající  stra na nevyu ţila  z  nedbalosti  moţnost ověřit  

skutečnosti  roz hodné pro uskuteč nění za mýšlené ho právní ho úkon u,  tedy měla -

l i  moţnost se  takovému omylu  vyhnout. 108 

Neplat nost právní ho úkonu,  který byl uči něn v  omyl u,  je neplat nost  

relativní,  t o z name ná,  ţe se  dle §  40a OZ mu sí st rana je dnající  omylu neplatnost i  

dovolat . 109 

Na tuto p roble matiku se pl ně vztahuje obecný výklad,  který j sem podal  

v prv ní části  p ráce  (kap.  1 .3 .3)  týkající  se sdělení důleţitýc h in formací běhe m 

procesu k ont raktace.  

3. Porušen í pre venční p ovinn ost i  

Předmsluv ní odpovědnost  ve vztahu  k  porušení  p revenč ní povinnosti  dle  

§ 415 OZ dov odila  v  posle dní  době ju dikatura .   

Ustanovení § 415,  které označujeme jako gene rální p revenč ní klauzuli ,  

uvádí,  ţe každ ý je  pov inen po čínat s i  ta k,  aby nedocházelo ke š kodám na zdrav í ,  na  

majet ku,  na přírodě a  životním prostřed í .  Jde o závaznou právní povinnost kaţdé ho  

dodrţ ovat nejen  povinnosti  ul oţe né právní mi p ře dpisy a  povi nnosti  převzaté  

smluvně,  a le –  i  bez k onk rétně  stanoveného pravidla  chování – počí nat si  

natolik obez řetně,  a by jednání m či opomenutí m nevznikla  šk oda j i ným ani je mu  

samému. Takto stanove ná gene rální p revence je  součástí  občansk oprávní ho  

odpovědnost ního systé mu. 110 

Judikatu ra dovodila ,  ţe  p řípady  bez důvodného pře ruše ní kont raktace je 

nutno v  rámci  českého práv ního prost ředí pos uzovat dle  §  415 OZ ve s poje ní s  

                                                 
106  Švestka, J. in Švestka,  J., Jehlička,  O., Škárová,  M., Spáčil, J. et al.  Občanský zákoník. Komentář. 10 vyd. Praha: 

C.H.Beck, 2006, s. 402.  
107  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.8.2000, sp. zn. 22 Cdo 2506/99.  
108  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 19.12.2002, sp. zn. 30 Cdo 1251/2002.  
109  Srov. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.7.2003, sp. zn. 25 Cdo 1569/2001 nebo také rozhodnutí ze 

dne 18.4.2006, 21 Cdo 826/2005.  
110  Škárová, M. in Švestka,  J., Jehlička,  O., Škárová,  M., Spáčil, J. et al.  Občanský zákoník. Komentář. 10 vyd. Praha: 

C.H.Beck, 2006, s.1049.  



 35 

§ 420 OZ, dle kterého kaţdý odpovídá za škodu,  kterou z působil  zaviněný m 

poruše ním právní povinnosti .  Pře dpokladem pro uplatně ní tét o formy  

odpovědnosti  je protip rávní úkon,  škoda,  příči nná s ouvislost mezi ni mi a  také 

zavinění,  kte ré musí být a les poň ve fo rmě  nevědomé ne dbal osti . 111 

Přel omovým ju dikátem, který  tuto k onst rukci p ři ja l ,  byl o roz hodnutí  

Nejvyššího s oudu ze  dne  11.10.2006 ,  sp.zn.  29 Odo 1166/2004.  Jeho právní  

větu a zásadní  část odůvodně ní jse m jiţ  uvedl v  kapitole  p ředešlé.   

K tomuto roz hodnutí a  uplat nění § 415 OZ lze mít několik námitek. 112 

V prvé řadě je třeba si  uvědomit,  ţe ustanovení ge nerál ní preve nční klauzule  

ukládá všem povinnost,  aby vzhle dem ke konk rétní m okol noste m zachovávali  

takový stupeň obe zřet nosti  a  ohle dupl nosti ,  kte rý je p ři objektivní m posuz ování  

schopen za brá nit vzniku  šk ody.  Podstatné ovšem je,  ţe exi stuj í  j isté okol nosti ,  

které označuje me jako  okol nosti  vylučující  odpově dnost.  Mezi takové platí  i  

výkon práva.  Pokud je u rčité jedná ní dov oleno,  pak ne můţe být protip rávní.  

Výkone m práva je rov něţ vlastní kont raktace.  To zna me ná,  ţe strany,  které  

chtěj í  uzavřít sml ouvu,  vstupují  do jednání s  plný m vědomím, ţe vyjednávání  

kont raktu sebou  přináší  u rčité náklady ,  a ţe v  případě  sel hání vyjednávání budou  

takové náklady vynal oţeny  ma rně. 113  

4. Jednán í v rozp oru s  d obrými mra vy  

Při kontraktaci mů ţe dojít  k  sit uaci ,  kdy jednání s mluvní st rany lze  

povaţovat v  roz poru s dobrý mi mravy.  Dobré mravy jsou obecný m poj mem,  

který ne má pev né vy mezení.  Jej ich  vymeze ní  můţe me najít  v  judikatu ře,  která  

dobré mravy  de finuje  jako s ouhrn s poleče nských,  kultu rních a  mravníc h norem,  

jeţ v historickém vývoji  osvě dčují  j istou ne měnnost,  vystihují  podstatné  

histo rické tende nce,  jsou sdíle ny rozhodující  částí  s poleč nosti  a  mají  povahu  

norem základníc h. 114 Dobré  mravy tak lze  stavět na roveň  právní m normám,  

                                                 
111  Tuto odpovědnost označujeme jako subjektivní odpovědnost, tzn. ţe zahrnuje zavinění.  
112

  Prof. Karel Eliáš k aplikaci § 415 OZ uvedl: „Pokud jde o § 415 ObčZ, tak o co se má soud opřít, když nic jiného v tom 

zákoně není?“ Lasák, J.  Záznam z 3. Odborného symposia Nejvyššího soudu. [On-line text][ cit. Dne 1.12.2010]. 

Dostupné z <http://jinepravo.blogspot.com/2010/01/zaznam-z-3-odborneho-symposia.html> 
113

 Hulmák, M. Uzavírání smluv v civilním právu. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 161.  
114  Rozhodnutí NS ČR ze dne 17.5.2001, sp. zn 20 cdo 263/2001. Rovněţ srovnej rozhodnutí ÚS ČR ze dne 

26.2.1998 sp. zn II. ÚS 249/97, ve kterém se k  dobrým mravům uvádí, ţe:“ „Dobré mravy“ jsou souhrnem etických, 

obecně zachovávaných a uznávaných zásad, jejichž dodržování je mnohdy zajišťováno i právními normami tak, aby každé  jednání 

bylo v souladu s obecnými morálními zásadami demokratické společnosti. Tento obecný horizont, který vývojem společnosti rozvíjí i 
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kterým je poskytová na shodná právní  oc hra na jako kaţdé  j iné  p rávní normě. 115 

Za jednání v  rá mci uzavírá ní kont raktu,  které z  pohledu předs mluvní  

odpovědnosti  bude ty pické ,  je na př.  je dnání  s  ú mysle m vůbec  sml ouvu  

neuzavřít .  Mů ţe se tedy jednat o situaci ,  kdy stra na vstupuje do jedná ní ,  a j iţ při 

počátku jednání nemá ú mysl uzav řít kontrakt,  a le jej ím ú mysle m je poškození  

dru hé stra ny.  O odpovědnosti  můţe me hovořit pouze za situace,  kdy škůdce  

jedná v  rozporu s  dobrými  mravy ú mysl ně. 116 V rozhodnutí ze dne 31.1.2007 sp .  

zn.  25 Cdo 874/2005 NS ČR uvedl,  ţe odpovědnost za úmyslné jednání proti  dobrým  

mravům zahrn uje  ja k případy  právem neupraveného jednání ,  ta k právě případ y oprávněného  

výkon u práva ,  kter ý směřu je  k poškození jiného,  neodporu je  s i ce  pří mo zákonu a  

nedosahuje intenzi ty protiprávnos ti ,  a l e  je  v  rozporu s dobrými mravy.  A dále,  ţe to  

zname ná,  ţe i  když  škůd ce v ykonává své právo,  avšak způsobem,  kter ý  záměrně  

poškozuje jiného a  vede k nepřiměřeným důs l edkům, jde o tzv .  š ikano zní výkon práva ,  jenž 

je  san kcio nován právě ustanovení m §  424 obč.  zá k.   

 

2.2 Obchodní právo  

 

2.2.1 Charakter a vymezení 

Oproti úpravě v  občanské m právu je právní ú prava odpovědnosti  a  náhrady  

škody v rá mci práva obc hodní ho zaloţena  na objektivní m princi pu,  coţ zna mená  

bez vztahu k  zavině ní. 117 Pro škodu musí být tedy s plně ny podmínky existe nc e  

škody,  porušení  p rávní povinnosti  a  p říčinný vztah  me zi porušení m a vz niklou  

škodou.  

Otázkou,  kterou si  musí me poloţit ,  je,  zda se na úpravu předs mluvní  

odpovědnosti  za situace,  kdy byc hom vyjednávali  o s mlouvě v reţi mu  

obc hodního zákoníku,  p řípadně se obecně pohybovali  v  oblasti  obc hodní ho  

práva,  pouţila  úprava náhrady šk ody dle § 373 a násl .  ObchZ. Tato zása dní  

                                                                                                                                                         
svůj morální obsah v prostoru a čase, musí být posuzován z hlediska konkrétního případu také právě  v daném čase, na daném mís tě 

a ve  vzájemném jednání účastníků právního vztahu. Takovéto hodnocení přísluší výhradně obecným soudům, není ani v možnostech 

Ústavního soudu vnikat do oněch subtilních vztahů jednotlivců, pokud jejich jednání nesignalizuje porušení základních práv a 

svobod.“  
115  Rouček, F., Sedláček,  J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku 

a v Podkarpatské Rusi. Praha:  Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart,1937, s. 706 (citace dle Hrádek, J. 

Předsmluvní odpovědnost . Praha: Auditorium. s. 109). 
116  Hulmák, M. Uzavírání smluv v civilním právu. Praha:  C.H.Beck, 2008, s. 162.  
117  Plíva,  S. Obchodní závazkové vztahy. 2. vyd. Praha :  ASPI, a.s., rok,   s. 145.  



 37 

otázka a odpověď na ni má znač ný výz nam.  

Na výše zmíně né de fact o exist uj í  dvě moţné odpovědi.  Na jed né stra ně  

právní ú prava vycházející  z  občanské ho zákoníku a jeho § 4 15,  potaţmo § 420 ,  

jak j iţ bylo ukázá no s  odkazem na judikatu ru NS ČR. Dru hou moţností  je  

právní ú prava vycházející  z  Obc hZ a jeho § 373 a násl . ,  respektive § 757.  Obě 

řešení mají  své zas tánce a odp ůrce.  T obeš 118 nebo Moravčíková 119 uvádějí ,  ţe by  

se na před sml uvní odpově dnost ve spoje ní s  obchodní m práve m měla aplikovat  

úprava obc hodně práv ní za loţe ná na  objektivním princi pu s  korektivem 

pře dvídatelné škody.  Naopak j iní autoři jako Csach 120 nebo Hrádek 121 s e  

domnívají ,  ţe by se měl uplatnit pri ncip su bjektivní odpovědnosti  za loţené na  

právní  úpravě občanské ho zák oníku.  Js ou zde  i  tací ,  kteří  p řipouštěj í  obě  

řešení. 122 

Dle mé ho názoru nelze k  dané proble matice p řistupovat zjednodu šeně,  a le  

naopak vol i t  ce stu j inou.  Na pře ds mluvní odpovědnost v  obc hodní m právu se  

musí me dívat optikou roz dílnýc h skutkovýc h podstat a  t ím dle mé ho názoru  

dojde k  sit uaci ,  kdy v  obc hodní m právu bude me aplikovat oba dva výše zmí něné  

příst upy.  Domnívá m se,  ţe tot o řešení nejl épe od ráţí roz dílnost v  chá pání  

pře dsml uvní odpově dnosti  a  také obchodně právní aspekt,  kdy by měla  

v některýc h pří padech  exist ovat objektivní odpovědnost s  prvke m pře dvídatelné  

škody.   

 

2.2.2 Skutkové podstaty v obchodním právu 

1.  Neplatn ost prá vn íh o úk onu  

Dle §  268 ObchZ  je ten,  kdo  způsob i l  nep la tnost  právního ú konu,  pov inen  

nahradit škodu  osobě,  k teré b yl  právní úkon  ur čen,  l edaže ta to osoba o  nep la tnosti  

právního úkon u vědě la .  Pro náhradu  té to  š kody  p la tí  obdobně us tanovení o  náhradě š kody  

                                                 
118  Tobeš, Z. Culpa in contrahendo. Právní rádce, 2007, č. 1,  s. 23  
119  Moravčíková,  A. Doktrína culpa in contrahendo v obchodnom práve. Bulletin slovenskej advokácie,  2005, č.  910,  s. 

26 – 35.  
120   Csach, K. Doktrína culpa in contrahendo v  obchodnom práve. Reakcia na článok. Bulletin slovenskej advokácie, rok,   

č.  5, s. 38 
121

 Hrádek, J. Předsmlu vní odpo vědnost: Culpa in contrahendo. Praha: Auditorium, 2009, s. 154-157.  
122Salač, J. Culpa in  contrahendo v českém právu? Právní rozhledy, 2002,  č.  9, s. 413.  
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způsobené porušením s mluvní pov innosti  (§ 373 a násl . ) .   

Toto usta novení je velmi podobné § 42  OZ, který rovněţ stanovuje  

odpovědnost  za škodu z půs obe nou  ne platností  práv ního úkonu.  O proti ú pravě  

v OZ se zdá být konstruk ce v  Obc hZ jasnější ,  jel ikoţ p římo stanovuje,  ţe ten  

kdo z půs obil  neplat nost  p rávní ho úkonu ,  je odpovědný za šk odu.   

Oproti OZ je nutno se také pozastavit nad c hápá ním právního úk onu  

v ObchZ.  Tí mto mám na my sli  zvláště výkladové otázky p rávního úkonu 123 ve  

spoje ní s  ustanovení m §  266 odst.  2 ,  kdy  je nutno projev vůle  vyloţit  vzhlede m 

k výrazů m pouţívané m běţ ně v  obchodním styku,  § 266 odst.  3 ,  kdy je nut no  

posu zovat p rojev vůle také  ve vztahu k pra xi,  která exist ovala  mezi st rana mi ,  a  

konečně § 266 odst.  4 ,  k terý uvádí,  ţe se právní úkon v  poc hybnostec h vykládá 

k t íţi  té st rany,  kte rá ho prvé uţila . 124 

Protip rávní m úkone m je způs obe ní neplat nosti  p rávní ho  úkonu.  Bez  ohledu  

na to,  jaký je důvod neplat nosti ,  je nutno zkou mat,  která ze stran vyvola la  

neplatnost,  na  čí stra ně tent o důvod je,  a  t o bez ohle du na zavině ní .  Jedná se  

tedy o odpovědnost objektivní .  T o zname ná,  ţe odpovědnost za škodu vznikne i  

tehdy,  jestl iţe odpovědný subjekt o důvodu neplat nosti  nevě děl a  dokonce i  v 

pří padě,  ţe o něm vědět a ni ne mohl.  Mezi c hování m odpovědné osoby a  

vznikem neplat nosti  musí být příči nná  souvisl ost  a  p říčinná s ouvisl ost musí  být  

také mezi neplat ností  a  vznikl ou šk odou. 125 

Důvodem náhrady škody nebu de jen jednání,  j ímţ byla  způ sobena škoda,  

a le také poruše ní povinnosti  s mluv ní stra ny o takové skuteč nosti  i nformovat 126,  

jel ikoţ poku d by o samotné ne platnosti  věděl 127,  pak by se neuplat nila  povi nnos t  

k náhradě šk ody. 128  

2. Porušen í ochrany dů věrnos t i in formací  

                                                 
123  Převzato z Hrádek,  J. Předsmluvní odpovědnost . Praha: Auditorium, s. 157-158.  
124  Proto lze jen doporučit, aby si v průběhu kontraktace smluvní strana uchovávala veškeré verze kontraktu, o 

kterém jedná, jelikoţ výklad pojmu, který byl navrţen jednou ze stran, můţe být klíčový v  případném sporu. 
125  Pelikánová, I. Komentář k §  268 zák.č. 513/1991 Sb. [Některá ustanovení o právních úkonech]. ASPI. ASPI ID: 

LIT17458CZ.  
126  Obecnou aplikaci § 268 ObchZ na případy nesplnění informační povinnosti uvádí Hulmák, srov. Hulmák, M. 

