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Úvod 

Cílem této diplomové práce je v souladu se zadaným diplomovým úkolem 

podrobně zpracovat po právně teoretické stránce bezesporu zajímavý a praktický institut

pactum de contrahendo, poskytnout tak hlubší vhled do předmětné problematiky a 

nabídnout širší pohled na podstatu a smysl zmíněného institutu. Hlavním předmětem 

zájmu je smlouva o smlouvě budoucí uzavíraná podle platného občanského zákoníku. 

Pozornost je věnována termínům, které jsou v souvislosti s předmětným institutem 

používány, účelu a možnostem využití smlouvy o smlouvě budoucí jakož i funkci, 

kterou plní v rámci kontraktačního procesu. Práce přibližuje instituty, které vykazují 

jisté podobné znaky se smlouvou o smlouvě budoucí a věnuje se též základním zásadám 

soukromého práva, z nichž smlouva o smlouvě budoucí vychází, s důrazem na vývoj 

principu všeobecné závaznosti smluv, který je zařazen v příslušné kapitole společně 

s vývojem právní úpravy smlouvy o smlouvě budoucí na našem území zasahujícím až 

do současného návrhu nového občanského zákoníku. Ohniskem zájmu je závazkový 

právní vztah založený smlouvou o smlouvě budoucí, je pojednáno o charakteristice jeho 

účastníků, předmětu a obsahu, zároveň je upozorněno na obligatorní písemnou formu a 

na možnost nahrazení projevu vůle povinné strany soudním rozhodnutím v případě 

neuzavření budoucí smlouvy. Dále se práce podrobně zabývá zánikem závazku 

založeného smlouvou o smlouvě budoucí, v příslušných souvislostech demonstrativně 

předkládá judikaturu Nejvyššího soudu, podává přehled právních názorů autorů odborné 

literatury a srovnává smlouvu o smlouvě budoucí se smlouvou o uzavření budoucí 

smlouvy včetně smlouvy o smlouvě budoucí v návrhu nového občanského zákoníku.

Práce je rozdělena do sedmi kapitol, ve kterých je daná problematika postupně 

zpracována. První kapitola charakterizuje smlouvu o smlouvě budoucí, vymezuje její 

pojem, zásady soukromého práva, na nichž je založena, její účel, využití a funkci, 

termíny, které jsou v souvislosti s ní užívány a popisuje instituty, se kterými by mohla 

být nesprávně zaměněna. Druhá kapitola se týká vývoje institutu smlouvy o smlouvě 

budoucí. Třetí kapitola objasňuje význam její výslovné právní úpravy. Čtvrtá kapitola 

vysvětluje vztah mezi úpravami občanského a obchodního zákoníku a popisuje rozsah 

jejich realizace. Pátá kapitola je nejobsáhlejší, analyzuje právní úpravu smlouvy o 

smlouvě budoucí v platném občanském zákoníku. Zabývá se subjekty, objektem,
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obsahem a formou smlouvy o smlouvě budoucí jakož i náhradní realizací práva na 

uzavření budoucí smlouvy a zánikem závazku uzavřít budoucí smlouvu. Šestá kapitola 

srovnává úpravy předběžných smluv podle občanského a obchodního zákoníku, tedy 

pojednává o základních rozdílech mezi úpravami smlouvy o smlouvě budoucí a 

smlouvy o uzavření budoucí smlouvy. Sedmá kapitola je věnována návrhu nového 

občanského zákoníku a jeho celkovému dopadu na oblast soukromého práva, 

předmětem zájmu však zůstává navrhovaná úprava smlouvy o smlouvě budoucí a její 

porovnání s platnými úpravami předběžných smluv. 

Závěr práce stručně shrnuje předmětnou problematiku.
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1. Charakteristika smlouvy o smlouvě budoucí

Mohou existovat i takové závazkové právní vztahy, jejichž předmětem je vznik 

závazku až v budoucnu.1  

1.1 Pojem smlouvy o smlouvě budoucí

Smlouva o smlouvě budoucí, tzv. předběžná smlouva (pactum de contrahendo) 

je smlouva, která vzniká tím, že se jedna strana nebo obě zavážou k uzavření jiné, 

budoucí smlouvy, musí mít písemnou formu pod sankcí absolutní neplatnosti a musí

obsahovat lhůtu, v níž bude uzavřena budoucí smlouva, jakož i podstatné náležitosti 

budoucí smlouvy.2

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy zakládá závazek alespoň jedné ze stran 

uzavřít ve stanovené době budoucí smlouvu (realizační smlouvu) s předmětem plnění, 

jenž je určen alespoň obecným způsobem. Smlouva vyžaduje ke své platnosti písemnou 

formu.3

Předběžná smlouva je tedy smlouva smlouvu předcházející aneb smlouva, jejíž 

splnění se děje uzavřením jiné smlouvy.4

Jedná se o dvoustranný nebo vícestranný adresovaný právní úkon jakožto druh 

právní skutečnosti zakládající občanskoprávní vztah, vzniká souhlasným projevem vůle 

smluvních stran, tedy konsensem, tj. úplným a bezpodmínečným přijetím návrhu na 

uzavření předběžné smlouvy, jehož podstatou je založení povinnosti alespoň jedné ze 

smluvních stran uzavřít s druhou stranou v době sjednané v předběžné smlouvě budoucí

smlouvu a tomu odpovídající oprávnění alespoň jedné ze smluvních stran domáhat se 

uzavření budoucí smlouvy. Jde tudíž o právní úkon, jehož podstatou je založení závazku 

jeho smluvních stran uzavřít v budoucnu ve stanovené době další (budoucí) smlouvu, od 

předběžné smlouvy smlouvu odlišnou.

                                                
1 Fiala, J., Kindl, M., et al. Občanský zákoník. Komentář. I. díl. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 
a.s., 2009, s. 281.
2 Srov. Hendrych, D. a kol. Právnický slovník. 2. rozšíření vydání. Praha : C. H. Beck, 2003, s. 918,  heslo 
„smlouva o uzavření budoucí smlouvy v občanském právu“.
3 Tamtéž, heslo „smlouva o uzavření budoucí smlouvy v obchodních vztazích“.
4 Šikl, H. O smlouvě předběžné (pactum de contrahendo) dle práva rakouského. Právník, 1885, s. 401.
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Z výše uvedeného vyplývá charakteristický poměr mezi předběžnou smlouvou a 

budoucí smlouvou. Předběžná smlouva je přípravná smlouva, je úzce vázána na budoucí 

smlouvu, její vznik předpokládá a zároveň zajišťuje a je zaměřena na uzavření oné

budoucí smlouvy, která bude mít realizační účinek. Jedná se o dvě pojmově odlišné 

smlouvy.

Předběžná smlouva založí mezi smluvními stranami závazkový právní vztah. 

Tento obligační vztah lze charakterizovat z hlediska základních prvků právního vztahu, 

tedy z hlediska subjektů, objektu a obsahu právního vztahu.

Subjekty závazkového právního vztahu, který byl založen předběžnou smlouvou, jsou 

osoby, které mají v úmyslu uzavřít spolu budoucí smlouvu, ústředním motivem těchto 

osob je právně zavázat druhou stranu k uzavření budoucí smlouvy a zajistit předběžně 

dohodnuté náležitosti budoucího kontraktu prostřednictvím předběžné smlouvy.

Objektem závazkového právního vztahu založeného předběžnou smlouvou je uzavření 

jiné smlouvy v budoucnu, tedy uzavření budoucí smlouvy, jde tudíž (…) o obligaci, 

jejíž předmětem jest uzavření obligační smlouvy (contrahere).5 Tedy předmět smlouvy 

předběžné in abstracto jest slib obligační vůbec, jenž, jako obligační smlouva, jest 

pojmem ryze druhovým.6

Obsahem tohoto obligačního vztahu jsou práva a povinnosti smluvních stran, zejména 

povinnost uzavřít budoucí smlouvu, tedy učinit ty právní úkony, které povedou k jejímu 

uzavření, jinými slovy dostát svým závazkům z předběžné smlouvy. Bezprostředním 

zdrojem práv a povinností stran smluvního závazkového právního vztahu se tak stává 

lex contractus, tj. sama smlouva uzavřená na základě zákona (včetně tzv. smluv 

nepojmenovaných).7

Pactum de contrahendo stojí mimo klasickou systematiku smluv. Nejde o 

smlouvu, kterou by bylo možné zatřídit do soustavy obvyklých smluvních typů. Dalo by 

se tedy říci, že smlouva o budoucí smlouvě žádný smluvní typ nereprezentuje. Zásadně 

totiž každá konkrétní, především pojmenovaná smlouva může mít „svou“ smlouvu o 

budoucí smlouvě.8

                                                
5 Tamtéž, s. 399.
6 Tamtéž, s. 542.
7 Švestka, J., Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné. Sv. II. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 
2009, s. 61.
8 Bejček, J., Eliáš, K., Raban, P. a kol. Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. 5. vydání. Praha : C. 
H. Beck, 2010, s. 81. Srov. Plíva, S. Obchodní závazkové vztahy. 2. vydání. Praha : ASPI, a.s., 2009, s. 