Uzavírání smluv v civilním právu. Praha: C.H.Beck,  2008, s. 155.  
127  Např. způsobení absolutní neplatnosti právního úkonu, který nebyl u činěn písemně, ač být měl.  
128  Hrádek, J. Předsmluvní odpovědnost . Praha: Auditorium, s. 159.  
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V rá mci obchodního styku dochází k  sit uacím, kdy při vzáje mné  

komu nikaci chtějí  st rany některé  in formace u drţet  v  ta jnosti ,  a  to  s ohle dem na  

moţ né šk ody,  kte ré by mohlo způs obit  jej ich  vyzraze ní.   

Obchodní ta je mství vyme zuje § 17 Obc hZ, který uvádí,  ţe obchodním 

ta jemstvím jsou veškeré skutečnosti  obc hodní,  výrobní či  technické p ovahy  

souvisej ící  s podnike m, které  mají  skuteč nou ne bo  a lespoň pote nciá lní  

materiá l ní či  ne mate riá lní hodnot u,  nejs ou v pří slušnýc h obc hodníc h kru zích  

běţně dostu pné,  mají  být podle vůle podnikatele uta jeny a podnikatel  

odpovídající m způs obem jej ic h uta je ní za j iš ťuje.  Chrá něny js ou pouze  

informace,  které  byly za důvě rné  oz načeny.  Plně se zde  rovněţ  uplat n í teze  

z obecné části  výkladu o skutkových  podstatách předs mluvní odpovědnosti  

zmíně né v  ka pitole 1 .3 .3 .  

Dle usta nove ní § 271 Obc hZ platí ,  ţe jestl iţe  si  st rany  p ři je dnání  o  

uzavření s mlouvy navzáje m poskyt nou in formace označe né jako důvěrné,  nes mí  

je strana,  které byly tyto i nformace poskyt nuty,  p rozradit t řetí  osobě a ani je  

pouţít v  rozporu s jej ic h účele m pro své pot řeby,  a  to bez ohle du na t o,  zda  

dojde  k  uzavře ní s ml ouvy či nikoliv .  K do  poruší tut o povinnost,  je povi nen  

k náhradě šk ody,  obdobně podle usta nove ní § 373 a násl .  O bchZ.  

Porušení obc hodní ho ta jemství je rovně ţ jední m z  pří padů  

nekalosoutěţní ho  jedná ní dle  § 44 a § 51 Obc hZ. 129 

V úvahu je dle mého náz oru nutno vzít rovněţ odpovědnost st rany za  

poruše ní s mluvní ho závazku ,  a  t o v  pří padě,  kdy dojde  k  uzavře ní některé ho  

z typu předběţ ných dohod,  která bu de upravovat za j ištění důvě rnosti  

sdělovanýc h in formací.  Ty picky stra ny v  takovém pří padě uzaví ra j í  tzv.  dohody  

o důvě rnosti  (Non Dis cl osure Agree ment ) ,  který mi se  snaţí  za j ist it  důvě rnost  

samot ného jednání.  Takový ty p dohody typicky vyuţije smluv ní st rana,  která  

bude poptávat zboţí (RFQ – Req uest f or Quota tio n) u potenciá l ních obchodních  

part nerů ,  a chce  si  za j ist it  důvěrnosti  této  poptávky,  jel ikoţ např.  vstu puje do  

veřejné zakázky a p rozraze ní,  ţe je dná  s  konkrét ní m pa rtne re m ,  by mohlo  

zhoršit jej í  pozici p ři  podávání  nabí dky,  jel ikoţ by j i ný soutěţitel  mohl na  

                                                 
129  Štenglová, I., Plíva, S. Tomsa, M. a kol. Obchoní zákoník. Komentář. 11. Vydání. Praha: C.H.Beck, 2006, s.  1000-

1001.  
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základě jedná ní odhadnout cha rakter  soutě ţní nabí dky a jej í  ce nu.  

3. Jednán í v rozp oru se  zásadami poc tivéh o obch odn íh o styku  

Ustanovení § 265 ObchZ stanovuje,  ţe výkon práva,  která je v  roz poru se  

zásadami poctivého obchodního styku ,  ne poţívá p rávní ochrany.  T o zna mená,  

ţe v  pří padě sporu by sou d ode přel výkon práva,  které by bylo v  roz poru  

s takovými zása dami. 130 Oblast poctivé ho obc hodního styku je podobně jak o  

okru h dobrých  mravů ne určitý a  jej ic h de finice  je ponec hána ju dikatuře a  

doktrí ně.   

Lze říci ,  ţe oproti dobrý m mravů m jsou obsa hově uţší ,  c oţ je dáno tím, ţe  

obc hodní p rávo je oblastí  profe sionálů,  kteří  by měli  být zkušení,  a  vzhlede m 

k trţ nímu a k onku renč nímu prost ředí j i m nelze poskytovat takovou mí ru  

ochrany jak o ne podnikatelů m.  

Ve spoje ní s  předs mluvní odpovědností  lze uvést,  ţe c hová ní subjektu,  

který podléhá ObchZ, musí být vedeno dle subsidiá rní ho uţit í  § 415 OZ řádně a 

to z name ná v  s ouladu s § 265 O bchZ.  

Smluvní st rana,  j íţ vznikla  škoda jedná ním d ru hé strany t í m, ţe strany  

uzavřely sml ouvu v  t ísni ne bo za nápadně nevýhodných pod mínek,  takovou  

smlouvu můţe napadnout v  rá mci p ráv,  která p ro ně vyplývají  z  pře ds mluvní  

odpovědnosti . 131 

 

2.2.3 Nekalosoutěžní jednání 

Strana,  které neje dná poctivě 132,  a  naplní některou skutkov ou podstat u  

pře dsml uvní odpovědnosti ,  se však můţe dostat zá rove ň do st řetu se s outěţní m 

práve m, kdy jej í  jedná ní lze  oz načit jako jednání v  hospodářské sou těži ,  které je  

v  rozporu s  dobrými mravy so utěže a  je  způsob i l é  přivod it ú jmu jin ým sou těži te lům ,  

spotřeb i te lům  nebo  da l š ím zákazní kům  dle § 44 odst.  1 O bchZ.  

                                                 
130  Toto je jeden z rozdílů oproti dobrým mravům dle § 3 odst. 1 OZ, kdy výkon práva nesmí být v  rozporu 

s dobrými mravy, naproti úpravě v ObchZ, která pouze neposkytuje ochranu výkonu práva.  
131  Hrádek, J. Předsmluvní odpovědnost. Praha: Auditorium, 2009, s. 162.  
132  Nehovoříme zde o  jednání contra bones mores, ale o jednání, které je v  rozporu s „dobrými mravy soutěţe“. 

Tyto pojmy nelze chápat jako stejné,  ale naopak lišící se (Šilhán, J. Nekalá soutěž obecně. 1. část [on-line]. [cit. dne 

18. 8. 2010]. Dostupné z <http://www.pravnik.cz/a/158/nekala-soutez-obecne-1-cast.html>). 

http://www.pravnik.cz/a/158/nekala-soutez-obecne-1-cast.html
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V prvé řadě  je t řeba říci ,  ţe s outěţ ní vztah,  který vzniká me zi těmi,  kteří  si  

konku rují  z  hos podá řských důvodů,  ne ní vztahe m právním, a le faktickým, který  

je právně relevant ní. 133 Nekalá soutěţ je delikte m ohroţ ovacím, a  p rot o j e  

postačující  pouhá způs obil ost p řivodit  újmu s outěţitelů m nebo s pot řebitel ům. 134  

Gene rální k lauzuli ,  která charakte rizuje nekalos outěţ ní jednání ,  jse m jiţ 

uvedl výše.  Dle méh o názoru,  pokud  su bjekty,  které  jsou  v  s outěţ ním vztahu  

jednají  způs obe m, který napl ňuje skutkovou podstatu pře ds mluvní  

odpovědnosti ,  mohou se rovněţ dopouštět nekalosoutěţní ho jednání.  

Základními znaky neka los outěţ ního jednání js ou a) jednání v  hos podářské  

soutěţ,  b) rozpor s  dobrý mi mravy soutě ţe a  c) způs obil ost přiv odit új mu j iný m 

soutěţitelů m,  s pot řebitel ům  ne bo j i ný m zákazníků m.   

Pokud te dy jedna ze stra ny započne je dná ní s  dru hou stra nou,  ačkoliv jej í  

úmysl uzavřít k ont rakt je fiktivní ,  a jej ím cí lem je pošk odit d ruhou st ranu 135,  pak  

se domnívá m, ţe taková jedná ní lze su bsu movat pod gene rální k lauzuli  § 44  

odst.  1 .  Jiný m příklade m mů ţe být,  kdy strana vstupuje do jednání pouze s  cíle m 

získat od d ru hé st rany in formace s  cíle m je pře dat třetí  st raně.  Nes mí m z de  

opomi nout poruše ní obchodní ho ta je mství ,  coţ Obc hZ přímo označuje jako  

nekalosoutěţní  jedná ní dle  § 51 O bchZ.  

Strana,  kte ré  hrozí új ma ne bo  j i  j iţ  byla  új ma z půs obe na ,  má  několik  

nástrojů,  který mi se můţe brá nit p roti tak ovému je dná ní.  Dle § 53 Obc hZ  osoby,  

je ji chž  práva b yla  nekalou sou těží  porušena nebo ohrožena ,  se  tak mohou proti  ruš i te l i  

domáhat,  aby se  tohoto jed nání zdržel  a  odstrani l  závadný stav .  Dále mohou požadovat 

přiměřené zadostiu činění ,  které může b ýt pos ky tnuto i  v  penězích,  náhradu š kod y a  vydání  

bezdůvodného obohacení . 136 

 

                                                 
133  Eliáš, K., Bejček,  J., Hajn,  P., Jeţek, J. a kol. Kurs obchodního práva.  Obecná část. Soutěžní právo. 4. vydání. Praha: 

C.H.Beck, 2004, s. 302.  
134 Taková újma však musí reálně hrozit a to i pouze jedinému subjektu. Újmou se zde rozumí újma hmotná i 

nehmotná. 
135  Např. aby bylo takové straně znemoţněno uzavřít kontrakt  s jiným subjektem.  
136  Je třeba poznamenat, ţe se jedná o objektivní odpovědnost, je tedy nerozhodné zavinění.  
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2.3 Náhrada škody 

2.3.1 Rozsah náhrady škody 

Rozsa h náhrady škody je otázka,  která bu de subje kty vyjednávající  o 

smlouvě v  pří padě pře ds mluvní odpovědnosti  asi  za j ímat nejvíce.  Moţ ný rozsah  

náhrady škody můţe souviset i  s  taktikou vyjednávání ,  respektive váţení  

moţ ných  ri zik vyplývající  z  někte ré skutk ové podstaty.  Ačkoliv se  takový příst up  

jeví jako rozporný se zásadou neminem l edere ,  můţe se objevit v  praxi p ři  

vyjednávání. 137 

Rozsa h ná hrady  škody v  obchodních  vztazích z  t itulu p ředs mluvní  

odpovědnosti  je vel mi komple xní otázka ,  a  to zej mé na díky  různosti  skutk ových  

podstat p ředs mluvní odpovědnosti .  V  této práci se ovše m bu du zabývat  

roz sahe m ná hrady  škody  zvláště u skutk ové podstaty týkající  se  poru šení  

preve nční povinnosti  ve světle judikatury NS ČR a dále rozsa hem ná hra dy škody  

při  poru šení obc hodní ho  ta jemství .  

NS ČR v  rozhodnutí  ze dne 11.10.2006,  sp.  zn.  1166/2004 uvedl,  ţe jd e -l i  o 

majet kovou újmu spočíva jí cí  v e  vyna ložení nákladů v  souv is l osti  s  jednáním o uzavření 

smlouvy a  přípravou návrhu smlouvy,  Nejvyšš í  soud ve shodě se  soudem odvola cím 

akcen tu je ,  že potencioná lním smluvní m partnerů m (z á jem cům o uzavření smlouvy )  

zprav id la  vznika jí  náklady,  je ji chž povaha a  výše záv is í  na typu předpokládané smlouvy,  s  

je ji chž v yna ložením musí po čí ta t bez  ohl edu na to ,  zda zamýšl ená s mlouva bude nakone c  

uzavřena či  ni kol iv .  Vynaložení těch to „obvyklý ch“ p rovozní ch ná kladů při tom za  

odškodnite lnou maje tkovo u újmu ve smyslu us tanovení § 420 obč.  zák.  považovat ne lze . 

Oproti  tomu v  případě vyna ložení nákladů,  které ne lze považovat za - pro uzavření 

smlouvy kon krétního  t ypu -  běžné (obvykl é),  a  je ji chž  potřeba  vyvs ta la  v  důsl edku  

speci f i cký ch požadavků druhé s tran y,  ne lze vylouči t možnost je ji ch posouzení jako š kody  

pod l e  výše odkazovaného us tanovení .  

NS ČR se v  t omto roz hodnutí přik l onil  k  náhradě škody formou ne gativního  

                                                 
137  S takovým přístup jsem se setkal v praxi, kdy společnost vyjednávala kontrakt s několika partnery s tím, ţe jeden 

z dodavatelů nabídl finálně niţší cenu a byl „vybrán“. Došlo dokonce k dílčímu naplňování plnění, kdy vybraný 

dodavatel začal provádět předběţné práce. Nakonec se společnost rozhodla, ţe uzavře kontrakt s  jiným 

dodavatelem. V tu chvíli původnímu dodavateli vznikla minimálně škoda v  rozsahu nákladů, které vynaloţil navíc 

(provádění určitých prací) a potenciální další škody. Přesto však byl kontrakt uzavřen s  jiným dodavatelem, jelikoţ 

cenový rozdíl a další podmínky se jevily natolik zásadní, ţe převáţili nad škodou, která byla způsobena 

původnímu dodavateli.  
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interes u,  tzn.  aby byl y st raně h raze ny pouze náklady,  nikoliv j i ná fo rma škody. 138 

S tout o vol bou  s  výhrada mi s ouhlasí m. Zásadní p roblé m, který  ovše m t oto  

roz hodnutí p řinesl o ,  je děle ní nákladů na náklady obvyklé a  neobvyklé.  NS ČR  

neposkytl  ţádné přes né vodítko,  jaké náklady pat ří  či  nepat ří  do  k onk rétní  

skupiny.  Sou d defi nuje neobvyklé náklady jako takové,  které vypl ynuly ze 

specifickýc h poţa davků dru hé sml uvní st rany.  Z  hle diska nákladů pří leţitosti ,  t j .  

jedné ze sloţek transakčních nákladů,  je moţné povaţovat za dostatečně  

specifický j iţ samot ný (akceptovaný) poţadavek druhé stra ny k  zahájení jednání  

(specifič nost pak spočívá p rávě v  tom, ţe je vyjednávání vztaţeno právě na  

konkrét ní d ruhou st ranu a prv ní stra na musí v  dané m čase rezignovat na  

vyjednávání s  j iný mi pote nciá lní mi s mluvní mi part nery). 139 

Samot ná obvyklost je rovněţ relativní ve vztahu k  dru hu uzavíra ného  

obc hodu a povaze subjektů.  Pro některé su bjekty budou konk rétní náklady  

spoje né s  ty pe m s mlouvy povaţovány jak o obvyklé,  p ro  j iné  naopak jako  

neobvyklé.  

Náhrada šk ody v  případě  j inýc h skutkovýc h podstat bu de z načně  odli šná. 140 

 

2.3.2 Předvídatelnost náhrady škody a její limitace 

V rá mci uzavírá ní obchodních k ont raktů s mluvní st rany p řistu pují  

k vyjednávání také tak,  ţe váţí moţné rizika kontraktace,  tzn.  typicky moţ nost a  

pří padný  rozsa h náh rady šk ody,  kte rý by v  rámci  kontraktu  mohl  vznik nout.  

Takto lze přist upovat i  do proces u samotné ne gociace.  Sml uvní st rany,  ne bo  

aspoň jedna ze s mluvníc h st ran,  budou mít  zá jem, a by moţ nost náhrady šk ody  

v pří padě p ře rušení k ont raktačního proces u l imit ova ly a  t ím si jasně urči ly  

moţ ná rizika ,  která z  ne gociace  ply nou.  

Jestl iţe bu du ny ní hov ořit o l imitaci náhrady šk ody ,  je nutno j i  vnímat ve  

                                                 
138  Velmi zajímavé je srovnání s rozhodnutím okresního soudu v Popradě na Slovensku, který ve svém rozhodnutí 

ze dne 26.3.2010, sp. zn. 20C/139/2008-1406  rozhodl ve věci ţalobce společnosti Ermanno Trade&Invest 

Limited proti ţalovanému Slovenskému pozemkovému fondu o náhradě škody, ţe je ţalovaný povinen zaplatit 

škodu, která vyplývala z předsmluvní odpovědnosti a to i v rozsahu ušlého zisku. 
139   Bartošek, J. Smlouva v pojetí ekonomické analýzy práva. Praha, 2009. 110 s. Diplomová práce na Právnické fakultě 

Univerzity Karlovy, s. 110.  
140

  Blíţe k některým dalším skutkovým podstatám Hrádek, J. Předsmlu vní odpo vědnost. Culpa in contrahendo . Praha :  

Auditorium, 2009, s. 186-191 
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dvou rovi nách.  Prv ní rovi na je zák onná l imitace  ná hrady  škody z  pohled u dikce  

ustanove ní §  379,  který hov oří  o  p ředv ídatel ném rozsa hu náhrady šk ody ,  a  d ruhá  

rovi na je s mluv ní l i mitace ná hrady šk ody,  kdy  si  sml uvní st rany  vyhradí  

konkrét ní částku náhrady škody,  re spektive omezí náhradu škody pomě rně proti  

škodě,  kte rá vznik ne 141.   

Předvídatelnos t škody  

První m korektivem náhrady škody je p ředvídatelnost šk ody dle  § 379 

ObchZ, který uvádí,  ţe se nahrazu je s kute čná š koda a  ušl ý  zisk.  Nenahrazu je se  

škoda ,  jež převyšu je  škodu,  k terou v  době vzniku závazkového vztahu pov inná strana jako  

možný důsl edek porušení sv é pov innosti  pře dv ída la nebo kterou bylo možno předv ídat s 

přihl édnutím ke s kute čnos tem,  jež v  uvedené době pov inná strana znala  nebo měla  znát při  

obvykl é péči .  Z dikce tohoto usta novení je zřej mé,  ţe se snaţí kori govat p řísnost  

objektivní odpovědnosti  v  obchodních vztazíc h,  kdy zvláště p ři vel ice  

nákladných a sl oţitých k ont raktech můţe vznik nout šk oda,  kterou d ruhá st rana  

nemohla očekávat (s u platně ním hledi sek obvyklé péče). 142 

Spoje ní p ředví datelnosti  šk ody s  předs mluv ní odpovědností  p řináší  

za j ímavé otázky.  V  prvé řadě se je dná o t o,  zda l ze hle disko předvídatelnosti  

škody uplat nit v  rá mci p ředs mluv ní odpově dnosti .  Dle mého náz oru je t oto  

moţ né.  Je stl iţe bu doucí smluv ní st rany jednají  o s ml ouvě,  která by se měla řídit  

obc hodní m zákoníke m, nelze  hájit  výklad,  který by poţadoval po stra nách,  aby  

pře d uzav ření m kont raktu byla  jej ich odpově dnost přís nější  neţ  po uzav ření  

kont raktu. 143  

Druhý problém, kte rý zde s patřuji ,  je  fakt ,  ţe poku d přist oupí me na tezi  o  

pře dvídatelnost i  šk ody,  vz niká zde problé m,  jak vy mezit pře dvídatelnost šk ody  

v rámci p ředs mluvní ho je dnání.  V tomt o případě bude me muset  patrně  vycházet  

z konk rétní sit uace a roz hodnutí s oudů a aplikace hle diska znalosti  p ři  obvyklé  

                                                 
141  Limitace náhrady škody v českém právu stále velmi rozporná. Vzhledem k tomu nastíním pouze základní premisy 

podporující ale jak moţnost limitace, tak i opozitní stanoviska.  
142  Např. také otázka smluvní pokuty jako předvídatelné škody, rozhodnutí NS ČR2008 ze dne 21.10.2008, sp. zn. 

32 Cdo 2843/2008, který v  právní větě uvádí, ţe „Škoda spočívající v zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem není ve vztahu 

k jeho subdodavateli předvídatelná ve smyslu ustanovení § 379 obch. zák., jestliže subdodavatel znal obsah smlouvy uzavřené mezi 

zhotovitelem a objednatelem a byla-li  smluvní pokuta za porušení povinností z této smlouvy sjednána až po uzavření subdodavatelské 

smlouvy.“ 
143  Shodně Grulich, T. Důsledky účelového přerušení kontraktačního jednání [on-line]. 2008 [ cit.  dne 18.  8. 2010]. Dostupné 

z <http://pravniradce.ihned.cz/c4-10077440-25053040-F00000_d-dusledky-uceloveho-preruseni-

kontraktacniho-jednani>. 

http://pravniradce.ihned.cz/c4-10077440-25053040-F00000_d-dusledky-uceloveho-preruseni-kontraktacniho-jednani
http://pravniradce.ihned.cz/c4-10077440-25053040-F00000_d-dusledky-uceloveho-preruseni-kontraktacniho-jednani
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péči.  Domnívá m se,  ţe hledisko pře dvídatelnosti  škody by se p rimá rně uplat nilo,  

jestl iţe by  poškozená st rana poţadovala náhradu škody z  t itulu pře ds mluvní  

odpovědnosti ,  kte rá by byla  zjevně nepři měře ná da né situaci 144.  

Lim itace náhrady škody  

V obchodní m vyjednávání si  lze a le pře dstavit běţné situace,  kdy si  stra ny  

sjednají ,  ţe si  samy pones ou veškeré náklady spoje né s  vyjednávání m, které j im 

vzniknou,  bez  ohledu  na jej ic h rozsah  (ty picky půjde o cest ovné,  p rávní sl uţby,  

etc. ) .  Pokud strany takov ou dohodu mají ,  pak j i  lze povaţovat za l imitaci  

náhrady šk ody,  kte rá by  mohla vz niknout z  předs mluv ního jednání.   

Druhý bode m je,  z da  je vůbec l i mitace ná hra dy škody v  české m právní m 

prost ředí p ří pustná 145.  Na tot o té ma probíhá dl ou hodobá diskuze 146,  jej í mţ  

výsledkem je s píše přikl oně ní se k  názoru,  ţe  l imitace náhrady šk ody je moţná  

za podmínky,  ţe náhrady ško dy se nel ze vzdát zcela .  Na jedné st raně máme  

ustanove ní § 386 ObchZ, které  stanovuje,  ţe se nelze vzdát práva na náhradu  

škody před poruše ní m s mluvní povinnosti ,  z ně hoţ  mů ţe škoda vz niknout.  Jak  

uvádí prof.  Eliáš,  konstrukce ne moţ nosti  l i mitace ná hrady š kody se jeví  

dlou hodobě jak o myl ná a pří l i š závisl á  na § 574 odst.  2 OZ .  Je t řeba naopak  

upoz ornit na textaci  u stanove ní § 379 Obc hZ. Tot o ustanovení st raná m nebrání  

ujednat,  ţe bude hrazena skutečná škoda nebo jen ušlý zisk,  nebo bu de škoda  

hraze na jen do u rčité výše. 147 Tento výklad lze opřít zároveň o některá  

roz hodnutí  NS  ČR 148,  ačkoliv ten  k  da né věci stá le nevyloţil  jednoz načné  

stanovisko.  

Vzhlede m k  výše  z míně nému  se p rot o domnívám, ţe l i mitace ná hrady  škody  

je moţ ná ,  a  to i  v  rámci p ředs mluvní odpovědnosti  s  t ím,  ţe st rany mohou  

                                                 
144  Jestliţe vezmeme v  úvahu rozhodnutí NS ČR 29 sp. zn. Odo 1166/2004 a uţijeme rozdělení na obvyklé a 

neobvyklé náklady, můţe vzniknout otázka, zda v  konkrétním případě, kdy byly za neobvyklé náklady označeny 

sluţby advokátní kanceláře, která připravovala úvěrovou smlouva, nemůţe vzniknout situace, kdy by např. cena 

za poskytované právní sluţby takové kanceláře byla natolik vysoké, kdy by se i při obvyklé péči nedalo očekávat, 

ţe je škůdce mohl předvídat.  
145  Hovoříme stále o limitaci náhrady škody v reţimu obchodního práva, nikoliv práva občanského. V  občanském 

právu je limitace nemoţná vzhledem k ustanovení § 574 odst. 2 OZ.  
146

  Srovnej celou publikaci k této problematice. Šilhán, J. Náhrada škody v obchodních vztazích a moţnosti její 

smluvní limitace. 1. vydání. Praha : C.H. Beck,  2007  
147  Eliáš, K. Obsah, způsob a rozsah náhrady škody v  soukromém právu II. Právní rádce, 2008, č. 1,  s. 6.  
148  Např. rozhodnutí ze dne 31. ledna 2007, sp. zn. 25 Cdo 2855/2004 nebo rozhodnutí z 23. dubna 2007, sp. zn. 32 

Odo 235/2006. Opačně naopak rozhodnutí ze dne 27. března 2008, sp. zn. 32 Odo 1651/2005 – k tomuto 

rozhodnutí diskuze na http://jinepravo.blogspot.com/2010/01/zaznam -z-3-odborneho-symposia.html. 
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l imitovat šk ody vyc házející  z  poru šení smluv ní odpovědnosti ,  nikoliv  deliktní .  

 

2.3.3 Promlčení, třetí osoby a okolnosti vylučující odpovědnost 

Tato práce je zamě ře na oblast obchodně -právní,  proto p roble matiku  

promlče ní budu  posuz ovat z  t ohoto  pohledu.  P romlčení  je u prave no k omple xně  

v ObchZ, kdy  v § 397 Obc hZ je stanove no,  ţe obec ná p romlčecí doba,  pokud  

není stanoveno j inak je stanove na na 4 roky.  Zároveň musíme při hlíţet  

k speciá lní mu ustanovení § 398 ObchZ, který uvádí,  ţe u práva na  náhradu  

škody běţí obecná p romlčecí lhůta ode dne,  kdy se pošk ozený  o škodě a o t om,  

kdo je povine n k  jej í  náhradě,  měl a nebo mohl  dozvědět.  Tato l hůta však má  

l imit,  který je stanoven v  délce 10 let .  Specielní je úprava v  přípa dě neplatnosti  

právní ho úk onu dle § 268 ObchZ, kdy běh lhůty počne běţet okamţike m, kdy se 

právní  úkon sta ne ne platný m.  

Vztah k  t řetí m osobám je oblastí  z načně problematickou a do  znač né mí ry  

souvisí  se samotný m právní m zak otvení m předs mluv ní odpovědnosti .  Jestl iţe  

tento i nstitut  ch rání  jednající  os obu,  nel ze s pravedlivě  poţadovat,  aby nebyla  

chrá něna i  os oba,  kte rá se  účastní  jednání a  vznikla  j i  rovněţ  škoda.  P říkladem,  

kdy můţe dojít  k  u platně ní p ředs mluvní odpovědnosti  ve vztahu k  t řetí  os obě je  

situace,  ve které  je tak ová os oba  závislá  na jednající  osobě nebo j i  kupříkladu  

doprovází.  Pak škoda,  kte rá se promít ne do s fé ry jednající  os oby,  můţe mít  

rov něţ be zprost ře dní vl iv do sfé ry t řetí  o soby.  T řetí  o soba můţe být na opak i  

škůdcem, ty picky v  pří padec h za městna nců.    

ObchZ uvádí  v  usta nove ní §  374 moţ nosti  l ibe race,  tz n.  kdy  se subjekt  můţe  

vyvázat z  odpovědnosti .  K onk rétně stanoví,  ţe (1 ) za okolnosti  v ylu čují cí  

odpovědnost se  považuje  překáž ka,  jež nasta la  nezáv is l e  na vůl i  pov inné  s tran y  a  brání jí  

v e  sp lnění je jí  pov innosti ,  je s tl iže ne lze rozu mně předpokládat,  že by pov inná strana tuto  

překážku nebo je jí  násl edky odvrá ti la  nebo překo nala ,  a  dá l e ,  že by v  době vzniku 

závazku tu to pře kážku  předv ída la ;  (2) Odpovědnost  nevylu ču je  pře kážka,  kte rá  vznikla  

teprve v  době,  kdy pov inná s trana byla  v  prod l ení  s  p lněním své pov innosti ,  nebo vznikla  z 

je ji ch hospodářský ch poměrů ;  (3 ) Účin ky vylu čují cí  odpovědnost jsou o mezeny pouze na  

dobu,  dokud trvá  překážka,  s  níž jsou tyto ú činky spojen y.  Mů ţeme tedy p ředpokládat,  

ţe by v  určitýc h pří padec h mohlo dojít  k  vylouče ní odpovědnosti  z  t i tulu  
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pře dsml uvní odpovědnosti ,  na př.  ve spojení s  předběţný mi dohoda mi.  Do pozn:  

Otázka,  která by mohla být bl íţe zk oumá na ,  je vztah vyloučení odpovědnosti  a  

hos podářské pomě ry,  které  v  před smluv ní odpovědnosti ,  zvláště u p řeru šení  

kont raktace,  hra j í  zásadní roli .  Lze však uzavřít ,  ţe případná pře ds mluvní  

odpovědnost účastníka kont raktačního jednání bude  omeze na,  p řípadně zcela  

vyloučena,  jestl iţe dru hý účastník bu de zpraven o okol nostech,  z nichţ bude  

moci vyrozu mět,  ţe kontraktační jednání mů ţe skonči t i  j inak neţ uzavření m 

smlouvy. 149 

 

2.4 Specifické případy předsmluvní odpovědnosti 

Předsmluv ní odpovědnost (pře ds mluvní povinnosti)  je upravena  rovněţ  

v dílčích pře dpisec h s ouk romého práva.  V  tét o části  se  st ručně zamě ří m na  

oblasti ,  které mají  velmi blízké p ropoje ní s  obc hodování m a rov něţ násle dně  

s obchodní m práve m. Vybral jse m t ři  oblasti ,  které při nášej í  z načný prost or p ro  

aplikaci pře ds mluvní odpovědnosti ,  konkrét ně podnikání na kapitá lové m t rhu,  

veřejné zakázky a fúze a  akvizice.  Všechny oblasti  pojí  je dna základní věc ,  

kterou je rozsah i nformační povinnosti ,  zvláště u podnikání na kapitá lovém trhu  

a fúzí a  akvizic. V  pří padě veřejnýc h zakázek bude naopak kladen důraz na  

moţ né bezdův odné pře ruše ní kontraktace.  