10

1.2 Základní zásady soukromého práva

Aby bylo možné pochopit podstatu smlouvy o smlouvě budoucí, je třeba alespoň

ve stručnosti vysvětlit základní zásady soukromého práva, ze kterých smlouva o 

smlouvě budoucí vychází. To je cílem následující podkapitoly.

Ještě před tím na tomto místě cituji z nálezu Ústavního soudu č. 387/99.

„V občanskoprávní oblasti obecně se uplatňující princip autonomie (§ 2 odst. 3 

občanského zákoníku), zvláště pak princip smluvní autonomie, znamená, že je 

ponecháno zásadně na uvážení a rozhodnutí samotných subjektů, zda vůbec a s kým 

smlouvu uzavřou, jaký bude její obsah, jaká bude její forma a mimo jiné i jaký typ 

smlouvy subjekty pro konkrétní případ zvolí. Důležitým momentem při uzavírání smluv 

je pak předvídatelnost, a to případně nepříznivých právních následků pro účastníky, 

resp. některého z nich, jestliže se po právu chovat nebudou.“9

1.2.1 Zásada autonomie vůle účastníků právních vztahů

Každý účastník jako subjekt občanskoprávních vztahů si může svobodně zvolit 

způsob chování, které bude pro daný subjekt nejvýhodnější a bude odpovídat jeho 

individuálním zájmům a potřebám. Projevem svobody vůle je možnost dobrovolného 

vstoupení do soukromoprávních vztahů a svobodný výběr spolukontrahenta, tedy 

neexistence kontraktační povinnosti neboli smluvního přímusu a možnost v těchto 

vztazích v rámci dispozitivnosti většiny norem soukromého práva svobodně společným 

vyjednáváním upravit práva a povinnosti z těchto vztahů vyplývajících odchylně od 

zákona, ovšem jen pokud to zákon výslovně nezakazuje, anebo z povahy ustanovení 

zákona nevyplývá, že se od něj nelze odchýlit, tedy při respektování kogentních norem, 

od kterých není možné se smluvně odchýlit. V občanském zákoníku je tato zásada 

vyjádřena v § 2 odst. 3. Jakmile ovšem účastník uzavře platnou smlouvu, stává se pro 

                                                                                                                                              
71., dle kterého jde o určitý smluvní typ (hovoří o smlouvě o uzavření budoucí smlouvy, ale závěry lze 
aplikovat i na smlouvu o smlouvě budoucí) a Fiala, J., Kindl, M., et al. 2009, c.d., s. 281, dle kterých 
smlouva o smlouvě budoucí není zvláštním typem smlouvy, ale je druhem smlouvy určeným podle 
předmětu.
9 Citováno z Plecitý, V., Vrabec, J., Salač, J. Základy občanského práva. 5. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 
2010. s. 25.
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něj závaznou a není možné ji jednostranně měnit.10 Autonomie vůle subjektů znamená, 

že je na vůli, a tedy na uvážení, iniciativě, sebeurčení a rozhodnutí každého z nich, zda 

v souladu s tím, že může činit, co není zákonem zakázáno (čl. 2 odst. 3 Listiny 

základních práv a svobod), na sebe vezme nějakou povinnost, resp. se stane subjektem 

práva a jakého. Proto je v oblasti soukromého práva (…) jeho úprava zásadně 

dispozitivního charakteru, v níž mají prvořadý význam právní úkony, zejména smlouvy. 

V nich se totiž může svobodná vůle a rozhodování subjektů nejlépe projevit.11 V zásadě 

jde o právo učinit nebo neučinit nějaký právní úkon, vybrat si svobodně adresáta svého 

právního úkonu, zvolit si obsah právního vztahu (vzájemná práva a povinnosti jeho 

subjektů) a také zvolit si formu právního úkonu.12

1.2.2 Zásada rovnosti účastníků právních vztahů

Tato zásada znamená, že v soukromoprávních vztazích mají účastníci rovné

hmotněprávní postavení, tedy že žádný subjekt není po právní stránce nadřízen ani 

podřízen jinému subjektu. Rovnost subjektů právního vztahu spočívá v tom, že žádný 

subjekt právního vztahu nemůže jinému subjektu toho právního vztahu sám 

jednostranně uložit povinnost ani si založit právo (…) a vznikne- li mezi subjekty 

právního vztahu neshoda (střet- kolize- konflikt), nemůže ji jeden ze subjektů 

rozhodnout bez dohody s druhým (nemo index in causa sua), nýbrž se musí, chce- li, 

aby tato neshoda byla mezi nimi rozhodnuta, obrátit na soud, před nímž mají vůči sobě 

navzájem oba subjekty rovné procesní právní postavení.13 V občanském zákoníku je

tato zásada výslovně vyjádřena v § 2 odst. 214 pro obor občanského práva. Tato zásada 

je považována za základní zásadu soukromého práva, která implikuje zásadu autonomie 

vůle subjektů.15  

Pro oblast procesního práva je zásada rovného procesněprávního postavení účastníků 

vyjádřena v občanském soudním řádu v § 18 odst. 1.

                                                
10 § 493 ObčZ: „Závazkový vztah nelze měnit bez souhlasu jeho stran, pokud tento zákon nestanoví 
jinak.“ 
11 Švestka, J., Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné. Sv. I. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 
2009, s. 43.
12 Fiala, J., Kindl, M. a kol. Občanské právo hmotné. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 45.
13 Švestka, J., Dvořák, J. a kol. 2009, c.d., s. 42.
14 V občanskoprávních vztazích mají účastníci rovné postavení.
15 Srov. Švestka, J., Dvořák, J. a kol. 2009, c.d., s. 46.
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1.2.3 Zásada vigilantibus iura

Podle této zásady, znamenající, že bdělým patří práva, je každý odpovědný za 

náležitou míru opatrnosti a předvídavosti při uzavírání závazku, do kterého vstupuje.

Česká soudní praxe správně vychází z myšlenky, že „každý, kdo vstupuje ve 

smluvní vztah, musí vyvinout dostatečnou míru pečlivosti a předvídavosti při uzavírání 

konkrétního právního vztahu, a to zejména s přihlédnutím k důsledkům plynoucím 

z ustanovení pozitivního práva a z variant, které úprava, k níž přistoupil, mu může 

v budoucnu přinést. Každý je odpovědný za náležitou míru předvídavosti a opatrnosti 

při uzavírání závazku, do něhož vstupuje (vigilantibus iura)“.16

1.2.4 Zásada pacta sunt servanda 

Tato zásada byla a je někdy částí literatury považována za nejvyšší, resp. 

nejobecnější zásadu právní.17 Z této zásady vyplývá obecná závaznost smluv, tedy že 

uzavřené smlouvy jako závazně učiněné projevy vůle mají být dodržovány, řádně 

plněny a dále, že ten, kdo smlouvu porušil, porušil právo a za toto porušení odpovídá.

V dnešní době se právní teorie kloní spíše k názoru, že závaznost smluv nevyplývá (…) 

primárně z autonomie vůle smluvních stran, nýbrž z práva objektivního, které zajišťuje 

smlouvám (uzavřeným v souladu se zákonem) jejich vynutitelnost.18 Základním 

principem bezpečného právního styku je vázanost stran převzatými závazky, ovšem 

nelze dovozovat, že smlouvy nejsou za žádných okolností změnitelné či zrušitelné. 