 

2.4.1 Podnikání na kapitálovém trhu 

Základem podnikání na kapitá lové m t rhu je dostatek relevantníc h  

informací,  kterých můţe dosá hnout kaţdý,  kdo o to p rojeví zá jem 150.  Trh,  na  

kterém je dostatek informací,  se dá povaţ ovat za informačně tra nspa rent ní  ne bo  

také za info rmač ně sy metrický. 151 Práv ní ú prava podnikání  na kapitá l ovém trhu  

je upravena zákone m č.  256/2004 Sb. ,  o podnikání na kapitá l ovém t rhu .    

                                                 
149

  Grulich, T. Důsledky účelového přerušení kontraktačního jednání [on-line]. 2008 [ cit. dne 18. 8. 2010]. Dostupné z 

<http://pravniradce.ihned.cz/c4-10077440-25053040-F00000_d-dusledky-uceloveho-preruseni-kontraktacn iho-

jednani>. 
150  Informační povinnost má původ jednak z  nucené publikační činnosti (uloţeno právním předpisem) tak na 

základě dobrovolné publikační činnosti (aby došlo k zaujetí potenciálních  investorů).  
151  Ossendorf, V. Civilní odpovědnost za nesprávné a neúplné informace na finančním trhu. Jurisprudence, 2009, č.  4, 

s. 16.  

http://pravniradce.ihned.cz/c4-10077440-25053040-F00000_d-dusledky-uceloveho-preruseni-kontraktacniho-jednani
http://pravniradce.ihned.cz/c4-10077440-25053040-F00000_d-dusledky-uceloveho-preruseni-kontraktacniho-jednani
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Hlavní oblastí ,  kde mů ţeme najít  p ředs mluvní odpovědnost,  jsou  

ustanove ní týkající  se pros pektu cenného papí ru.  V § 36 Z PKT  (obsah  

prospektu  cenného pa píru) naj deme  in formač ní povinnost emite nta ce nné ho  

papí ru,  kdy prospe kt  musí obsahovat v eš keré úda je ,  které  jsou  vzhl edem ke konkrétní  

povaze emitenta  a  cenný ch papírů,  které jsou veře j ně nabízeny nebo ohl edně nichž je  žádán o 

o při je tí  k ob chodování na regulovaném trhu se s íd l em  v  čl ens kém s tá tě  Evrops ké unie ,  

nezbytné pro  investor y k zasvěce nému posouzení  nabízeného cenného papíru a  práv  s  ním  

spojený ch,  ma jet ku a  závazků,  f inanční s i tuace ,  zis ku a  ztrá t,  budou cího vývo je  po dnikání  

a  f inanční  s i tua ce emi tenta  a  případně tře tí  osob y zaru ču jí cí  se  za  sp la cení  cenn ý ch papírů  

(dá l e  jen "ruči te l" ) .  Prospekt musí být fo rmulová n srozu mitelně,  způs obe m 

umoţňující m s nadnou  analýzu.  

V následujícím § 36b odst.  1 ZPKT je stanovena odpovědnost za obsah  

prospektu,  kdy za správnost a  úp lnos t úda jů uveden ý ch v  prospektu odpov ídá osoba ,  

která  pod l e  § 36 odst.  6  vyhotov i la  prospekt,  a  ruči te l ,  pokud je  uveden v  prospektu a  

zaruči l  se  za správnost úda jů.  Po kud vyho tov i l o prospekt  v í ce  osob  spol e čně ,  odpov ídá 

každá z tě chto osob  za obsah prospek tu.  V prospe ktu musí b ýt uveden y úda je  o osobách  

odpovědných za správné vyhotovení prospektu a  je ji ch prohlášení ,  že podl e  je ji ch ne jl epš ího  

vědomí jsou úda je obsažené v  prospekt u správné ,  a že v  něm nebyl y zaml čeny žádné  

skute čnosti ,  k teré b y mohl y změ nit v ýznam prospe ktu.   

Jedná se o objektivní odpovědnost ,  která st í há všechny os oby,  které  

vyhotovily  p rospekt ,  a  kromě  nic h téţ  e mitenta . 152 Specifike m odpovědnosti  z a  

nesprávné nebo neú plné i nformace na fina nč ní m t rhu je zvláště te n fakt,  ţe  

samot ná in formační povi nnost se uskuteč ňuje vůči  os obá m neu rčitého počtu  

neurčité ho  d ruhu. 153 

Pokud bude me výše zmíně né blíţe analyz ovat,  lze říci ,  ţe se jedná o jasný  

příklad i nformační povi nnosti  ve vztahu k  pře ds mluvní odp ovědnosti .  

Nesprávné  spl nění  in formač ní povinnosti  p ředpokládá,  ţe obsa huje nesprávné  

informační  údaje. 154  

                                                 
152  Hrádek, J. Předsmluvní odpovědnost . Praha: Auditorium, 2009, s. 169.  
153  Blíţe Dědič, J. Právo cenných papírů a kapitálového trhu. Praha :  Prospektum, 1999, s. 223.  
154  Nelze říci, ţe kaţdý nepravdivý údaj zakládá odpovědnost. Prvotní je, aby nesprávný údaj vytvářel nesprávnou 

informaci. I správné údaje mohou působit klamavě a tak přinášet nepravdivou informaci. Můţe zde dojít také 

k uveřejnění neúplné informace, kdy není uvedena informace, kterou by průměrně rozumný investor vzal při 

svém investičním či deinvestičním rozhodnutí v potaz.  
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V pří padě  poruše ní výše uvedenýc h povi nností  mů ţe vzniknout jak 

majetková ,  tak nemajetková škoda.  Majetkov ou škodou se rozu mí škoda ,  o  

kterou  se sníţi l  ne bo  nezvýši l  majetek invest ora .  Za situace,  kdy  poškozený  

prokáţe,  ţe by ce nný papí r j inak ne nabyl ,  můţe  poţadovat náhradu šk ody  

při nejme nší m v  mí ře rozdílu na bývací ceny a současné hodnoty cenné ho  

papí ru. 155  

 

2.4.2 Obchodní veřejná soutěž  

Oblast obc hodní veře j né soutěţe ve spoje ní s  předs mluvní odpovědností  

při náší za j ímavé problé my,  které js ou dle mého náz ory opomíjeny odborné mu  

zájmu.   

Obchodní ve řejná s outěţ je upravena v § 281 a násl .  ObchZ. Dle platné  

právní  ú pravy  osoba,  která vyhlásí neurčitý m osobám so utěţ o nejv hodnější  

návrh  na uzavře ní s mlouvy,  činí  t ím výzvu k  podání  návrhu na uzav ření  

smlouvy.  K platné mu vy hlášení  obchodní  veřej né soutěţe  musí být píse mně  

stanoveny podmí nky soutěţe,  a  tyto uveřej něny vhodným z půs obe m. 156 Zákon  

pří mo sta novuje,  ţe pokud si vy hlašovatel soutě ţe nevy mínil  p řede m 

v soutěţ ních podmí nkách moţnost z měny těc hto  podmínek nebo vlastní zru šení  

obc hodní ve řejné souteţe,  ne můţe tak ové kroky učinit . 157 Je dná se  dle méh o  

názoru o je den z  případů předs mluvní odpovědnosti ,  kdy je c hrá ně na dobrá víra  

a  legit imní očekávání účast níka soute ţe . 158  

V rá mci veřej né s outěţe můţe me z mínit je dno roz hodnutí NS ČR ze dne  

25.9 .2007,  sp.  zn.  29 O do 1335/2005.  V konk rétní m pří padě se  jednalo o situaci ,  

kdy ţalovaná  vyhlási la  ve řejnou s outěţ  o  nejvýhodně jší  návrh na uzav ření  

smlouvy o  p řevodu akcií .  Ţalující  st rana  na tut o nabí dku za reagovala  a  učinila  

                                                 
155  Škoda by byla nahrazena v rám ci civilněprávní odpovědnosti.  Problém je ovšem v  samotné výši jejího určení.  Jak 

uvádí Ossendorf, lze se v případě vypočítávání výše náhrady škody v  případě rozdílů hodnoty cenných papírů 

inspirovat anglosaskou i kontinentální judikaturou. Pro srovnání uvádí některá rozhodnutí publikované jako 

BGH, Neue Juristische Wochenschrift 50/2004, s. 3796 nebo rozhodnutí Spolkového soudního dvora 

publikované jako BGH, Der Betrieb 21/2005, s. 1160. Srovnej. Ossendorf, V. Civilní odpovědnost za nesprávné 

a neúplné informace na finančním trhu. Jurisprudence, 2009, č.  4.  
156  Podmínky soutěţe musí splňovat náleţitosti dle § 282 ObchZ. 
157  § 283 ObchZ. „Vyhlašovatel nemůže oveřejněné podmínkiy soutěže měnit nebo soutěž zrušit, ledaže si toto právo v  uveřejněných 

podmínkách soutěže vyhradil a změnu nebo zrušení uveřejnil způsobem,  kterým vyhlásil podmínky soutěže.“ 
158  Shodně Grulich, T. Důsledky účelového přerušení kontraktačního jednání [on-line]. 2008 [ cit.  dne 18.  8. 2010]. Dostupné 

z <http://pravniradce.ihned.cz/c4-10077440-25053040-F00000_d-dusledky-uceloveho-preruseni-

kontraktacniho-jednani>. 

http://pravniradce.ihned.cz/c4-10077440-25053040-F00000_d-dusledky-uceloveho-preruseni-kontraktacniho-jednani
http://pravniradce.ihned.cz/c4-10077440-25053040-F00000_d-dusledky-uceloveho-preruseni-kontraktacniho-jednani
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návrh na koupi akcií .  Ţalovaná na tuto na bídku sděli la ,  ţe tent o návrh při j ímá.  

Následně ovšem zasla la  informaci,  ţe došlo k  omyl u a ţe sdělení,  kterým doš l o k 

přijetí  náv rhu,  má povaţovat za neplatné.  Ţalující  strana však j iţ v  té době 

uzavřela  smlouvy na prodej akcií  s  třetí  stra nou,  kdy p rodej těc hto cenných  

papí rů byl si l ně za j iště n s mluvní mi pokuta mi.  Jel ikoţ akcie ne mohla ţa lobkyně  

převést,  došl o k  odst oupe ní od sml ouvy a u platně ní s mluvníc h pokut 159.  

Ţalobkyně posléze podala ţa lobu na  náhradu  škody ,  ve které  poţadovala 

náhradu škody (zaplace né smluv ní pokuty) a  ušlý zisk.  Nejvyšší soud  roz hodl,  ţe 

daný p rojev vůle je neu rčitý a  neplatný ,  avšak mohlo by zde dojít  k  uplat nění  

odpovědnosti  z  cul pa in  contra hendo.  

Na tent o judikát se  lze dívat z  něk olika úhlů  pohledu.  Jak j iţ  byl o uvede no  

v prv ní části  práce,  dle obec ného chá pání skutkových  podstat pře ds mluvní  

odpovědnosti  se lze domnívat,  ţe by ţaluj ící  stra na mohla poţadovat náhradu  

škody z  t itulu odpovědnosti  za neplat nost  p rávního úk onu  dle  § 268 Obc hZ.  

Pokud se podívá me na  tot o roz hodnutí optik ou Law&Economics,  pak můţe me  

dojít  k  závěru,  ţe jednání  ţa luj ící  st rany  byl o do značné  mí ry  oportunní a  to  

z důvodu akceptace velmi vys okých s mluv ních pokut  v  sekundá rní m s mluvní m 

vztahu.  Je stl iţe by došlo  k  akceptaci cul pa i n cont rahe ndo,  pak by zde  h rozilo  

j isté nebez pečí,  ţe dojde k  rozší ření takto nerozu mnýc h s mluvníc h podmínek a  

t ím pádem i k  růstu  tra nsakčníc h  nákladů.   

 

2.4.3 Nabídky převzetí 

Dne 1.  du bna 2008 nabyl úči nnosti  nový zákon č.  104/2008 Sb. ,  o 

nabídkách převzetí  a  o změně někte rých dalšíc h zákonů.  Tent o zákon tak s 

téměř dv ouletým z poţ dění m transponuje do českého právního řádu smě rnici  

Evropského parla mentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21.  dubna 2004,  která 

stanovuje poţadavky na národní ú pravu nabí dek převzetí ,  včetně  na bídkové  

povinnosti ,  jakoţ i  tzv.  sel l - outu  a squeeze -out u. 160 

                                                 
159  Smluvní pokuty byly stanoveny ve výši 0,3% z celkové kupní ceny za kaţdý den prodlení, a pokud by prodlení 

bylo delší neţ 15 dní, byla smluvní pokuta stanovena ve výši celé kupní ceny. Takové výše smluvních pokut lze 

označit  jako velice vysoké a nestandardní.  
160  Blíţe např.  Ilovičová, J., Neveselý, D. Nový zákon o nabídkách převzetí a zásadní novelizace ustanovení Obchodního 

zákoníku o squeeze-outu [on-line]. 2008 [ cit. dne 16. 6. 2010]. Dostupné z 
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V § 51 ZNP je u pravena odpovědnost za nabí dku převzetí ,  re spektive  

v pří padě,  obsahuje -l i  nab ídka převzetí  informa ci ,  k terá  je  nepravd ivá  nebo neúp lná ,  a  

ta to infor mace  je  důl eži tá  pro  posouzení nabídky  převzetí ,  může se  každý,  kdo b yl  v  době  

závaznosti  nab ídky převzetí  v lastníkem účast nického cen ného papíru cí l ov é spol ečnosti ,  

domáha t po navrhovate l i  a  osobě,  která  učini la  prohlášení pod l e  § 11 odst.  1 ,  jako 

spol ečný ch a  ne rozd í lný ch d lužní cí ch  náhrady š kod y,  k terou u trpě l  v  důsl edku  nesprávnosti  

či  neúp lnosti  nab ídky převzetí .  Tot o usta novení  můţeme  vní mat jako je den  

z příkladů pře ds mluvní odpovědnosti  právě ve vzta hu s  pravdivostí  in formací .   

Podmínk ou vzniku odpově dnosti  je,  ţe nabídka převzetí  obsa huje  

podstatnou informaci,  která je buď nepravdivá,  nebo neú plná,  přiče mţ  

pošk ozené mu vz nikla  škoda,  protoţe  na tut o in formaci spoléhal a  podle  ní  

jednal (bu de se povětšinou jednat o pří pad,  kdy se pošk ozený r ozhodoval  

nabídku  při jmout či  nik oliv . 161 

Z této odpovědnosti  má však subjekt moţ nost se  za zákonem stanovenýc h  

podmí nek  vyvinit .  Dle § 51 odst.  3 ZNP se odpovědnosti  zprostí  ten,  kdo prokáže,  že 

o nesprávnosti  či  ne úp lnosti  nab ídky převzetí ,  vzhl edem k okol nos tem a svým osobním  

poměrům,  vědět nemohl .  T oto usta nove ní mů ţeme v nímat jako průlom do zásady  

objektivní odpovědnosti .  A by odpovědnost nevznikla ,  bude muset navrhovatel  

vyvrátit  vyvratitelnou domně nku,  ţe  o  nes práv nosti  či  neúpl nosti  vědět  

nemohl. 162  

Odpovědnost však nelze smluvně omezit .  Dle ustanove ní § 51 odst.  5  ZNP  

jsou dohody  omezující  odpově dnost neúčinné.   

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
<http://www.epravo.cz/top/clanky/novy-zakon-o-nabidkach-prevzeti-a-zasadni-novelizace-ustanoveni-

obchodniho-zakoniku-o-squeeze-outu-54716.html.>. 
161  Havel,  B., Pihera, V. Zákon o nabídkách převzetí. Komentář. Praha: C.H.Beck, rok,  s.139.  
162  Havel,  B., Pihera, V. Zákon o nabídkách převzetí. Komentář. Praha: C.H.Beck, rok, s.140. 

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-104-2008-sb-o-nabidkach-prevzeti-a-o-zmene-nekterych-dalsich-zakonu-zakon-o-nabidkach-prevzeti/cast-prvni-hlava-iii/#p-11
http://www.epravo.cz/top/clanky/novy-zakon-o-nabidkach-prevzeti-a-zasadni-novelizace-ustanoveni-obchodniho-zakoniku-o-squeeze-outu-54716.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/novy-zakon-o-nabidkach-prevzeti-a-zasadni-novelizace-ustanoveni-obchodniho-zakoniku-o-squeeze-outu-54716.html
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3. Právní úprava v ČR de lege ferenda 

Jak j iţ bylo uvedeno v  pře dešlé kapit ole tét o p ráce ,  s oučasné  české p rávo  

nemá e xplicit ní zakotvení p řed smlu v ní odpově dnosti .  Na tut o p roblematiku  

reaguje  návrh nové ho obča nského zákoníku 163,  jehoţ  autoři se  otev řeně hlás í  

k tomu, ţe p ři z prac ování je ho  předl ohy  se i ns pirovali  zahranič ní mi právní mi  

řády a  rovněţ  p rinci py na ev ropské ú rov ni jakými  js ou E CC 164 a  DCFR 165.166 Ne l z e  

j inak neţ s  takovým pří stupe m a východi sky zprac ování souhlasit ,  jel ikoţ  

současný  občanský zákoník je  postaven  na i deových  základech  tehdy ještě  

komu nistické s poleč nosti .  Navrhovaná nová práv ní úprava vychází  

z de mok ratických princi pů typickýc h ne jen pro naši právní t radici ,  a le také ze 

společ ných  evropskýc h p ri ncipů  sml uvního práva.   

Návrh OZ  byl  k  datu  dokonče ní tét o práce  schválen  vládou ČR a čeká se na  

jeho pře dloţe ní Poslanecké s němovně Parla mentu  České repu bliky,  která  

roz hodne  o je ho  bu douc nosti .  

Návrh OZ upravuje pře dsml uvní odpovědnost  v § 1587 -1589.  Důvodová z práva 

uvádí,  ţe koncepce pře dsml uvní odpovědnosti  vychází pri márně ze zásady  

smluvní sv obody,  kdy kaţdý se můţe sv obodně rozhodnout jednat s  d ruhou  

osobou a rozhodnout se,  zda s  tout o osobou smlouvu uzavře či nikoliv .  Zároveň  

však musí být c hrá něna dobrá  víra  osoby,  se  kterou je  jedná no.  

§ 1587  

(1) Každý může vést jednání o smlouvě svobodně a  neodpov ídá za to ,  že ji  neuzavře ,  l edaže 

jednání o smlouvě zahá jí  nebo v  takovém jednání pokra ču je ,  aniž má úmysl  smlouvu  

uzavří t.  

(2) Při  jednání o uzavření smlouvy s i  smluvní s trany vzá jemně sdě l í  v šechny s kutkové a  

právní okolnosti ,  o nichž v í  nebo vědět musí ,  tak,  aby se  každá ze s tran mohla  přesvědči t o 

možnosti  uzavří t p la tnou s mlouvu a  ab y b yl  každé ze  s tran  zře jmý  je jí  zá jem  smlouvu  

uzavří t.  

                                                 
163  Návrh OZ  [on-line].  [ cit. dne 16. 6. 2010].  Dostupný z <www.obcankyzakonik.justice.cz>. 
164  European Contract Code [on-line]. [cit. dne 16. 6. 2010]. Dostupné z 

<http://www.accademiagiusprivatistieuropei.it/newdoc/Norme%20_Libro%20I-%20francese_.pdf>. 
165  Draft  Common Frame of  Ref erence [on-line]. [cit. dne 16. 6. 2010]. Dostupné na <www.copecl.org>.  
166  Důvodová zpráva k návrhu OZ [on-line]. [ cit. dne 17. 6. 2010]. Dostupné na <www.obcanskyzakonik.justice.cz>. 

Ačkoliv důvodová zpráva popisuje ideová východiska připravované úpravy,  nevysvětluje jednotlivá ustanovení 

návrhu a tím pádem příliš  nepomáhá s výkladem jednotlivých ustanovení.  

http://www.obcankyzakonik.justice.cz/
http://www.accademiagiusprivatistieuropei.it/newdoc/Norme%20_Libro%20I-%20francese_.pdf
http://www.copecl.org/
http://www.obcanskyzakonik.justice.cz/
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§ 1588  

(1) Dospě jí -l i  s tran y při  jednání o smlouvě tak da l eko,  že se  uzavření s mlouvy jev í  jako  

vysoce pravděpodobné,  jedná nepoctiv ě  ta  s trana ,  která  přes důvodné oče kávání druhé s trany  

v  uzavření smlouv y jednání o uzavření  smlouv y u kon čí ,  aniž pro  to má spraved l ivý důvod .  

(2) Strana ,  která  jedná nepo ctiv ě ,  nahradí druhé  s traně š kodu,  nane jvýš  v šak v  tom  

rozsahu,  kte rý  odpov ídá ztrá tě z neuzavřené smlouv y v  obdobn ý ch případech.  

§ 1589  

(1) Pos kytnou -l i  s i  s tran y při  jednání o s mlouvě úda je  a  sdě l ení ,  má každá ze s tran právo  

vést o ni ch záznamy,  i  kd yž smlouva nebude  uzavřena .  

(2) Zís ká -l i  s tra na při  jednání o smlouvě o druhé s traně důvěrn ý úda j nebo sdě l ení ,  dbá ,  

aby nebyl y zne užit y,  nebo aby nedoš lo k je j i ch prozrazení bez zákonného důvodu.  Poruší -l i  

tuto pov innos t a  obohatí -l i  se  tí m,  vydá dr uhé s traně  to ,  o č se  obohati la .  

 

3.1 Charakter předsmluvní odpovědnosti 

Při pohledu  na  koncepci  a  cha rakter  p ředs mluv ní odpověd nost  

v při p ravované m kode xu se objevuje něk o lik otázek,  na které je nutno si  

odpovědět.   

V prvé řadě se jedná o vlastní c harakter p ředs mluvní odpovědnosti ,  

konkrét ně je třeba odpovědět na otázku,  zda se jedná o s mluv ní či  mimos mluvní  

odpovědnost.  P rávní ú prava zde ne při náší jasné v odítko.  Návrh OZ p řináší  

dife renciaci me zi odpově dností  sml uvní a  mi mosmluv ní.  Poţadavek zavinění se  

zavádí pouze p ro pro pří pad poruše ní zákonné povi nnosti . 167 Hrádek se  

domnívá,  ţe z  textace usta novení § 1587 by bylo moţno dovodit ,  ţe se jedná o  

pře dsml uvní závazkový vzta h. 168 Dle je ho názoru však zák onodárce čá stečně a  

značně neost ře naznačuje,  ze  jakých ok olností  a  kdy tak ový vztah vz niká.  

S t ímt o náz orem nes ou hlasím. Domnívám se naopak,  ţe pojetí ,  kt e ré bylo  

zvoleno zákonodá rcem ,  se kl oní k  mi mos mluv nímu cha rakteru odpovědnosti .  

                                                 
167 § 2756 návrhu OZ. 
168 Hrádek, J. Předsmluvní odpovědnost, Praha :  Auditorium, 2009,  s. 194 – 5.  
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Z textace § 1587 se dle mého názoru nedá dov odit ,  ţe mezi stra nami vzniká  

určitá  fo rma  závazkového vzta hu.  Zákonodá rce zde vyj menovává povinnosti ,  

které mají  pote nciá lní s mluvní st rany obec ně d od rţet při vyjednávání sml ouvy ,  a  

v pří padě jej ic h porušení zde dochází ke vz niku odpovědnost ního vztahu.  

Před smluv ní odpovědnost se zdá tedy být budována na p rinci pu subjektiv ním,  

tzn.  je poţa dováno zavině ní.  

Z textace Náv rhu OZ není jas ně zřej mé,  zda lze uţít su bsidiá rně  

ustanove ní týkající  se ná hrady  škody e x contra ctu  nebo ex del i ktu .  S hodně  

s náz ore m T obeše  se domnívám,  ţe se uţij í  podpů rně odpovědnosti  za šk odu  

z deliktů. 169 

S t ímt o souvisí  rovněţ  ot ázka pře dvídatelnosti  šk ody.  V  Návrhu OZ je  

pře dvídatelnost náhrady šk ody relevant ní pouze  v  pří padě pos ouze ní roz sahu  

náhrady šk ody výluč ně  v  souvislosti  s poruše ním s mluvní  povinnosti .  Jestl i ţe je  

tedy předví datelnost škody spojena s  poruše ním s mluvní povinnosti ,  pak j i  lze 

dle mé ho názoru uţít v  případě,  kdy si  smluv ní st rany převez mou povinnost  

( jednání)  nad  rá mec zákona  a pak  mu sí p očítat s  větší mí rou  přís nosti ,  avšak 

s korektivem pře dvídatelnosti .  

Poslední m vel mi podstat ný m bode m je  vztah  předs mluv ní odpovědnosti  

k třetí m os obá m a vzta hy jednotl ivýc h osob tvořícíc h jednu s mluvní  st ranu . 170 

Návrh OZ neobsahuje konk rétní ú pravu,  coţ je na škodu přip ravované ú pravy.  

Třetí  os oby by měly totiţ v  rámci p řed smluv ní odpovědnosti  také poţívat 

ochrany .  Taková ochrana by a le měla odpoví dat roz sahu ,  v  jakém je odůvodněna  

jej í  činnost na či nnosti  dru hého. 171 Jestl iţe se te dy bu de t řetí  os oba účast ni t  

jednání z dův odu jej í  ne postradatel nosti ,  měla by j ít  být h razena p ří padná  

veškerá škoda,  kterou ut rpěla  v  příčinné s ouvisl osti  s  takovým jednání m. 172 

 

                                                 
169 Tobeš, Z. Culpa in contrahendo. Právní rádce, 2007, č. 1, s. 23. 
170 Tobeš, Z. Culpa in contrahendo. Právní rádce, 2007, č. 1, s. 23. 
171  Hrádek, J. Předsmluvní odpovědnost . Praha: Auditorium, 2009, s. 196.  
172  Jak uvádí i Jiří Hrádek, bude zde docházet ke konkurenci s obecnou odpovědností za škodu, která je upravena v § 

2755 a násl.  návrhu OZ.  
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3.2 Skutkové podstaty předsmluvní odpovědnosti 

Návrh OZ přináší tři  typické skutkové p ředs mluv ní odpovědnosti .  

V následující  části  budou post upně roze brá ny. 173 

 

3.2.1 Obecné podmínky poctivého jednání 

Dle mého náz oru je v  Návrhu OZ vyjád řená obec ná skutková podstata ,  

konkrét ně  v § 1587 odst.  2 ,  kte rá ukládá povi nnost st raná m si  sdělit  v  rámci  

vyjednávání všec hny  skutkové a  p rávní okol nosti ,  o  nic hţ ví  ne bo  mu sí vědět ,  

aby se kaţdá ze stran mohla p řesvědčit o moţ nosti  uzav řít platnou sml ouvu a 

aby byl kaţdé ze st ran zřej mý jej í  zá je m sml ouvu u zavřít .  Náv rh OZ ovše m 

neupravuje konk rétně sankce za pří padné porušení  této povinnosti ,  a  proto se  

zřej mě bude postu povat dle obecnýc h ustanove ní odpově dnosti  za škodu ex  

del i cto .  Bylo  by proto  vhodné,  a by byl o zakotve no s peciá lní ustanovení,  které  by  

řeši lo ná hra du škody ut rpě nou v  pří padě porušení obecnýc h pov inností  

vyplývajících z  před sml uvního jednání.  Výše náhrady škody by pak měla krýt  

újmu,  kte rou  poškoze ná st rana  utrpěla  v  důsledku  spoléhá ní se  na spl nění  

informačníc h povinností  p rotistra ny. 174 

 

3.2.2  Ukončení vyjednávání bez spravedlivého důvodu 

Návrh OZ ve svém § 1588 odst.  1 uvádí,  ţe nepoctivě jedná ta  strana,  která 

přes  důvodné  očekávání d ru hé st rany v  uzavře ní s mlouvy jednání o uzav ření  

smlouvy ukončí,  aniţ p ro to má spravedlivý důvod.  Z e znění usta novení  je  

zřej mé,  ţe velký význam bude pře nechá n judikatu ře,  která bu de mu set velmi  

cit l ivě posuz ovat jednotl ivé pří pady takového ne poctivé ho jednání.  P rávě na ní  

bude,  aby se pokusila  defi novat okamţik,  kdy lze důvodně očekávat uzavření  

smlouvy.  Podle mého náz oru  by takovým okamţike m měla být situace,  kdy se  

                                                 
173  Je třeba uvést, ţe některé smluvní typy obsahují jisté specifické předsmluvní povinnosti. Například spotřebitelské 

smlouvy. Ale také v rám ci úpravy právnických osob, kdy je stanovena povinnost, kterou je nutno splnit před 

uzavřením smlouvy o sloučení nadací (nadačních fondů) - §368 (1) Zúčastněné osoby si před uzavřením smlouvy 

o sloučení navzájem zpřístupní své účetnictví a poskytnou další informace a písemnosti potřebné pro posouzení 

právních a hospodářských důsledků sloučení.  

(2) Kdo se seznámí s údaji podle odstavce 1, zachová mlčenlivost o skutečnostech, které zákon zakazuje uveřejnit 

nebo jejichţ prozrazení můţe zúčastněné osobě způsobit váţnou újmu. 
174  Hrádek se domnívá, ţe by se pod takovou škodu z  praktických důvodů dalo zahrnout i škodu na zdraví či 

poškození majetku. Hrádek, J . Předsmlu vní odpovědnost. Praha : Auditorium, 2009, s. 197.  
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strany dohodly na podstatnýc h náleţitostech s mlouvy.  Tato okol nost má pak i  

vazbu na  p řípadnou ná hra du šk ody,  kte rou  analyzují  dále.   

Ve znění návrhu z dubna 2005  bylo v § 1470 odst .  2 uvede no,  ţe dos pějí -l i  

strany  p ři je dnání  o  s mlouvě  tak daleko,  ţe jej ic h dohoda  o  podstat ných  

náleţitostec h sml ouvy se jeví jako pravděpodobná,  jedná ne poctivě ta  strana,  

která p řes dův odné očekávání dru hé st rany v  uzavře ní s mlouvy je dnání  o  

uzavření  sml ouvy uk ončí,  a niţ pro t o má s pravedlivý  důvod.  Tato  koncepce  

prac ovala  s nut ností ,  aby byla  j iţ p ravděpodobná dohoda o podstat ných  

náleţitostec h s mlouvy .  Dle mé ho názoru byla  vhodněj ší ,  jel ikoţ nutnost do hody  

podstatných náleţitostí  má zásadní vl iv i  na u rčení výše ná hrady škody,  zvláště  

pracuje -l i  náv rh  OZ s  pozitiv ním inte rese m. 175 

Slabým mí stem celé konstrukce můţe být velmi neurčité vy mezení  

spravedlivé ho dův odu,  ba dokonce uţit í  takové ho pojmu samot ného .  Dle  

některýc h krit ickýc h připomínek můţe tak ové uţi t í  z name nat nik oliv samotnou  

moţ nost domoci se ţa lobou náhrady škody,  ale spíše posíle ní si lnější ho part nera  

v rámci  vyjednávání  a  „dotlače ní“ druhé stra ny k  uzav ření  s mlouvy. 176 

 

3.2.3 Ochrana informací 

Podobně  jako v  součas ně platné m obchodním zákoníku  v  § 271,  p řináší v  

§ 1589 odst.  2  povinnost ochraňovat důvě rné  in formace,  které byly mezi  

strana mi s děleny ,  a zabránit jej ic h z neuţit í  ne bo případnému proz razení bez  

zákonnýc h důvodů.  Obecně zde bu dou platit  my šl enky,  které jsem uvedl  

v počátku tét o p ráce k  je dnot l ivým skutkovým podstatám.  Z  dikce t ohoto  

ustanove ní je  pat rno,  ze  oc hra nu poţívaj í  in formace,  které  jsou  označeny  jako  

důvěrné,  tzn.  nikoliv  všechny in formace lze povaţ ovat za pře dmět  oc hra ny.   