K zásahům do zásady pacta sunt servanda dochází zejména na základě shodné vůle 

stran, na základě projevu vůle jedné smluvní strany (případy jednostranného odstoupení 

od smlouvy, zániku zastoupení na základě plné moci či např. jednostranné vypovězení 

smlouvy uzavřené na dobu neurčitou) a v důsledku změny poměrů, takto může být 

uzavřená smlouva změněna či zrušena, ke změně obsahu smlouvy dochází v důsledku 

účinnosti nového právního předpisu či v důsledku soudního rozhodnutí.19     

                                                
16 Dvořák, J., Pacta sunt servanda? In: Dvořák, J., Kindl, M. Pocta Martě Knappové k 80. narozeninám. 
Praha : ASPI, a.s., 2005, s. 55.  Srov. rozsudek NS sp. zn. 28 Cdo 848/2002.
17 Švestka, J., Dvořák, J. a kol. 2009, c.d., s. 47.
18 Dvořák, J. 2005, c.d., s. 46.  
19 Blíže viz Tamtéž, s. 49 a násl. 
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1.2.5 Zásada rebus sic stantibus

Podle této zásady musejí být poměry v době uzavření smlouvy a v době plnění 

stejné, jelikož právní vztah je podle této zásady uzavřen pod mlčky sjednanou výhradou 

(klauzulí), že se poměry od vzniku závazku do doby jeho plnění, tedy do doby realizace 

práv a povinností z tohoto právního vztahu vyplývajících, v podstatných rysech

nezmění, tudíž že budou v podstatných rysech zachovány poměry, za nichž byla 

smlouva uzavřena, po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy. Pokud dojde 

k následné změně poměrů, dochází k zániku závazku, jestliže tento následek vyplývá 

pro určitý právní vztah přímo ze zákonného ustanovení či pokud je tak ujednáno ve 

smlouvě, tzn. že součástí obsahu smlouvy je doložka nezměněných poměrů.20 Důvodem 

průniku zásady „clausula rebus sic stantibus“ na smluvní poměry stran (…) je úsilí 

zákonodárce vyrovnat nerovnost (nevyváženost – neekvivalenci) plnění stran, k níž 

došlo v důsledku mimořádných okolností, které strany nemohly rozumně předpokládat 

v době uzavření smlouvy.21

1.3 Účel smlouvy o smlouvě budoucí

Účelem smlouvy o smlouvě budoucí je umožnit účastníkům kontraktačního 

procesu dobrovolně uzavřít závaznou a vymahatelnou smlouvu ještě před tím, než 

situace, které přináší všední život, umožňuje uzavřít i přes vzájemnou dobrou vůli

smlouvu obmýšlenou, definitivní a tím završit své jednání, či pokud účastníci zatím 

nechtějí z nejrůznějších důvodů uzavřít hlavní smlouvu, ale kdy mají již za této situace 

zájem se vzájemně smluvně zavázat a ve smlouvě o smlouvě budoucí závazně zachytit 

výsledek jednání, jehož cílem je uzavřít mezi sebou určitou smlouvu v budoucnu, tento 

zájem bývá umocněn obavou, že rozjednaný kontrakt by v případě neuzavření smlouvy 

o smlouvě budoucí mohl být nakonec uzavřen s někým jiným. Takovými situacemi jsou 

různé neshody mezi stranami či právní nebo faktické překážky.22 Účastníci 

                                                
20 Srov. Kanda, A. Vliv změny poměrů na trvání závazku. Praha: Academia, nakladatelství ČSAV, 1966, 
s. 12, 26 a 154. 
21 Dvořák, J. 2005, c.d., s. 55.
22 Srov. Švestka, J., Smlouva o smlouvě budoucí podle občanského zákoníku. Právo a zákonnost. č. 9, 
1992, s. 550, Richter, J. Smlouva o smlouvě. Právní rádce. č. 5, 1994, s. 19 a Štefko, M., Otázky kolem 
smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy přípravné v pracovněprávních vztazích. Práce a mzda. č. 7, 2009, 
s. 17.
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kontraktačního procesu tedy založí samostatnou smlouvou závazek, že v dohodnuté 

době uzavřou smlouvu budoucí, která zrealizuje jejich zájmy. K uzavření budoucí 

smlouvy může nakonec dojít i přes změněnou vůli druhé smluvní strany, protože 

oprávněná smluvní strana má v případě smlouvy o smlouvě budoucí právo domáhat se 

nahrazení projevu vůle povinné smluvní strany, která odmítá splnit svou povinnost 

uzavřít budoucí smlouvu, soudním rozhodnutím a v případě smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy se oprávněná smluvní strana může domáhat určení obsahu budoucí 

smlouvy soudem či osobou určenou ve smlouvě. Účelem této smlouvy o budoucí 

smlouvě je zabezpečit v souladu se zájmy smluvních stran uzavření určité smlouvy až 

v budoucnu.23  

1.4 Využití smlouvy o smlouvě budoucí

Smlouva o smlouvě budoucí je velice praktická, spektrum jejího využití je 

značně široké. Lze ji uzavřít o jakékoli budoucí smlouvě, tj. jak o smlouvě výslovně 

upravené, tedy pojmenované, typické, tak eventuálně o smlouvě výslovně neupravené, 

tedy nepojmenované, netypické,24 budoucí hlavní smlouvy mohou být rovněž 

kombinované povahy (§ 491 OZ).25 Příkladem může být uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní za situace, že budoucí kupující zatím nemá dostatek finančních 

prostředků či ke sjednání zálohy na plnění budoucí smlouvy, ke sjednání závazku 

obstarat předmět budoucí smlouvy, ke sjednání zákazu disponovat s předmětem budoucí 

smlouvy, k prokázání účelovosti použití bankovního úvěru či k bližší úpravě podmínek 

uzavírání budoucí smlouvy. Konkrétně jde o situace, kdy například stavebník domu 

uzavře s jinou osobou smlouvu o tom, že jí prodá jednotku, tj. byt nebo nebytový 

prostor, poté, co dům dostaví a co bude na základě prohlášení vlastníka rozdělen na tzv. 

jednotky, nebo stavebník domu sjedná s jinou osobou, že po dokončení domu jí 

přenechá byt nebo jiný prostor v něm do nájmu, nebo se vlastník pozemku, jehož 
                                                
23 Švestka, J., Dvořák, J. a kol. 2009, II., c.d., s. 51.
24 Tamtéž,  srov. též Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 
10. vydání, Praha : C. H. Beck, 2006, s. 318 a Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. 
Občanský zákoník I. § 1 až 459. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 440., kde J. Švestka 
dodává k tomu, že jako smlouva o smlouvě budoucí může být uzavřena každá smlouva, podmínku, aby 
tomu nebránila její povaha. M. Zuklínová dále dodává podmínku, že uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí nesmí bránit zákon, k čemuž ale podotýká, že se to nestává. In Eliáš, K. a kolektiv autorů. 
Občanský zákoník. Velký akademický komentář. I. svazek. § 1- 487. Praha : Linde Praha, a.s., 2008, s. 
303.
25 Švestka, J. 1992, c.d., s. 551.
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součástí jsou stromy tvořící ovocný sad, dohodne s jiným, že mu prodá úrodu a za kolik, 

ovšem až dozraje, atd.26 Příkladem pro pracovní právo může být zaměstnávání cizinců, 

kteří se sice uchází o konkrétní místo u zaměstnavatele, ale doposud jim není uděleno 

příslušné povolení k zaměstnání či k pobytu nebo zelená karta.27

1.5 Funkce smlouvy o smlouvě budoucí

Funkcí smlouvy o smlouvě budoucí je vytvářet podklad pro uzavření konkrétní 

budoucí smlouvy, na základě níž má pak dojít k plnění,28 tudíž rozložit kontraktační 

proces do dvou relativně samostatných vzájemně provázaných fází, kde každou z těchto 

fází představuje jedna smlouva, tedy smlouva o smlouvě budoucí a budoucí smlouva.29

Tyto smlouvy jsou od sebe pojmově odlišné, ale zároveň jsou spjaté ekonomicky i 

právně.30 Pojmová odlišnost znamená, že smlouva o smlouvě budoucí a budoucí 

smlouva jsou dvě různé smlouvy, přičemž toto odlišení má význam zejména v případě 

pozdějšího doplnění či v případě změny některé ze smluv. Tato pojmová odlišnost je 

provázena ekonomickým a právním sepětím smlouvy o smlouvě budoucí a budoucí 

smlouvy. Ekonomickým sepětím je jejich společná cílová kauza, tedy stejný 

hospodářský důvod právního jednání smluvních stran, toto sepětí je projevem reality. 

Právním sepětím je ve smlouvě o smlouvě budoucí sjednaná kontraktační povinnost,

tedy dohodnutý závazek v budoucnu uzavřít onu hlavní, budoucí smlouvu, tato 

povinnost vychází přímo ze smlouvy o smlouvě budoucí, je povinností ex contractu a

zákon ji spojuje s uzavřením platné smlouvy o smlouvě budoucí, toto sepětí je projevem 

normativity. Cílem tohoto jednotného kontraktačního procesu je uskutečnění plnění 

předvídané smlouvou o smlouvě budoucí, účelem budoucí smlouvy je realizace plnění a 

účelem smlouvy o smlouvě budoucí je zavázat se k uzavření oné budoucí smlouvy. 

Smluvní závazky vznikající ze smlouvy o smlouvě budoucí a z budoucí smlouvy tudíž 

mají odlišnou podstatu.31 Objektem smlouvy o smlouvě budoucí není ještě konkrétní 

plnění, ale závazek uzavřít v určité době budoucí smlouvu, která bude vlastním 

                                                
26 Fiala, J., Kindl, M. a kol. 2007, c.d., s. 442.
27 Štefko, M. 2009, c.d., s. 17.
28 Srov. Plíva, S. 2009, c.d., s. 71.
29 Srov. Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha : C. H. 
Beck, 2009, s. 875.
30 Srov. Šikl, H. 1885, c.d., s. 402 an.
31 Srov. Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. 2009,  c.d.,s. 441.
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podkladem plnění, o něž ve své podstatě účastníkům jde.32 V okamžiku uzavření 

budoucí smlouvy je smlouva o smlouvě budoucí splněna.

1.6 Termíny užívané v souvislosti se smlouvou o smlouvě budoucí

Literatura užívá v souvislosti s institutem předběžné smlouvy větší počet 

možných označení. Cílem této podkapitoly je podat přehled možných termínů.

Smlouva o smlouvě budoucí. Tímto termínem je označována předběžná smlouva 

podle občanského zákoníku. Občanský zákoník ani důvodová zpráva k jeho novele č. 

509/1991 Sb.33 ale neobsahují výslovnou oporu pro toto legislativní označení.34 Tímto 

termínem je také označována předběžná smlouva podle návrhu nového občanského 

zákoníku.35

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy. Tímto termínem je označována 

předběžná smlouva podle obchodního zákoníku. Obchodní zákoník oproti občanskému 

zákoníku obsahuje výslovnou oporu v textu obchodního zákoníku pro toto legislativní 

označení.36

Budoucí smlouva,37 která bývá označována též jako hlavní smlouva,38 realizační 

smlouva39 či konkrétní nebo vlastní smlouva, je smlouva, které má být v budoucnu 

dosaženo.

Občanský zákoník neobsahuje výslovné legislativní označení pro budoucí smlouvu.40

Pactum de contrahendo je smlouva o smlouvě budoucí, resp. o uzavření smlouvy 

budoucí ( § 50a ObčZ, § 289 an. ObchZ).41

                                                
32 Srov. s odůvodněním rozsudku R 27/02, publikovaný in Štenglová, I. Přehled judikatury ve věcech 
občanskoprávních závazkových vztahů. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 352.  
33 Viz Kapitola 2, podkapitola 2.2, odstavec 2.2.5 této práce.
34 Srov. s částí první, hlavou čtvrtou, s § 50a ObčZ a s důvodovou zprávou k jeho novele č. 509/1991 Sb.
35 Viz Kapitola 7 této práce.
36 Srov. s názvem částí třetí, hlavy první, dílu čtvrtého, s § 289 a dále též v textu dílu čtvrtého Obchz.  
37 Tento termín výslovně užívá v textu části třetí, hlavy první, dílu čtvrtém ObchZ, v souvislosti s úpravou 
předběžné smlouvy podle ObčZ např. Švestka, J., Dvořák, J. a kol. 2009, II., c.d., s. 51 an., Srov. Švestka, 
J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. 2009, c.d., s. 440 an.
38 např. Švestka, J., 1992, c.d., s. 550 an., Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol. 2006, 
c.d., s. 317 an., Bejček, J., Eliáš, K., Raban, P. a kol. Praha, c.d., s. 80 an. či Eliáš, K. a kolektiv autorů. 
2008, c.d., s. 303.
39 např. Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. 2009,  c.d.,s. 440 an., Hendrych, D. a kol. 
2003, c.d., s. 918, heslo „smlouva o uzavření budoucí smlouvy v obchodních vztazích“ či Bejček, J., 
Eliáš, K., Raban, P. a kol. Praha, c.d., s. 80 an.
40 Srov. s částí první, hlavou čtvrtou a s § 50a ObčZ.
41 Hendrych, D. a kol. 2003, c.d., s. 601,  heslo „pactum de contrahendo“.
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Předběžná smlouva je termín užívaný jako ekvivalent latinského pacti de 

contrahendo. 

Přípravná smlouva. Termín užívaný pro pactum praeparatorium.42 Do širší 

kategorie přípravných smluv se pojmově zařazují pactum de contrahendo a normativní 

smlouvy.43'44

1.7 Odlišení od podobných právních institutů

Jak jsem uvedl výše, smlouva o smlouvě budoucí je závazná přípravná smlouva

vázaná a zaměřená na uzavření budoucí smlouvy, která bude mít realizační účinek. Jde 

tedy o dvě smlouvy. 

V důsledku existence určitých podobností s institutem smlouvy o smlouvě 

budoucí mohou být s tímto institutem nesprávně zaměňovány některé dohody, smlouvy 

či ujednání praktikované zejména mezi subjekty hospodářských vztahů, které je třeba 

od institutu předběžné smlouvy odlišit. Jedná se zejména o následující případy:

Dohody o doplnění části obsahu smlouvy. Jedná se o případy, kdy účastníci 

uzavřeli smlouvu a přitom si vyhradili, že obsah smlouvy ještě v nepodstatných částech

doplní. Jde o případ tzv. přípravné smlouvy pactum praeparatorium, tato smlouva byla 

dříve nazývána dnes už zastaralým výrazem punktace. Na rozdíl od předběžné smlouvy 

se nejedná o dvě smlouvy, ale o smlouvu jedinou, zatím neúplnou, avšak již vzniklou, 

která má být stranami pouze doplněna na základě jejich ujednání, přičemž účastníci 

smlouvy dali nepochybně najevo, že má smlouva platit v podobě přípravné smlouvy, 

tudíž tak, jak byla uzavřena, i v případě, že nebude doplněna, tedy že nedojde k dohodě 

o zbytku obsahu smlouvy z nějakého později nastalého důvodu, např. pro následný 

nezájem stran. Nezbytnou podmínkou vzniku tohoto závazku doplnit obsah smlouvy je 

určení doby, do které se má obsah smlouvy doplnit.45 Tato dohoda je upravena výslovně 

jak občanským zákoníkem v § 50b, tak obchodním zákoníkem v § 270.

Případy, kdy jednání o uzavření smlouvy ještě neskončilo. Tedy případy, kdy 

účastníci kontraktačního procesu dosáhli shody o podstatných náležitostech smlouvy, 

                                                
42 Viz Kapitola 1, podkapitola 1.7 této práce.
43 Viz Kapitola 1, podkapitola 1.7 této práce.
44 Srov. Bejček, J., Eliáš, K., Raban, P. a kol. 2010, c.d., s. 80 a 88.
45 Srov. Švestka, J., Dvořák, J. a kol. 2009, II., c.d., s. 52. a Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, 
J. a kol. 2006, c.d., s. 322.
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ale nachází se ve fázi, ve které zatím nedochází k uzavření žádné smlouvy, jelikož se 

dohodli, že o nepodstatných náležitostech budou v jednání pokračovat a obsah prozatím 

dosažené shody vůle nebudou zahrnovat do zvláštní smlouvy. V takovém případě 

smlouva vznikne  až po dosažení konsenzu o celém jejím obsahu.46

Ujednání v souvislosti s kupní smlouvou.47 Dojem jisté podobnosti mohou pro 

své příbuzné rysy spočívající v úpravě právních vztahů do budoucna v závislosti na 

budoucích okolnostech vyvolávat zejména ujednání o předkupním právu, ujednání o 

právu zpětné koupě a ujednání o výhradě zpětného prodeje. 