Co je zde důleţité uvést,  je t o,  ţe tat o úprava se pou ţije i  na  

                                                 
175  Nabízí se rovněţ srovnání s čl. 6 odst. 3 Evropského smluvního zákoníku, ve kterém se uvádí „Si au cours des 

tractations les parties ont déjà examiné les éléments essentiels du contrat, dont on prévoit l'éventuelle conclusion, celle des parties qui a 

suscité auprès de l'autre une conf iance raisonnable quant à la stipulation du contrat, agit à l'encontre de la bonne foi dès lors qu'elle 

interrompt les tractations sans motif  justif ié.“ Vidíme zde tedy podobnou konstrukci, která byla v  původní textaci 

návrhu. 
176  Doubravová, L. Předsmluvní odpovědnost v závazkovém právu jako posílení autonomie vůle stran? [on-line]. 2009 [ cit. dne 

15. 11.  2009]  Dostupné z 

<http://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2009/files/contributions/Lenka%20Doubravova%20_859_.pdf>. 

 

http://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2009/files/contributions/Lenka%20Doubravova%20_859_.pdf
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občanskoprávní  vztahy ,  a nikoliv pou ze obchodní závazkové  vztahy.   

3.3 Náhrada škody 

Návrh OZ j iţ přináší základní p re misy týkající  se náhra dy škody.  Jej í  

roz sah závisí  na konkrét ní skutkové podstatě,  re spektive na z působu  

protip rávní ho jednání s mluvní st rany.  Ačk oliv je tato změ na dle mé ho názoru  

velmi vítaným pos une m, jel ikoţ jak uţ bylo řešeno v  pře dešlých kapit olách,  

současný roz sah ná hrady šk ody je značně proble matický a  nejasný,  mohla  

při prav ována právní ú prava koncipována j iný m z půs obe m, který by u moţnil  

větší  efektiv itu fungování.  

  

3.3.1 Rozsah náhrady škody v jednotlivých případech 

Rozsa h ná hrady  škody  mů ţeme v  navrhova né úpravě roz dělit  do dv ou  

skupin.  

a)  v př ípadě neuzavřen í smlou vy  

Jestl iţe je dna ze  stra n jedná ne poctivě  a  díky t omut o je dnání  nedo jde  

k uzavření s ml ouvy,  res pektive bez legit i mní ho důvodu jedná ní ukončí,  ač 

v dru hé st raně vyvo la la  dobrou ví ru v  uzav ření s ml ouvy,  pak má poško zený  

nárok na náhradu škody dle  § 1588 odst.  2 ,  ve kterém je uve deno,  ţe škůdce  

nahradí d ruhé  stra ně škodu,  na nejvýš však v  tom rozsa hu,  který odpovídá ztrátě  

z neuzavře né sml ouvy v obdobnýc h přípa dech.  Jak vidíme,  náhrada šk ody je zde  

vedena fo rmou pozit iv ního inte resu.  S  t outo k once pcí obec ně s ouhlasí m, jel ikoţ  

lépe od ráţí moţné šk ody,  které mohou jednající  stra n ě vzniknout.  Zásadní  

problé m, který zde a le spat řuji  je,  ţe poku d zákonodárce c hce uţít pozit ivní  

interes,  musí být velmi obez řetný v  otázce skutkovýc h podstat a  vůbec v celé  

konst rukci pře dsml uvní odpovědnosti . 177 Součas ný návrh  tot o bohuţel nes plňuje.  

 Jest l iţe má škůdce nahrazovat škodu s počívaj ící  v  podobě zt ráty  

z neuzav řené s ml ouvy v  obdobných pří padec h,  pak by musela  být  zřej mé ,  o jaký  

typ smlouvy se jedná ,  a určení a lespoň jej ich podstatnýc h náleţitostí ,  podle  

kterých by šlo dovodit náhradu škody.  Problé m dle mé ho náz oru spočívá i  ve 

fo rmulaci „…v obdobnýc h pří padech“,  jel ikoţ  je zde  aţ p ří l iš velký prost or p ro  

interpretaci ,  c o se  rozu mí obdobný m pří pade m a c o nik oliv .  

 

                                                 
177  Srov. Kapitolu 1.4.1. 
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b)  v př ípadě porušen í ochrany in formac í  

Dle §  1588 Návrhu OZ  by škůdce měl vydat bezdůvodné obohacení,  které  

získal v  případě  porušení  povinnosti  oc hra ny či zákazu  zne uţit í  důvěrných  

informací ,  pok ud se takový m jedná ním obohati l  ( je dná se de facto o určitý druh  

sankce).  Poškozený by zde měl rov něţ moţ nost poţa dovat ná hradu škody,  

kterou ut rpěl díky jedná ní škůdce.  Poškoze ný má tedy celk ově dva moţné  

nároky,  coţ  posiluje je ho  a důvě ru v  ochranu in formací.   

 

3.3.2 Limitace náhrady škody 

Návrh OZ je v  oblasti  l i mitace náhrady šk ody je dnoznač nější  neţ s oučasná  

právní ú prava v  ObchZ. Jak j iţ bylo řeče no,  výše l imitace náhrady škody dle  

platné úpravy je značně proble matická a  nepanuje ohledně  ní názorová  shoda.  

Při pravova ná  právní úprava p řináší  jednu z  hlavníc h z měn ,  konkrét ně  vypu štění  

pravidla ,  kte ré je ny ní obsaţe no v  § 574 odst.  2 OZ .  To uvádí,  ţe ne platné js ou  

dohody,  ve kterýc h se někdo vz dává práva p řede m ne ţ vznikne.  Tí mt o krokem 

se posiluje s mluv ní vol nost  a  potvrzení zásady in  dubio pro mitius . 178 

Ačkoliv návrh OZ pří mo neuvádí,  ţe  p řipouští  l i mitace ná hra dy p řed  

vznikem škody,  lze takový  výklad dovodit  z dikce jednotl ivých  norem.  

Podmínk ou však je,  aby taková l imitace byla  mezi stra nami s mluvně sje dnána.  

Návrh OZ přímo odmítá l imitaci náhrady škody jednostra nný m úkone m. 179 

Následně v § 2759 stanovuje,  ţe se  nepřihl íží  k ujednání ,  které předem vylu čuje nebo  

omezuje  pov innost k náhradě újmy  způsobené čl ověku na jeho  přirozen ých  právech,  anebo  

způsobené úmyslně nebo z  hrubé nedba losti ;  nepřihl íží  se ani k ujednání ,  které předem 

vyluču je  nebo omezu je právo s labší  s trany na náhradu jakékol i  ú jm y.  V těcht o případech se  

práva na náhradu nelze ani p la tně  vzdát.   

Ve vztahu k  před smluv ní odpovědnosti  se tedy domnívá m,  ţe p řip ravovaná  

právní ú prava umoţňuje l i mitovat rozsa h ná hrady šk ody vyplývající  

z předs mluvní odpovědnosti .  Strany te dy mohou v  rámci vyjednávání kontraktu  

upravit p ří padný rozsah šk ody zej ména  s přihlédnutí m k  tomu, ţe návrh OZ se  

při bl iţuje t zv.  pozit ivní mu i ntere su.  

 

                                                 
178  Telec, I. Změna české občanskoprávní doktríny.  Právník, 2007, č.  10,  s. 1084 – 1094.  
179  Srov. § 2757 Návrhu OZ, který uvádí: „Oznámí-li  někdo, že svoji povinnost k náhradě škody vůči jiným osobám vylučuje 

nebo omezuje, nepřihlíží se k tomu. Učiní-li to však ještě před vznikem škody, může být takové oznámení posouzeno jako varování 

před nebezpečím.“  
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4. Evropský rozměr předsmluvní odpovědnosti v rámci 
vyjednávání 

4.1 Rozhodné Právo 

Jedním ze základních otázek,  kterou je tře ba řešit  p ři  vyjednávání  

obc hodních kont raktů ,  je volba roz hodné ho práva,  res pektive  vyřešení otázky,  

jakým právní m řáde m se bude případný k ont rakt řídit .  Tat o skuteč nost je  velmi  

důleţitá  ve s pojit osti  s  předs mluvní  odpově dností .  Jak j iţ byl o naznače no  

v úvodní kapitole tét o p ráce,  culpa i n contra hendo a jej í  p rávní ú prava 

v jednotl ivých členských státec h EU je natolik roz dílná,  ţe roz hodné právo,  

které by se pří padně nároky vyplývající  s  pře dsml uvní odpově dnosti  aplikovalo ,  

můţe zna menat neočekávané a  znač né kompl ikace p ro stra ny kont raktu.   

S t ímt o probléme m s ouvisí  i  ekonomická otázka t ransakčníc h nákladů  

smluvníc h st ran,  které c htěj í  uzavřít k ont rakt.  V  úvodu práce jse m uvedl,  ţe  

dneš ní gl obaliz ovaný svět a  zvláště v nitřní t rh v  rá mci EU u moţňuje  i  malé mu  

podnikatel i ,  aby uzavíra l kont rakty se zahranič ními su bjekty.  Ovšem pokud bude  

chtít  takový podnikatel úspěš ně je dnat o moţné  sml ouvě,  při  odborné péči a  

váţení rizik by měl  j iţ v  úvodní m stádi u  pře mýšlet nad  tím ,  jaké p rávo by se  

pří padně  na je ho  kontrakt a plik ovalo nebo kte rému právu by dal p řednost. 180  

Jestl iţe uváţíme,  ţe  je v rámci EU ú prava před smluv ní odpovědnost i  ve 

větší či  me nší  mí ře rozdíl ná,  dostává se kont rahent  do situace,  k dy musí  

vynakládat fina nční prost ředky na to,  a by zj ist i l ,  jaký p rávní řád  by  se  na je ho  

smluvní vztah (p řed smluv ní odpovědnost) aplik oval ,  a t ím pádem i  jaký je 

samot ný obsah norem, tz n.  aby věděl,  jaké chová ní je či  není ţá doucí a  s  t í m i  

váţil  rizika ,  která  mohou vz niknout běhe m procesu vyje dnávání.  

4.1.1 Volba rozhodného práva 

Bylo j iţ naznače no,  ţe  je volba rozhodného práva  jednou z ce st,  které musí  

smluvní  st rana j iţ  v  počátku jednání  zvolit .  Velmi  tre fně  uvádí K ottenhage n,  ţe  

při své p raxi sou dce oblastní ho sou du v  Rotte rda mu (sekce pro meziná rodní  

kont rakty) se setkal s  překvapivý m počte m přípa dů,  které vů bec ne obsahovaly  

                                                 
180  Právní průzkum teritoria,  na jehoţ území má sídlo nebo bydliště budoucí zahraniční obchodní partner,  je jednou 

ze základních součástí předkontraktačního průzkumu, zejména kdyţ jde o hodnotné kontrakty. Svatoš, M. a kol. 

Zahraniční obchod. Teorie a  praxe. Praha : Grada, 2009, s. 161-162.  
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volbu práva,  kterou by se kont rakt měl řídit ,  a který soud by měl rozhodovat  

pří padný  spor. 181 

Volba rozhodného práva je  důleţitá  u pře dběţ ných  dohod,  kte ré bývají  

hlavním prostře dkem pro u platnění ná roků z  předs mluvní odpovědnosti .  Tyto  

dohody j sou  v  me ziná rodní m obchodním styku na prost o bě ţné ,  jel ikoţ většinou  

provázejí  počátek procesu  vyjednávání ,  a le i  je ho  prů běh,  a  jsou proto  velmi  

cenný m důkazní m materiá le m pro u platnění nároků z  pře ds mluvní  

odpovědnosti . 182 

 

4.1.2 Nařízení Řím II 

Naříze ní Ří m II,  p ři jaté 11.7.2007 je prvním naříze ním, které u nifikuje  

oblast mi mosmluv ních závazkových vztahů.  Tvorbě celého na řízení pře dcházel  

j iţ od 70.  let sloţitý hi sto rický vývoj . 183 Na řízení je postaveno  v  oblast i  

pře dsml uvní odpově dnosti  na pri ncipu l ex loci  damni inf ecti ,  tedy p ráva místa ,  kde 

došl o ke škodě.  Te nto  princi p vytváří s pravedliv ou rov nováhu mezi zá jmy  

osoby,  vůči které je vznášen nárok na náhradu škody,  a  zá jmy poškozené ho. 184 

Časová působnost  je od 11 .1 .2009,  to z name ná,  ţe se  pouţije na mi mosl ovní  

závazky,  které vznikly po t omto datu. 185 Právě zařaze ní cul pa in  contra hendo d o  

oblasti  mi mos mluv ních   závazků můţe  být  lehce  mat oucí.  Je zde otázka,  zda  by  

tato p roblematika ne měla být zařaze na s píše do s mluvn íc h závazkových  vztahů  

(reţi m Ří mské ú mluvy,  naříze ní Ří m I). 186 Autor tét o p ráce se  spíše  p řiklán í  

k zařazení  do mimos mluvníc h závazků. 187 

Úprava před smluv ní odpovědnosti  je obsaţena v  čl .  12 Nařízení,  který  

                                                 
181

  Kottenhagen, R., J., P.  From Freedom of Contract to Forcing Parties to Agreement in On the Consequences of 

Breaking Off Negotiations in different Legal Systems, 12 Ius Gentium. Journal of  the University of  Baltimore Center for 

International and Comparative  Law, spring 2006, č. 12., s. 3 
182

  Brink A., J. The Doctrine of  Culpa in Contrahendo (Fault in Contractual 

Negotiations) and Its Applicability to International Transactions . The Michigan Business Law Journal, 2004, roč..  XXIV., 

č.  2., s. 40 
183 Knapová, J. Nová úprava mimosmluvních závazků na komunitární úrovni [on-line]. 2008 [ cit. dne 19.3.2009]. Dostupné z 

<http://www.epravo.cz/top/clanky/nova-kolizni-uprava-mimosmluvnich-zavazku-na-komunitarni-urovni-

54994.html>. 
184  Pauknerová M. Evropské mezinárodní právo soukromé. Praha : C.H.Beck, 2008,  s.282. 
185  V rám ci české právní úpravy se na mimosmluvní závazky vzniklé před tímto datem pouţije ustanovení §15 zk. č.  

97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním. 
186  Srovnej Pauknerová M. Evropské mezinárodní právo soukromé. Praha: C.H.Beck,  2008, s. 293.  
187  Srovnej kapitolu 1.1.2 či také rozsudek ESD C-334/00. Srovnej Cheshire, North P.,  Fawcett J. ,J. Private 

International Law. Oxford University Press: Oxford, 2008, s. 777-780, 832-835.  

http://www.epravo.cz/top/clanky/nova-kolizni-uprava-mimosmluvnich-zavazku-na-komunitarni-urovni-54994.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/nova-kolizni-uprava-mimosmluvnich-zavazku-na-komunitarni-urovni-54994.html
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určuje pri ncip vý běru p ráva.  Jiţ v  prea mbuli naříze ní je de finován poje m culpa  

in cot rahe ndo,  a  t o tak,  ţe p ro účely naříze ní je pře dsml uvní odpovědnost  

samostat ným poj me m a ne musí být nut ně vykládána ve s myslu,  jaký má ve  

vnitrostátní m právu.  Js ou zde také uvede ny dva p říklady  rea l izace t ohoto  

institutu,  konkrét ně povi nnost podat p ravdivé in formace a sel hání jednání  o  

uzavření s mlouvy.  Rozhodným práve m je právo  ( bez ohledu na uzav ření  

smlouvy) ,  které se pouţije na s mlouvu ne bo  by  se pouţil o,  pokud  by  došlo  

k jej ímu uzav ření.  Pokud tak ové právo ne můţe být u r čeno,  je pouţit o p rávo  

místa vzniku škody 188,  následně mí sta státu,  kde došl o je skutečnosti ,  která vedl a  

ke vzniku škody 189,  pokud v  něm mají s ubjekty obvyklé by dliště v  takové m 

okamţiku a poslední moţností ,  která je označena jako úniková dol oţka,  je 

situace,  kdy ze všech okol ností  vy plývá,  ţe je mimosml uvní závazkový vztah  

vzniklý z  cul pa i n c ont rahe ndo,  zjevně úţeji  s poje n s  j inou zemí,  neţ  

v pře dešlých  přípa dech,  pou ţije se p rávo tét o ze mě.  