Z ujednání o předkupním právu, které je upraveno v § 602 an. ObčZ, vyplývá

zavázanému - kupujícímu, který se rozhodne prodat předmět předkupního práva, 

povinnost nabídnout jej ke koupi přednostně oprávněnému.48

Z ujednání o právu zpětné koupě, které je upraveno v § 607 an. ObčZ, vyplývá

prodávajícímu právo požadovat do určité doby po odevzdání věci kupujícímu vrácení 

prodané movité věci za předpokladu, že vrátí kupujícímu kupní cenu.49

Z ujednání o výhradě zpětného prodeje, které není výslovně upraveno v ObčZ ani 

v ObchZ, vyplývá právo kupujícího prodat koupenou věc zpět prodávajícímu za 

stejných podmínek, za kterých kupující věc koupil, nebo za sjednaných podmínek a to

primárně ze smluvního ujednání, sekundárně per analogiam z ustanovení upravující 

právo zpětné koupě.50

Ze smlouvy o smlouvě budoucí může vyplývat jednostranná i oboustranná kontraktační 

povinnost na rozdíl od povinností odpovídajícím uvedeným ujednáním, která jsou 

pojmově pouze jednostranná.

Uzavření tzv. normativní smlouvy,  kterými si strany sjednají určitý dohodnutý 

obsah či způsob uzavírání smluv pro případ, že spolu v budoucnu uzavřou smlouvu.51

Z uvedeného vyplývá, že obsahem takové smlouvy je sice ujednání o uzavírání 

budoucích smluv, ale bez přímého závazku uzavřít určitou konkrétní smlouvu.

                                                
46 Srov. Tamtéž, s. 53.
47 Zákon výslovně upravuje jen některá tato ujednání, srov. část osmou hlavu druhou oddíl druhý ObčZ, 
připouští ale i jiná vedlejší ujednání sjednaná písemnou formou v kupní smlouvě dle § 610 ObčZ, která 
mají povahu výhrad nebo podmínek. 
48 Srov. Švestka, J., Dvořák, J. a kol. 2009, II., c.d., s. 172- 174.
49 Srov. Tamtéž, str. 175.
50 Srov. Tamtéž, str. 175- 176.
51 Srov. Bejček, J., Eliáš, K., Raban, P. a kol. 2010, c.d., s. 88.
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2. Historický vývoj smlouvy o smlouvě budoucí

Latinský termín pactum de contrahendo svědčí o římskoprávním původu 

institutu smlouvy o smlouvě budoucí. Ve starověkém Římě se již tento institut 

vyskytoval, avšak moderní občanskoprávní kodifikace nemohly dospět k současné 

legislativní úpravě pouhým převzetím tohoto institutu z manuálu klasického římského 

práva jako z pramene závazkového práva. Institut předběžné smlouvy v dnešní podobě

je výsledkem delšího vývoje.

2.1 Kořeny institutu smlouvy o smlouvě budoucí a vývoj 
k současnému legislativnímu pojetí

Klasické římské právo neznalo princip všeobecné závaznosti smluv, ovládala jej 

zásada formalismu. Vycházelo z typové vázanosti smluvních závazků. Tedy jen taková 

smlouva, která měla jistý typický, římským právem civilním uznávaný obsah, vytvářela 

právně závazné a právně vynutitelné závazky. Těmto typizovaným smlouvám (latinsky 

contractus) jinak vyjádřeno kontraktům římského práva civilního, odpovídaly příslušné 

žaloby- actiones. Každá jiná dohoda, jejíž obsah nebyl takto typicky charakterizován, a 

proto také nemohl zdůvodnit její žalovatelnost, byla jen prostou nebo také „nahou“ 

úmluvou (pactum nudum).52 Pactum (úmluva) byla v římském právu původně 

neformální, netypizovaná, a proto nežalovatelná dohoda mající povahu naturální 

obligace.53 Postupně došlo k žalovatelnosti pact - úmluv podle práva prétorského a 

dalších právních norem.

Smlouvou o smlouvě budoucí byla jakákoli úmluva o některém reálném 

kontraktu, dokud nedošlo k faktickému předání věci, která byla předmětem smlouvy, 

budoucímu dlužníkovi. Reálné kontrakty jsou smlouvy, které ke svému vzniku vyžadují 

předání věci, tedy jedna smluvní strana musí skutečně splnit to, k čemu se zavázala, 

pokud k předání věci nedošlo, obligace vůbec nevznikla a jakákoli úmluva o některém 

z původně jen čtyř smluvních typů, kterými byly zápůjčka, výpůjčka, úschova a 

                                                
52 Urfus, V. Historické základy novodobého práva soukromého. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2001, s. 
41.
53 Hendrych, D. a kol. 2003, c.d., s. 601,  heslo „pactum“.
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smlouva o ruční zástavě, byla bez předání věci pouhou smlouvou o smlouvě budoucí.54

(tj. např. pactum de commodando, de pignodando atd.)55

V důsledku typové závaznosti smluv byl tedy omezen katalog smluv, které byly 

právně závazné a právně vynutitelné. Ve starověku se počet žalovatelných smluvních 

závazků začal rozšiřovat a to dvěmi cestami. První cesta vedla k tzv. nepojmenovaným 

kontraktům a jejich žalovatelnosti, druhá rozšiřovala počet žalovatelných smluvních 

závazků z úmluv, které nebyly typizovanými kontrakty původního civilního práva a to 

vlivem prétorského práva a hlavně pak pozdějším zákonodárstvím. 

Na tento stav navázala obnovená římskoprávní kultura ve středověku, zároveň se 

začal prosazovat vliv nových myšlenek pod vlivem kanonického práva a křesťanské 

morálky. Glosátoři se snažili vzkřísit v okruhu obligačního práva klasickou římskou 

stipulaci, avšak jejich úsilí se nesetkalo s úspěchem. Ve středověkém právním životě se 

rozšiřovala praxe, která směřovala k všeobecné závaznosti smluv. Šlo o to, že platnost 

nejrůznějších smluv byla podporována přísahou.56 Z toho důvodu se stávaly příslušnými 

namísto světských soudů soudy církevní. V kanonickém nazírání vítězila myšlenka, že 

každý závazek je třeba z morálních důvodů dodržet. Pak už zbýval jen krok k tomu, aby 

převládlo mínění, že právní hledisko musí odpovídat morálnímu, že tedy každý závazek 

je právně vynutitelný („ex nudo pacto actio oritur“); že všechny úmluvy je třeba 

dodržovat („pacta sunt servanda“).57

Tato stanoviska se prosazovala pod vlivem tzv. vestiturní teorie, která byla 

vytvořena školou glosátorů. Podle ní byla pacta dvojího druhu: „pacta nuda“ což byly 

nahé/nezahalené dohody, které byly nežalovatelné, mající povahu naturálních obligací a 

„pacta vestita“ což byly oblečené/zahalené dohody, které byly žalovatelné, přičemž 

běžnými byly podle názoru středověkých právníků, na rozdíl od pojetí římskoprávního, 

dohody uvedené na druhém místě.58 Tím se právní závaznost smlouvy stala vlastností 

standardní, nikoli privilegovanou a začala se prosazovat myšlenka všeobecné závaznosti 

smluv.

                                                
54 Srov. Kincl, J., Urfus, V. Škrejpek, M. Římské právo. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 1995, s. 245.
55 Zuklínová, M. Smlouva (K otázkám československé občanskoprávní smluvní teorie). Praha : Academia, 
1984.
56 Urfus, V. 2001,  c.d., s. 41.
57 Tamtéž, s. 42.
58 Hendrych, D. a kol. 2003, c.d., s. 601,  heslo „pacta sunt servanda“.
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V 15. století se v návaznosti na to dospělo k učení o tzv. zdvojené smlouvě 

(„pactum geminatum“). Tato teorie byla dalším krokem k obecné závaznosti smluv.

Učení o tzv. zdvojené smlouvě znamenalo, že v té době již k výjimečnému případu 

nežalovatelné úmluvy, která zakládala jen nevynutitelnou naturální obligaci, bylo 

možno předpokládat připojení další úmluvy o uznání dluhu (constitutum debiti proprii); 

proto právě šlo o učení o zdvojené smlouvě. Tím se ovšem původní naturální obligace 

z pouhé úmluvy měnila na obligaci pravou a skutečnou.59

Ještě závažnější byla skutečnost, že latinský výraz „pactum“ se postupně stal 

obecným pojmem vhodným pro označení jakéhokoliv smluvního ujednání, tedy že byly 

setřeny rozdíly mezi pojmy „pactum“ a „contractus“.

Pro dnešní pojetí institutu předběžné smlouvy bylo rozhodující vymezení vztahu 

pacti de contrahendo vůči jím předvídané budoucí smlouvě, tedy pojmové oddělení 

předběžné a budoucí smlouvy. H. Šikl uvádí, že u reálných kontraktů se předběžná 

smlouva a budoucí smlouva považovaly za pojmově samostatné, ale u konsensuálních 

kontraktů se ještě dlouho od platnosti obecného občanského zákoníku z roku 1811 

považovala předběžná smlouva za pouhou fázi vývoje hlavní smlouvy.60 Dále H. Šikl 

uvádí, že náleží zásluha H. Degenkolbovi za to, že systematickým zpracováním vymanil 

smlouvu předběžnou z podřízeného poměru proti smlouvě budoucí, očistil ji od cizích 

útvarů a vytkl ryze a priori pojem její jakožto samostatné obligační smlouvy, jejímž 

předmětem jest contrahere. 61 Jako pojmově oddělená od budoucí smlouvy a použitelná 

k založení závazku uzavřít téměř jakoukoli budoucí smlouvu se tedy předběžná smlouva 

ustálila až ve druhé polovině 19. století.

2.2 Vývoj právní úpravy smlouvy o smlouvě budoucí v 
kodifikacích od obecného občanského zákoníku do současnosti

Soukromé právo nebylo v českých zemích dlouho kodifikováno jako celek.62

Práce na rozsáhlé kodifikaci soukromého práva byly zahájeny až v r. 1753, kdy byla 

ustanovena kompilační komise pověřena prací na kodifikaci soukromého práva při 

formování nového státu pod vlivem osvícenského absolutismu. Výsledkem
                                                
59 Srov. Urfus, V. 2001,  c.d., s. 41.
60 Srov. Šikl, H. 1885, c.d., s. 402 an.
61 Tamtéž, s. 404.
62 Srov. např. Schelle, K., a kol. Civilní kodexy 1811-1950-1964. Edice učebnic MU v Brně. Svazek 45. 
Brno : PRINTEX Brno, TISK- Sýkora, 1993, s. 6- 9.
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kodifikačních prací byl v roce 1766 Zákoník Marie Terezie, Marie Theresia Kodex. Ten 

se nesetkal s úspěchem a byl vrácen komisi k přepracování. Za Josefa II. byl v r. 1786 

vydán prvý díl Obecného občanského zákoníku, který obsahoval jen obecnou část a 

rodinné právo, práce na kodifikaci dále pokračovaly, elaborát byl pak na zkoušku 

zaveden r. 1797 v Západní Haliči a 1. 6. 1811 byl vyhlášen patentem císaře Františka II. 

č. 946/1811 Sb. z. s. zákoník Allgemeines bűrgerliches Gesetzbuch, zkratka ABGB, 

Obecný občanský zákoník. Jeho účinnost byla od 1. 1. 1812, v českém překladu se 

nazýval Kniha všeobecných zákonů městských.63

2.2.1 Obecný občanský zákoník

Obecný občanský zákoník (č. 946/1811 Sb. z. s.) obsahoval právní úpravu 

předběžné smlouvy v § 936 (rubrika „ Dohoda o budoucí smlouvě“). Systematicky byl 

tento institut zařazen do dílu druhého „O právu k věcem“ oddílu druhého „O osobních 

právech k věcem“ hlavy sedmnácté „O smlouvách a právních jednáních vůbec“. 

Dohoda o budoucí smlouvě byla dle § 936 upravena následovně: 

Úmluva, že strany teprve v budoucnosti uzavrou smlouvu, je jen tehdy závazná, jestliže 

byl určen jak čas, kdy má býti uzavřena, tak i podstatné části smlouvy a poměry se mezi 

tím do té míry nezměnily, že se tím zmaří účel výslovně stanovený nebo vyplývající 

z okolností, nebo že ta nebo ona strana pozbývá důvěry. Vůbec nutno naléhati na 

splnění takovýchto přípovědí nejdéle do roka po ujednaném čase, jinak právo pomíjí.64

Podstatnými složkami dohody o budoucí smlouvě bylo sjednání závazku uzavřít 

budoucí smlouvu, sjednání doby uzavření budoucí smlouvy a dohoda o podstatných 

částech budoucí smlouvy.

Závazek uzavřít budoucí smlouvu. Tento závazek mohly převzít obě resp. 

všechny smluvní strany, nebo jedna strana převzala povinnost a druhá strana právo 

budoucí smlouvu uzavřít, OOZ tedy připouštěl nerovnoměrné rozložení kontraktační 

povinnosti mezi smluvními stranami. J. Krčmář k tomu uvádí, že z dohody takové 

vzejíti může jedné straně neb oběma závazek uzavříti smlouvu.65

                                                
63 Srov. Malý, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do r. 1945. 4. vydání. Praha: Leges, 
2010, s. 195 an.
64 Rouček, F., Sedláček, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské 
právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl IV. Praha : Právnické nakladatelství a knihkupectví 
V. Linhart, 1936, s. 395 až 396.
65 Krčmář, J., Právo občanské. III. Právo obligační. Praha : Všehrd, 1936, s. 51.
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Doba uzavření budoucí smlouvy. Tato lhůta mohla být stanoven přímo nebo 

nepřímo, avšak konečný časový okamžik musel být vždy přesně určitelný.

Podstatné části budoucí smlouvy. F. Rouček a J. Sedláček uvádějí, že strany se 

mohou domluviti, že spolu uzavrou smlouvu určitého přesně stanoveného obsahu.66

Dohoda o budoucí smlouvě tedy musela obsahovat podstatné náležitosti budoucí 

smlouvy a dále strany mohly sjednat další náležitosti dle zákona či poctivých 

obchodních zvyklostí. H. Šikl poznamenal, že náš občanský zákoník žádá zcela správně 

v § 936 k předběžné smlouvě určení veškerých podstatných kusů budoucí smlouvy.67

Realizace závazku uzavřít budoucí smlouvu. Oprávněná strana musela vyzvat 

stranu povinnou k uzavření budoucí smlouvy nejdéle do jednoho roku po sjednané 

lhůtě, strana povinná poté musela budoucí smlouvu uzavřít. Možné bylo, aby zavázaná 

strana učinila nabídku oprávněné straně, která ji poté akceptovala.68

Forma dohody o budoucí smlouvě nebyla obecným občanským zákoníkem 

výslovně stanovena, pokud však měla budoucí smlouva předepsanou písemnou formu, 

vztahovala se tato forma i na dohodu o budoucí smlouvě. H. Šikl se vyjádřil takto:

Připomenouti sluší ostatně, že se vztahuje často i ku smlouvě předběžné náležitost 

formy pro obmýšlenou smlouvu předepsané. V tom směru rozhodným jest význam 

zákona, který určitou formu předepisuje, vzhledem ku vnitřnímu obsahu smlouvy.69 Ke 

stejnému závěru, tedy je- li pro hlavní smlouvu předepsána forma, je nutná i pro 

předchozí smlouvu, dochází i dílo F. Roučka a J. Sedláčka.70 J. Krčmář jednoznačně 

uvedl, že nelze pochybovati, že v četných případnostech předpisy dané o formě 

smlouvy hlavní bude vztahovati na pactum de contrahendo. O tom, zdali tak činiti sluší 

čili nic, rozhodnouti jest podle důvodu, který zákonodárce vedl k předpisu o formě.71

Závazek uzavřít budoucí smlouvu zanikl, neboli omezení smluvní kontraktační 

povinnosti nastalo, buď z důvodů způsobených hospodářsky nebo z důvodu časového.