Jak vidíme,  na řízení dává v  prvé řadě p řednost s mluv ní volnosti  st ran.  Na  

prv ní pohle d se  celkové řešení  u rčení rozhodného práva zdá  být  

bezproble matické,  avšak ozývají  se hlasy,  ţe  tomu tak úpl ně ne ní. 190 

Celá tato k olizní  úprava má znač ný vliv na vyjednávání  a  uzaví rání smluv.  

 

4.1.3 CISG 

V oblasti  mezi národního obchodu a t rans akcí se t radičně pouţívá Vídeňská 

úmluva o s mlouvác h o me ziná rodní kou pi zboţí.  Pokud se st rany nejs ou  

schopny dohodnout se na kompromi sní m roz hodné m právu,  pak ve většině  

pří padů js ou sto akcept ovat tuto ú mluvu,  která dává stra nám rov noce nné  

podmí nky.  Nejen z těc hto dův odů je nut no se zaobírat otázk ou,  zda tato úmluva  

obsa huje ú pravu předs mluvní  odpově dnosti .  Odpově ď ne ní jednoduchá.  

Samot ná ú mluva  ne obsa huje e xplicit ní vyjád ření  culpa i n c ont rahe ndo.  J sou  zde  

                                                 
188  Na částečnou problematičnost tohoto ustanovení, zvláště pokud např.  jednání o smlouvě skončí jiţ ve velmi 

ranné fázi nebo se strany dohodnou na aplikaci rozhodného práva na část smlouvy a na jinou ne; srovnej 

Cheshire, North P., Fawcett J.J. Private International Law. Oxford : Oxford University Press, 2008, s.  835-836 
189  Určení místa škody nemusí být vţdy jednoduché. Srovnej Raiffeeisen Zentral Bank Osterreich AG v  Alexander 

Tranos. IL PR 85 (2001).  
190  Srovnej Buono, G. Rome II: a Critical Appraisal of  the Conf lict Rule on Culpa in Contrahendo [on-line]. 2008 [ cit. dne 

28.3.2009]. Dostupné z <http://conflictoflaws.net/2008/rome-ii-a-critical-appraisal-of-the-conflict -rule-on-

culpa-in-contrahendo/>. 

http://conflictoflaws.net/2008/rome-ii-a-critical-appraisal-of-the-conflict-rule-on-culpa-in-contrahendo/
http://conflictoflaws.net/2008/rome-ii-a-critical-appraisal-of-the-conflict-rule-on-culpa-in-contrahendo/
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dva názorové proudy ,  které se přiklá nějí  k  rů zný m výkladům. 191  První tv rdí,  ţ e  

v  úmluvě není pří mo zakotveno usta nove ní p ředs mluv ní odpovědnosti ,  a  p roto  

úprava p ředs mluvní odpovědnosti  by měla být řešená ná rodní m práve m ,  a  to 

v rozsahu,  který ne ní v  roz poru se smluv ní svobodou,  na které je za loţena ta to  

Úml uva. 192 Druhý  náz or  je opačný  a vychází  z  e xtenziv ního výkladu dikce čl .  7  

Úml uvy,  který sta noví,  ţe  p ři i nterpretaci Úmluvy musí  být b rána v  úva hu i  

dobrá ví ra  v  rá mci meziná rodní ho obc hodu ,  a také z  výluč nosti  kont raktační ho  

procesu u pravené ho Úmluvou. 193 Podle mého názoru  je nut né na tut o otázk u  

pohlíţet v íce komple xně.  V prvé řadě je t ře ba říci ,  ţe  to,  ţe v  Úmluvě není  

explicit ně zakotvena p ředs mluvní odpovědnost ,  ještě nutně ne musí z name nat,  ţe 

tato otázka jde  zcela  mimo ni. 194 Pokud bychom souhlasi l i  s první m přístupe m,  

pri ncip  dobré ví ry by  pak pozbyl  své úči nnosti .  Druhá va rianta pře dpokládá,  ţe  

dobrá víra  je zastřeš ující  pri ncip,  v  t om pří padě by musel sou dce na veškeré  

ustanove ní a  k roky a plikovat tent o pri ncip,  coţ  je také p roble matické. 195 

Situace můţe být však komplikovanější ,  pře devším  v  pří padě e xistence  

pře dběţ ných  dohody (pre l imi nary  agreeme nts ) 196 mezi  sml uvní mi st rana mi  v e  

spoje ní s  čl .  8 Úml uvy a výkladem jej ich úmyslu u zavřít kontrakt . 197 S t ímt o  

příst upe m jsou s poje ny dva hlavní p roblémy.  P rvn í m je,  zda je st rana vůbec  

                                                 
191  Rozdílnost interpretace je i důsledkem odlišného pojetí dobré víry mezi kontinentálním právem a common law.  

Textace je proto kompromisem mezi obojími pohledy. Ze strany kontinentálního práva zde byla snaha prosadit 

dobrou víru jako pozitivní povinnost, zatímco státy s anglosaským systémem práva nechtěly mít dobrou víru jako 

generální princip. Goode, R., Kronke,  H., Mckendrick,  E. Transnational commercial law. Text, cases, and materials. 

Oxford : Oxford University Press, s. 278.  
192  Tento závěr je podloţen také okolnostmi přijetí úmluvy, kdy došlo k zamítnutí přijetí úpravy předsmluvní 

odpovědnosti. Srovnej Kritzer, A., H. Pre-Contract Formation [on-line]. 1995 [ cit. dne 18.3.2009]. Dostupné z 

<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio(kritzer1.html>; také Huber, P.,  Mullis, A. The CISG: A New Textbook 

for Students and Practitioners. München: Sellier european law publishers, 2007, s. 29 -30 nebo Novoa, R. Culpa in 

contrahendo: A Comparative Law Study : Chilan Law and the United nations Convetion on Contracts for the 

International Sales   of Goods (CISG). Arizona Journal of  International & Comparative Law,  2005, vol. 22, č.  3, s. 606.  
193  Di Matteo, L.,A., Dhooge, L.,  Greene, S.,  Maurer, V. International sales law.  A Critical Analysis of  CISG Jurisprudence. 

Cambridge: Cambridge University Press, s. 32-38; k tomu také rozsudek francouzského odvolacího soudu 

v Grenóblu, který aplikoval tento článek jako stěţejní zásadu Úmluvy, Cour d’appel Grenoble,  Feb. 22,  1995, D. 

93-3275 nebo rozhodnutí arbitráţe ICC v případu Yugo v. Italy Int'l Comm. Arb. 7331 (1994).  
194  Stelini, F.L., Borla, M. Letters on intent and other precontractual agreements [on-line]. [cit. dne 16.  6. 2010]. Dostupné z 

<http://www.bmalegal.ch/ENG/PDF/CONTRATTUALISTICA/017%20Letter%20of%20intent%20and%20

other%20precontractual%20agreements.pdf>.  
195 Podobně Castro, Alves, L.,M. Responsabilidade pré -contratual pela ruptura das negociações preparatórias na formação do 

contrato de compra e venda internacional de mercadorias [on-line]. 2005 [ cit. dne 28.  3. 2010] . Dostupné z 

<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8117&p=1>. nebo také  Spagnolo, L. Opening Pandora's Box: 

Good Faith and Precontractual Liability in the Cisg  [on-line]. [cit. dne 28.  3.  2009]. Dostupné z  

<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1350088>. 
196  Předběţnými dohodami lze zde rozumět letter of intent, commitment letters, binders, agreements in principle, a 

memoranda of understanding. 
197  Klein, J., Bachechi, C. Precontractual Liability and the Duty of  Good Faith Negotiation in International Transactions, 17 

Hous. J. Int'l L. 1, 3, 1994 s. 19-22.  

 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio(kritzer1.html
http://www.bmalegal.ch/ENG/PDF/CONTRATTUALISTICA/017%20Letter%20of%20intent%20and%20other%20precontractual%20agreements.pdf
http://www.bmalegal.ch/ENG/PDF/CONTRATTUALISTICA/017%20Letter%20of%20intent%20and%20other%20precontractual%20agreements.pdf
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8117&p=1
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1350088
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odpovědná za přípa dné porušení ,  a dru hý problém, který obec ně souvisí  

s předs mluvní  odpově dností  v  rámci CIS G,  je u rčení náhrady šk ody.  Jel ikoţ  

Úml uva neobsahuje speciá lní ustanovení,  které by řeši lo pře ds mluvní  

odpovědnost ,  a  t ím pá dem ani i  náhradu  škody,  lze  se domnívat,  ţe  by  se dalo  

analogicky a plikovat u stanove ní čl .  74 Úmluvy a t o,  ţe  náhrada škod y při  porušení  

smlouvy jednou strano u zahrnu je čás tku  odpov ída jí cí  z trá tě ,  v če tně uš l ého zis ku,  k terou  

utrpě la  druhá st rana v  důsl edku porušení  smlouv y.  Náhrada škod y nesmí přesáhnou t z trá tu  

a  ušl ý zisk,  kterou strana porušu jí cí  smlouvu předv ída la  nebo měla  předv ídat v době 

uzavření smlouvy s  přihl édnu tím ke skute čnoste m,  o nichž vědě la  nebo měla  vědět,  jako  

možný  důsl edek poruše ní smlouv y.   

Pokud byc hom toto usta nove ní aplikovaly analogicky na p ředs mluvní  

odpovědnost,  pak by  se dalo říci ,  ţe  by se h radila  náhrada škody  ve formě  

vynaloţenýc h nákladů  ( expendintu res )  a  zt ráta  z  ne uzavře ného obchodu ( l oss  o f  

prof i t) ,  kterou poškozená st rana ut rpěla  v  důsledku zt ráty p ří leţitosti  uzavřít  

kont rakt s t řetí  osobou.  

 

4.2 Mezinárodní principy 

 

4.2.1 PECL 

Společ né p ri ncipy ev ropského s mluv ního práva js ou je dnou z  cest,  kte rak 

sjednotit rozdíl nost národních úprav v  jednotl ivých čle nských státech E U. Je  

nutné si  uvědomit,  ţe tyt o p ri ncipy j sou určitý m k ompromise m, a le to  nic  

nemě ní na jej ich důle ţitosti  a  spíše t o akcentuje jej ich význa m .  Ten se odráţí i  

v judikatuře některýc h států,  které  je při nejasnosti  ná rodní ú pravy aplikují . 198 I  

česká judikatura se v  někte rých pří padech odkazuje na PE CL ,  a to zvláště  

v pří padec h inte rpretace. 199 

Otázka culpa in c ont rahe ndo  je v  těch  princi pech upravena.  P rinci py kladou  

důraz na good fa i th  a  fa ir dea l ing jako jedny z hlavníc h atribut ů p ři vyjednávání  

smluv (čl .  2 :101 a tak é  čl .  2 :301).  Rov něţ se  zde setkáváme s  ochranou  

                                                 
198  Nejen v judikatuře, ale i  v rám ci legislativní práce.  Srovnej Berger, K.,P.The Principles of  European Contract Law and 

the concept of  the „Creeping Codif ication“ law, in European Review of Private law I. Hague: Kluwer Law International 

2001, s. 21-34. 
199  Srov. judikatura Ústavního soudu ČR, např. rozhodnutí ze dne 10.7.2008, sp. zn. I. ÚS 436/05 nebo rozhodnutí 

ze dne 14.4.2005, sp. zn. I.ÚS 625/03.  
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důvěrnosti  jedná ní (čl .  2 :302).  

Právě čl .  2 :101 říká ,  ţe kaţ dá st rana musí je dnat v  souladu s dobrou ví rou a  

slušný m zac házení m. 200 

Porušen í pr inc ipu dobré v íry (neg ot iat ions c ontrary and  good  fa ith)  

Úprava otázky porušení dobré víry je v  rá mci PECL upravena velmi jasně.  

Čl.  2 :301 (1) dává stranám sml uvní vol nost a  také určuje,  ţe nejs ou odpově dny  

v pří padě nedosaţení dohody.  Zde se opět p rojevu je základní p rinci p s mluvní ho  

práva ,  který m je  svoboda  jedná ní.  Subjekty  mohou uk ončit  jedná ní a  nemají  

povinnost ozna movat d ru hé st raně ,  c o je  k  takovému jednání  vedlo . 201 

Čl.  2 :301 (3) dává odpověď na otá zku,  co ţe  je to vlast ně tak akcent ovaný  

pri ncip  good  fa it h and fa i r deal ing.  

Pokud a le jedna stra na vstupuje do jednán í bez dobré víry nebo takto  

pře ruší  jedná ní,  bude odpovědna za náhradu škody,  kte rá vz nikla  st raně dru hé. 202 

Můţe se jednat o pří pad,  kdy  jedna st rana vst upuje  do jednání  s  vědomím,  ţe  

smlouvu neuzav ře,  a le přest o jedná ,  jako by zájem na uzavře ní sml ouvy měl a.  

Jedná se také o situaci ,  kdy je dnající  st rana tě sně pře d uzavře ní m s mlouvy  

jednání  bez důvodně uk ončí.  

Otázka,  která je zde velmi důle ţitá ,  je rozsah náhrady šk ody.  Ta zahrnuje  

způs obe né výdaje,  uskutečně nou práci a  ztrátu obc hodní t ransakce na základě  

naděje v  uzavře ní sml ouvy.  Za určitých podmínek můţe do této šk ody být  

zahrnuta i  ztráta  pří le ţitosti . 203 

PECL se tedy p řiklání k  vyjád ření moţ nosti  pozit iv ního inte resu,  který více  

chrá ní dobrou víru v  celý obc hodní  styk na  úkor s mluv ní vol nosti .  

                                                 
200 Principy good faith and fair dealing jsou zastřešující zásadou celých principů. Blíţe Lando O., Beale H. (eds.) Principles 

of  european contract law. Parts I and II. Hague: Kluwer Law Iinternational, 2000, s.113-121 nebo Lando O. PECL – 

návrh společného ref erenčního rámce , český návrh občanského zákoníku a dobrá víra. in Švestka J., Dvořák J., Tichý L. (eds.) 

Sborník statí z diskusních fór o rekodif ikaci občanského práva. 3.  díl . Praha: Aspi – Wolters Kluwer,  2007, s.141.  
201  Např. Prodejci mají obecnou povinnost strpět prohlídku zboţí od zákazníků, otázky ohledně ceny a jiných 

podmínek; tento princip se můţe uplatnit také při koupi domu, kdy zákazník si ho jde nejdříve prohlédnout. 
202  Čl. 2:301 (2) PECL.  
203  Lando O., Beale H. (eds.). Principles of  european contract law. Parts I and II. Hague: Kluwer Law International, 2000, 

s.191. 
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Porušen í dů věrn ost i (breach of c on fiden t ial ity)  

Jestl iže jso u v  průběhu jednání poskytn ut y jednou s tranou důvěrné i nformace ,  s trana  

druhá má pov innost nezveře jni t takové informace nebo je  užít pro svůj v lastní  úče l ,  pokud 

je  násl edně uzavřena smlouva .  Odškodně ním za  porušení té to pov innos ti  může b ýt  

kompenza ce ut rpěné š kody a  vrácení  zisku  při ja tý ch dr uhou st ranou. 204 

Strany zde ne mají obecnou  povinnost  uchovat obd rţe né i nformace v  rá mci  

jednání jak o důvě rné.  Jestl i ţe tedy  nedojde  k  uzavře ní s ml ouvy,  st rana můţe  

získané in formace pouţít  p ro  svůj v lastní  účel .  