Hospodářskými důvody omezení smluvní kontraktační povinnosti bylo, jestliže se 

poměry po uzavření dohody o budoucí smlouvě změnily do té míry, že byl zmařen účel 

                                                
66 Rouček, F., Sedláček, J. 1936,  c.d., s. 397. 
67 Srov. Šikl, H. 1885, c.d., s. 472.
68 Srov. Rouček, F., Sedláček, J. 1936,  c.d., s. 397.
69 Šikl, H. 1885, c.d., s. 473. 
70 Srov. Rouček, F., Sedláček, J. 1936,  c.d., s. 397.
71 Krčmář, J. 1936, c.d., s. 51.
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budoucí smlouvy výslovně stanovený nebo z okolností vyplývající72 nebo jestliže 

zanikla důvěra jedné strany v druhou.73 J. Krčmář uvádí, že zřetelem k tomu se praví, že 

pacto de contrahendo tacíte inest clausula rebus sic stantibus.74 Tato výhrada souvisí co 

do původu svého zajisté bezprostředně s názorem, že smlouva předběžná jest pouhým 

přípravným krokem ku uzavření smlouvy obmýšlené. Poněvadž ten, kdo smlouvou se 

zavazuje k uzavření druhé smlouvy, předpokládá jisté poměry a jen za těchto poměrů 

smlouvu budoucně v skutku uzavříti chce, pokládáno za skutečnou logickou důslednost, 

že změna poměrů v stadiu přípravném odůvodňuje jednostranné odstoupení, že 

zavázaný pak nucen býti nemůže, aby smlouvu navzdory dotčené změně uzavřel.75 Co 

do „ztráty důvěry“ , o které se náš zákon zmiňuje, podotkli bychom, že musí okolnosti 

býti takové, aby lze bylo předpokládati, že by zavázaný zajisté smlouvu předběžnou 

nebyl uzavřel, kdyby jemu toho času okolnosti později nastalé byly bývaly známy. 

Rozhodují tudíž ovšem momenty objektivní, na subjektivní důvěru působící. Zda 

momentů těch na snadě, jest quaestio facti; za všeobecný důvod odpadnutí důvěry 

pokládá se prohlášení konkursu na jmění jedné strany, tomuto zajistí rovná se zastavení 

platu, jakož i prohlášení za marnotratníka.76

Časovým důvodem omezení smluvní kontraktační povinnosti bylo, jestliže v jednoroční 

lhůtě po sjednané době na uzavření budoucí smlouvy oprávněná strana nevyzvala stranu 

zavázanou k uzavření smlouvy. H. Šikl uvádí, že dle § 1502 OOZ byla tato lhůta

neprodlužitelná, ale že mohla být smlouvou zkrácena.77 Jazykový výklad78 § 936 OOZ 

věty druhé, která stanoví „(…) jinak právo pomíjí“, svědčí o prekluzivní povaze lhůty, 

toto konstatují i F. Rouček a J. Sedláček.79 J. Krčmář však zastával názor, že lhůta ta je 

patrně lhůtou promlčecí,80 ke stejnému závěru docházel i H. Šikl.81

Problematikou vstupu do práv a povinností vyplývajících z dohody o smlouvě 

budoucí se zabýval ve svém díle H. Šikl a dospěl k závěru, že pohledávka z dohody o 

budoucí smlouvě je nepostupitelná, jelikož se nárok z ní vyplývající váže na 
                                                
72 Tento důvod zániku závazku uzavřít budoucí smlouvu je upraven v obou platných úpravách předběžné 
smlouvy, konkrétně § 50a odst. 3 ObčZ a § 292 odst. 5 ObchZ.
73 Tento důvod zániku není výslovně zmiňován občanským ani obchodním zákoníkem.
74 Krčmář, J. 1936, c.d., s. 51.
75 Šikl, H. 1885, c.d., s. 577.
76 Tamtéž. s. 580.
77 Srov. Tamtéž.
78 K interpretaci práva viz např. Gerloch, A. Teorie práva. 5. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 126 an.
79 Srov. Rouček, F., Sedláček, J. 1936,  c.d., s. 397.
80 Krčmář, J. 1936, c.d., s. 52. 
81 Srov. Šikl, H. 1885, c.d., s. 577 a 580.
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individuálně určený subjekt. Pokud se jedná o přechod práv a povinností na dědice, H. 

Šikl uvádí, že takový přechod je dle § 918 OOZ pravidlem, pokud není zákonem 

stanoveno, nebo účastníky dohody o budoucí smlouvě stanoveno jinak nebo pokud 

z okolností nevyplývá, že záleží na individualitě jedné nebo druhé strany.82

Dohodu o budoucí smlouvě bylo možno uzavřít ohledně smluv upravených 

v paragrafech 18 až 29 OOZ, tedy bylo možno ji uzavřít jen k typizovaným 

smlouvám.83

Na základě zákona č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu 

československého, označovaného též jako tzv. recepční zákon, převzala Československá 

republika všechny právní předpisy z rakousko-uherské monarchie, tedy i rakouský 

obecný občanský zákoník z r. 1811, ten platil v českých zemích až do 31. 12. 1950 a

s účinností od 1. 1. 1951 byl zrušen občanským zákoníkem č. 141/1950 Sb.,84 který

sjednotil občanské právo na celém území Československé republiky, do té doby totiž na

základě recepčního zákona platilo na Slovensku uherské zvykové právo.85   

2.2.2 Návrh občanského zákoníku z roku 1937

Základním cílem rekodifikačních snah za první  Československé republiky bylo 

mimo jiné odstranění dvojího práva českého a slovenského a vytvoření sjednocené 

úpravy občanského práva. Rekodifikační práce byly zahájeny v roce 1920, cílem bylo 

navázat na tradice obecného zákoníku občanského, avšak zmodernizovat jej.

Výsledkem byl vládní návrh občanského zákoníku, kterým se vydává občanský 

zákoník, z r. 1937.

Vládní návrh občanského zákoníku (publikovaný v tzv. senátní verzi, tisk č. 425, 

1937)86 zakotvil právní úpravu předběžné smlouvy v § 782 a 783 (rubrika „ Dohoda o 

budoucí smlouvě“). Systematicky byl tento institut zařazen do dílu druhého „Práva 

majetková“ oddělení druhého „Pohledávky“ hlavy dvacáté páté „Smlouvy a právní 

jednání vůbec“.87 Předběžná smlouva dle § 782 a 783 byla upravena následovně:

                                                
82 Srov. Tamtéž, s. 580. 
83 Srov. Rouček, F., Sedláček, J. 1936,  c.d., s. 398.
84 § 568 odst. 2 bod 1 z. č. 141/1950 Sb.
85 Srov. Schelle, K., a kol. 1993, c.d., s. 24.
86 Senát Národního shromáždění Republiky Československé, tisk č. 425, 1937. Elektronický stejnopis 
dostupný na http://www.psp.cz/eknih/1935ns/se/tisky/t0425_01.htm.
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§ 782

Dohodou, že v budoucnosti učiní smlouvu zakládající závazek, jsou strany vázány jen 

tehdy, když byl určen čas, kdy se má smlouva učiniti, i podstatné kusy smlouvy.

§ 783

Závazek učiniti smlouvu zanikne, když jedna strana důvodně ztratí důvěru v stranu 

druhou nebo když se nepředvídaným způsobem poměry změní tak, že by se strany, 

kdyby změnu byly měly na mysli, nebyly dohodly. Vůbec je pak nejdéle do roka potom, 

kdy uplyne smluvený čas, naléhati na to, aby dohody o budoucí smlouvě byly 

provedeny, neboť by se právo jinak promlčelo.88

Z textu uvedeného výše vyplývá, že se jedná spíše o revizi úpravy § 936 OOZ. 

Obsahové požadavky na předběžnou smlouvu, tedy sjednání závazku uzavřít 

budoucí smlouvu, sjednání času uzavření budoucí smlouvy a sjednání podstatných kusů 

budoucí smlouvy zůstaly v návrhu oproti stávající úpravě § 936 OOZ beze změny.

Forma předběžné smlouvy nebyla návrhem dle vzoru OOZ výslovně upravena.