Pokud  byly i nformace vý slovně  oz načeny  jako důvěrné,  st rana je  musí  

uchovat v  ta j nosti .  Jestl iţe a le nedošlo  k  takovému označení,  i  tak můţe  být  

strana povinna takové informace uc hovat v  ta jnosti ,  pokud mají  zvlášt ní povahu  

vyvstávající  z  jej ich c harakteru ne bo  profes ní povahy. 205 

Při poruše ní těcht o povinností  má poškozená st rana nárok na ná hra du  

škody.  Můţe mít také nárok na to,  co získala  strana,  která takové informace  

neuchovala v  důvěrnosti  a  to i  v  pří padě,  ţe p oškozená ne utrpěla  ţádnou  

škodu. 206 

 

4.2.2 UNIDROIT 

Zásady mezinárodních obchodních s mluv vytvoře n é  Meziná rodní m ústavem 

pro sje dnocení  souk romé ho práva (  International Institute fo r t he Uni fication of  

Private Law) 207 se sí dlem v  Ří mě v  roce 1994 mohou být rov něţ do brý m 

vodítkem pro  zodpovězení  otázky  předs mluvní  odpovědnosti .  A plikace těc hto  

pri ncipů je vel mi podobná  PECL,  avšak s  t ím,  ţe p rinci py UNIDRO IT se  

zaměřují  na mezi národní obc hodní sml ouvy oproti obec né rovině s mluvní ho  

práva u PECL. 208 Hlavním z  princi pů,  k terý se zde u platňuje ,  je  princi p dobré  

víry.  Čl.  1 .7 (1) stanoví,  ţe kaţdá strana musí zachovávat zásadu dobré víry a  

                                                 
204  Čl. 2:302 (překlad autor). 
205  Lando O., Beale H. (eds.). Principles of  european contract law. Parts I and II. Hague: Kluwer Law International, 2000, s. 

194.  
206  Tamtéţ, s. 194.  
207  Hlavním cílem organizace je tvorba vzorových předpisů v oblasti soukromého práva.   
208  S tím souvisí i obsah proklamace v preambuli, která zdůrazňuje mezinárodní charakter.  
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slušné ho  jedná ní v  mezi národním obchodu. 209 Pouţitá  fo rmulace rovně ţ za hrnuj e  

nezbyt nost c hápat dobrou víru a  sluš né jedná ní ve světle spec i fických podmínek  

meziná rodní ho  obchodu. 210 S t ím úzce  souvisí  článek  2.15,  který řeší  samotnou  

otázku jednání ve zlé víře.  Podle tohot o ustanove ní stra ny jednají  svobodně a 

nemohou nést odpovědnost v  pří padě  nedosaţe ní dohody. 211 Poku d a le doj de v e  

zlé víře k  jednání při pře ru šení jednání,  je pak odpovědná. 212 Čl.  2 .15 (3) podáv á  

demonst rativní výčet,  ţe o zl ou ví ru se je dná zej mé na v  pří padě,  kdy st rana  

zahájí  jednání nebo jedná s  úmy slem nedosáhnout dohody. 213 

Škoda,  která se nahrazuje ,  je oz načována jako  „způsobená  škoda“.  P rinci py se  

přiklánějí  k  ne gativní mu inte resu,  k dy by pošk ozené  stra ně měly být h razeny  

náklady,  které vynaloţila  s  jednání m,  a rovněţ za ztrátu p ří leţit osti  uzavřít  

smlouvu s j i ný m su bjektem. 214 

Pri ncipy UNIDROIT rovně ţ počíta j í  s  oc hra nou důvě rnosti .  V Čl.  2 .16 

najdeme úpravu mlče nlivosti  v  případě důvě rnýc h in formací.  Tak ové informace  

je dru há st rana povi nna uc hovat v  ta jnosti  a  ne pouţívat je neoprávně ně pro své  

vlastní pot ře by. 215 Určité in formace mohou být samy  o s obě povaţ ovány z a  

důvěrné,  poku d to vyplývá z  jej ic h zvláštní ho či p rofes ního cha rakteru. 216 Př i  

poruše ní má strana ná rok na náhradu škody 217,  ba dokonce v  určitýc h pří padech i  

náhradu za výhodu,  kterou získala  strana d ruhá  ne bo poku d j i  zneuţila  p ro své  

osobní  potře by .  

                                                 
209  Ustanovení má kogentní povahu, jak vyplývá z  čl. 1.7 (2). K tomu také Ole Lando: „To znamená, že dobrá víra  a 

poctivé jednání mohou být považovány za jedny z nejpodstatnějších idejí Zásad.  Tím, že paragraf  1 tohoto článku stanoví v obecné 

rovině, že každá ze stran musí jednat v souladu s dobrou vírou a poctivým jednáním, dává jasně najevo, že i v  případě  absence 

zvláštních ustanovení Zásad musí chování stran za platnosti smlouvy, včetně předsmluvních vyjednávání, odpovídat dobré víře a 

poctivému jednání.“ in Lando O. PECL – návrh společného ref erenčního rámce , český návrh občanského zákoníku a dobrá víra. 

in Švestka J., Dvořák J., Tichý L. (eds.) Sborník statí z diskusních fór o rekodif ikaci občanského práva. 3. díl . Praha: Aspi 

– Wolters Kluwer, 2007, s.141.  
210  Larišová, M., Tomaščínová, J., Pauknerová, M. Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT . Praha: Codex 

Bohemia, 1997, s. 32-33.  
211  Pokud je podána nabídka, můţe být odvolána v případech stanovených čl. 2.4. 
212  Důvodová zpráva k tomu to ustanovení vychází z teze, ţe při jednání dojde k  dosaţení určitého bodu, kdy 

nemůţe dojít k neočekávanému a bezdůvodnému ukončení.  
213  Nabízí se zde srovnání s  úpravou v PECL, která je velmi podobná.  
214  Larišová, M., Tomaščínová, J., Pauknerová, M. Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT . Praha: Codex 

Bohemia, 1997. s. 69.  
215  Přílišná délka období utajení mlţe vyvolat rozpor s některými právními řády (otázka restriktivní obchodní praxe). 

Srovnej Larišová, M., Tomaščínová, J., Pauknerová,  M. Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT . Praha:  

Codex Bohemia, 1997,s. 60-61. 
216  Opět se nabízí srovnání s PECL, které pouţívá shodnou úpravu, dokonce i v otázce rozsahu náhrady škody.  
217  Její výše závisí např. na otázce, zda měly mezi sebou strany uzavřenu dohodu o důvěrnosti (Non -disclosure 

agreement). 
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Jednou z posledníc h situací ,  o které lze hovořit ,  je relativní neplat nost  

smlouvy z důvody  poskytnutí  ne pravdivýc h či neúpl ných  in formací (omyl či  

dokonce lest) .  Zásady UNIDRO IT ve své m čl .  3 .4 de finují  omyl jako  klamnou  

domně nku týkající  se skutečnosti  nebo práva e xistuj íc íc h v  době uzav ření  

smlouvy.  Aby  se mohl  poškoze ný dovolat  relativ ní ne platnosti  sml ouvy ,  musí  

být omyl  závaţný.  Nelze  se ovšem dovolat neplat nosti ,  jestl iţe nebyl  omyl  

způs obe n hru bou  ne dbal ostí  pošk ozené ho,  nebo poku d na se be poškozený  

dobrovolně  na sebe  převzal ri ziko. 218 

V případě l st i  a  následně moţ nosti  prohlá šení s mlouvy za neplat nou,  

pri ncipy UDNIRO IT ope rují  ve svém čl .  3 .8 s  t í m,  ţe se pošk ozená st rana můţe  

dovolávat neplat nosti  z  důvodu lst i ,  pokud byla  vedena k  uzav ření s mlouvy na  

základě lst ivého  je dnání  d ruhé stra ny,  včetně lst ivé ho pouţívá ní jazyka ne bo  

způs obu je dnání nebo na základě zamlče ní okol ností ,  které měla d ruhá st rana  

ozná mit podle  rozu mnýc h poţa davků dobré víry  v  obchodním styku.  Poškozený  

má moţ nost  poţadovat ná hradu škody jak  v situaci ,  kdy byla s mlouva p rohlášená  

za neplat nou,  tak i  pokud  k  prohláše ní vůbec  ne došl o.  Rozsah  ná hra dy škody je  

ve formě negativní ho inte resu ,  a  to v  takové výši ,  aby poškozená stra na po  

odškodně ní byla  ve víceméně stejné m postavení ,  v  jakém byla ,  pokud s mlouva  

uzavřena nebyla .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
218  Hartkamp, A., S., Von Bar, Ch. Towards a European civil code. Second revise and Expanded Edition. Hague: Kluwer Law 

International, 1998, s. 226-227.  
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Závěr 

Proces vyjednávání  kont raktů můţe me oz načit jako vel mi zásadní fázi  

fungování obc hodníc h vztahů.  V  rámci t ohoto procesu můţe dojít  k  různý m 

situacím, kte ré mohou  vyústit  ke vz niku šk ody.   

Tato práce měla za cí l  ověřit hypotézu ,  zda české tuzemské právo zná  

institut p ředs mluv ní odpově dnosti  a  zohlednit p rávní úpravu v  j i ných ze mích a  

to neje n ve světle konkrét ní p rávní  úpravy,  a le i  ju dikatury.   

Jak byl o p rokázáno,  poje m předs mluvní  odpově dnosti  má v  rámci  

jednotl ivýc h právních ze mí EU a jej ich judikatu ry rozdíl ný význam. Tyt o rozdíly  

se p rojevují  zvláště p ři vyjednávání a  u zavírání mezi národních k ont raktů,  kdy  

roz dílnost p řináší zvyš ování transakčních nákladů.  T oto zvyšová ní souvisí  

zvláště z  odliš ného práv ního zakotvení pře ds ml uvní odpovědnosti ,  kdy v  řadě  

států lze jej í  charakter vyvodit pří mo z  právní ho řádu či naopak taková 

povinnost vyplývá z  judikatu ry.   

I přes odc hylky,  lze uzav řít ,  ţe p ředs mluv ní odpově dnost zakotvuje  

povinnost chování s ubjektů v  rá mci vyjednávání a  t o ta k,  aby s mluv ní pa rtne ři  

jednali  poctivě a  v  soula du s dobrou vírou uzav řít kontrakt.  Tato základní teze  

se projevuje jednotl ivých skutk ových podstatách,  p ři jej ichţ poruše ní má  

pošk ozená st rana ná rok na náhradu šk ody.  Jak byl o uvede no,  ná hrada šk ody se  

v převáţ né mí ře hradí fo rmou ne gativního inte resu,  kdy dochází k  nahrazení  

nákladů st rany na roz díl  od pozit iv ního i nteres u,  kdy se  h radí i  potenciá l ní zisk  

z kont raktu.   

V celé mí ře se potvrdila  základní hy potéza,  kdy jse m došel k  závěru,  ţe  

tuzemské právo má f ragmentá rní ú pravu pře dsml uvní odpovědnosti ,  která  

vyplývá jednak z  ustanovení občanského  a obchodní ho zákoníku,  tak i  z  j i ných  

právníc h předpi sů,  které souvisí  s  uzavírání m obchodních kontraktů.  Tato  

fra gme ntární ú prava je  podstatně  dotvářena  judikatu rou,  kte rá při náší některé  

specifické skutkové podstaty p řed smlvu ní odpovědnosti .  Stra ny vyjednávání js ou  

proto dle tuze mské ho práva povinny jednat v  dobré ví ře ,  a  pokud v  rámci  

jednání bezdůvodně pře ruší proces vyjednávání,  ačkoliv d ru há stra na byla  

v dobré ví ře,  ţe dojde k  uzavře ní kontraktu,  poruší obc hodní ta jemství ne bo  

způs obí ne platnost p rávního úkonu nebo se j inak projeví proti dobrým mravů  
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nebo poctivé mu obc hodní mu styku,  musí počítat  s  t í m,  ţe  pokud  d ruhé  st raně  

vyjednávání (kont raktace) vznikne  šk oda,  bude  povinna j i  u hra dit .   

Dle mého náz oru jse m také potvrdil  i  dí lčí  část hypotézy,  ţe p ředs mluvní  

odpovědnost ne ní stá le doce něna,  ačkoliv počty p řípa dů,  kdy dochází k  jej í mu  

uplatně ní ,  rost ou.  Tato nedoceně no s ouvisí  jednak s  výše zmí něnou  

fra gme ntární ú prav ou,  a le rovně ţ s  některý mi p roblematický mi otázka mi zvláště  

spoje nými  s  rozsahe m náhrady šk ody.  

Jisté nové světlo by mohl při nést náv rh občanské ho zákoníku,  který p řináší  

pří mou normativ ní úpravu před smluv ní odpovědnosti ,  ovšem jak bylo v  této  

práci rovněţ p rokázáno,  p řináší tato ú prava některé další  inte rpretač ní problé my  

a bude opět záviset na p řípa dné judikatu ře,  aby vyjasnila  konce pci pře ds mluvní  

odpovědnosti .  P řesto se domnívám, ţe si  p ředs mluvní odpovědnost zasl ouţí  

pří mou práv ní úpravu a to pri márně s  ohlede m na zaj ištění větší  j istoty  

vyjednávání a  u zavírání  neje n obchodních  kont raktů.  
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Abstrakt 

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

specifický institut, jehoţ 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, ţe předsmluvní odpovědnost je 

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

Evropského soudního dvora. Zároveň konstatuje, ţe 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 soutěţe, podnikání na kapitálovém trhu a veřejné 

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

Nejvyššího soudu, které se týká této problematiky. Uvádí rovněţ základní teze pro moţnost její 

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

zákoníku, který jiţ normově zakotvuje předsmluvní odpovědnost. Autor analyzuje moţné 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 zaloţená na evropských (PECL) a mezinárodních (UNIDROIT) 

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

 

Klíčová slova: předsmluvní odpovědnost, culpa in contrahendo, náhrada škody, dobrá víra a poctivé jednání, 

předběžné dohody, pozitivní interes, negativní interes, § 415, § 271, 29 odo 1166/2004 
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Abstract 

The thesis deals with questions of pre-contractual liability which is seen as a very specific institute 

whose conception is diverse in different EU countries and also outside. The main research 

question is a difference between pre-contractual liability perception in the different countries and 

its full description in relation to the negotiations of business contracts with an emphasis on 

Czech law. In the first part, the author analyses historical background of pre-contractual liability 

in relation to Roman law and German-Austrian legal systems in which the professor Jhering 

developed that construction  of culpa in contrahendo. In the following chapters, the author deals 

with the description and nature of pre-contractual liability, particularly in questions of whether 

they are contractual or delictual liability and enter into details the basic facts, example and extent 

of damages with respect to the European concept of pre-contractual liability. He concludes that 

the pre-contractual liability is in the European concept as delictual liability, with regard to the 

decision of European Court of Justice. The author simultaneously mentions that although similar 

facts in the legal systems, the extent of damages is very different when there is a clear dichotomy 

between positive and negative interesse. The main part of thesis is devoted to legislation in 

national law. Existing legislation in the area of pre-contractual liability is very fragmented and 

although we can find partial norms in the Civil and Commercial Code, pre-contractual liability is 

based on court decisions. The author describes the various facts in civil and commercial law 

(further in the field of unfair competition, on capital markets and public competition) namely in 

conjunction with the extent of damages. He evaluates critically the Supreme Court decision 

regarding this issue. The author also provides basic facts for the possibility of limitations of 

damages. He consequently discusses the legal regulations de lege ferenda based on the Civil Code 

proposal, which has already established a norm pre-contractual liability. By analyzing the possible 

impact of such legislation and critically evaluates its partial implementation in the case of undue 

interruption of contracting and the amount of damages. In the final part the author deals with the 

governing law, which will determinate within negotiating contracts,  the concept of pre-

contractual liability. He describes the conflict resolution by the Rome II regulation, this 

regulation for the first time in European law describes the pre-contractual liability and describes 

the solutions based on European (PECL) and international (UNIDROIT) principles and the UN 

Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods. 

Key words: precontractual liability, culpa in contrahendo, damages, good faith and fair dealing, preliminary 

agreement, positive interess, negative interess, § 415, § 271, 29 odo 1166/2004 