Dle důvodové zprávy se forma předběžné smlouvy měla řídit formou stanovenou pro 

konkrétní budoucí smlouvu.89

Nejvýraznější změnou oproti stávající úpravě bylo nové vymezení omezení 

smluvní kontraktační povinnosti. Ta měla nastat buď z důvodů věcných nebo z důvodu 

časového.

Věcným důvodem byla nově obecněji formulována hypotéza clausule rebus sic 

stantibus, která hovoří o nepředvídatelné změně poměrů a o ztrátě důvěry.90

Časovým důvodem byla návrhem výslovně stanovená jednoroční promlčecí lhůta

k naléhání na uzavření budoucí smlouvy.91

                                                
88 Senát Národního shromáždění Republiky Československé, tisk č. 425, 1937. Elektronický stejnopis 
dostupný na http://www.psp.cz/eknih/1935ns/se/tisky/t0425_09.htm.
89 „O formě pacti de contrahendo ustanovení do osnovy přijato nebylo, a to proto, že ustanovení takové 
by mohlo býti ustanovením jen velmi pružným, rozhodujíc, že otázku, zda- li pactum de contrahendo 
formy vyžaduje čili nic a zdali zejména o něm co do formy platí totéž, co o formě ustanovení pro 
smlouvu hlavní, je vyřešiti podle důvodů, které zákonodárce vedly k ustanovení formy pro ten či onen typ 
smluvní.“ Senát Národního shromáždění Republiky Československé, tisk č. 425, 1937. Důvodová zpráva. 
Elektronický stejnopis dostupný na http://www.psp.cz/eknih/1935ns/se/tisky/t0425_28.htm.
90 „Paragraf druhý mluví o tom, jak závazek plynoucí z pacta de contrahendo zaniká, a to způsobem sice 
podobným jako § 936 obč. zák, ale přece jen odchylně. Mluví se o nepředvídané změně poměrů a slova 
„že by byl zmařen účel výslovně určený nebo z poměrů se podávající“ byla nahrazena slovy „že by se 
strany, kdyby změnu byly měly na mysli, nebyly dohodly“.“ „Zmínka o ztrátě důvěry, ač uvedeným 
právě úslovím je snad kryta, byla ponechána z opatrnosti.“ Tamtéž. 
91 „Tekst jasně vytýká, že jde o lhůtu promlčecí.“ Tamtéž.
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Vlivem mnichovské dohody a dalšího politického vývoje k přijetí tohoto návrhu 

nikdy nedošlo.

2.2.3 Tzv. střední občanský zákoník 

Po politických změnách, které nastaly v důsledku státního převratu r. 1948,

komunistická vláda přistoupila k celkové revizi existující zákonné úpravy, vyhlásila tzv. 

právnickou dvouletku a mimo jiné byl 25. 10. 1950 přijat nový občanský zákoník.

Občanský zákoník (z. č. 141/1950 Sb.), který nahradil obecný občanský 

zákoník,92 neobsahoval výslovnou právní úpravu předběžné smlouvy. 

Koncem padesátých let vznikl u nás spor o to, zda pactum de contrahendo je 

vůbec v souladu s ustanoveními občanského zákoníku z r. 1950, zda podle ust. § 36 

odst. 193 tohoto zákona není neplatné, protože se jím vlastně obchází zákon.94 Podstatou 

tohoto sporu tedy nebyla otázka přípustnosti uzavření smlouvy o smlouvě budoucí jako 

smlouvy zákoníkem výslovně neupravené.

M. Černý zastával názor, že uzavřená smlouva o smlouvě budoucí je neplatná, 

protože odporuje zákonu.95 F. Potužil tento názor nesdílel, tvrdil, že takový obecný

závěr nemá podklad ve znění zákona, odporuje jeho duchu a v praxi by vedl 

k nežádoucím důsledkům, ovšem v konkrétním případě je nutné u každé smlouvy 

zkoumat, jestli se nepříčí zákonu nebo obecnému zájmu a jaký je její právní dosah a 

dále zastával názor, že je vždy třeba připouštět platnost smlouvy o smlouvě budoucí, 

pokud slouží další socializaci a podporuje plnění hospodářského plánu.96 Podle J. 

Spišiaka bylo použití smlouvy o smlouvě budoucí ještě širší, dle něj totiž nebyl důvod 

nepřipouštět smlouvu o smlouvě budoucí i ve vzájemných vztazích mezi občany, 

protože neodporuje § 36 občanského zákoníku z r. 1950.97

V soudní praxi bylo uzavírání smlouvy o smlouvě budoucí přípustné.98

                                                
92 Viz Kapitola 2, podkapitola 2.2, odstavec 2.2.1 této práce.
93 „Neplatný je právní úkon, jež se příčí zákonu nebo obecnému zájmu.“
94 Zuklínová, M. 1984, c.d., 91.
95 Srov. Černý, M. Pactum de contrahendo v občanském zákoně. Socialistická zákonnost. č. 10, 1957, s. 
597- 599. 
96 Srov. Potužil, F. Přípustnost předběžné smlouvy. Socialistická zákonnost. č. 2, 1958, s. 118- 120.
97 Srov. Spišiak, J. Předběžná zmluva v našom práve. Socialistická zákonnost. č. 6, 1958, s. 375- 378.
98 Srov. rozhodnutí NS 1 Ec 720/55, na které se odvolává Černý, M. 1957, c.d., s. 599, rozhodnutí C 
296/56 a rozhodnutí 19 Co 481/57, o kterých se zmiňuje Potužil, F. 1958, c.d., s. 119 či rozhodnutí 1 Ec 
720/55, na které se odvolává Spišiak, J. 1958, c.d., s. 378.
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2.2.4 Zákoník mezinárodního obchodu

Zákon o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku - zákoník 

mezinárodního obchodu (z. č. 101/1963) upravoval majetkové vztahy v mezinárodním 

obchodním styku. Z hlediska zaměření této práce je tento zákon významný, jelikož 

obsahoval výslovnou úpravu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy v paragrafech 119 až 

122. Tato úprava byla systematicky zařazena v hlavě třetí „Obecná ustanovení o 

závazkových vztazích“ dílu druhém „Vznik a obsah smluv“ rubrika „Smlouva o 

uzavření budoucí smlouvy“. Jelikož šlo o speciální zákon, nerozebírám jeho úpravu 

předběžné smlouvy podrobnějším způsobem a omezuji se pouze na uvedení jeho 

úpravy.99 Dnešní občanskoprávní i obchodněprávní úprava se při nařízení písemné 

formy pro předběžnou smlouvu inspirovala tímto zákonem.100 Tento zákon byl zrušen § 

772 bodem 2 ObchZ.101

2.2.5 Tzv. socialistický občanský zákoník

Po přijetí ústavního zákona č. 100/1960 Sb., který vycházel z toho, že v naší 

zemi již bylo dosaženo socialismu, bylo na úrovni ÚV KSČ rozhodnuto o základních 

principech nové úpravy socialistického práva, výsledkem bylo mimo jiné přijetí nového 

                                                
99 Úprava byla následující:
§ 119. Smlouvou může být převzat závazek uzavřít do stanovené doby budoucí smlouvu, pokud je 
dohodnut alespoň předmět plnění obou stran; smlouva o uzavření budoucí smlouvy musí být uzavřena 
písemně.
§ 120. (1) Odmítá- li bezdůvodně osoba zavázaná podle § 119 uzavřít budoucí smlouvu, může oprávněná 
strana požadovat náhradu škody, nebo stanoví- li to smlouva, žádat, aby nestanovený obsah budoucí 
smlouvy byl určen soudem nebo osobou ve smlouvě určenou. (2) Nárok na stanovení chybějícího obsahu 
smlouvy lze uplatnit u sodu do jednoho roku od doby, kdy měla být budoucí smlouva uzavřena, jinak 
nárok zaniká; totéž platí, nebyl- li v uvedené lhůtě stanoven chybějící obsah smlouvy ve smlouvě určenou 
osobou.
§ 121. Chybějící obsah smlouvy, k jejímuž uzavření je zavázaná strana povinna, je třeba určit v rámci 
ustanovení § 118 podle účelu, který vzhledem k okolnostem, za nichž došlo k uzavření předběžné 
smlouvy, strany sledovaly uzavřením budoucí smlouvy a s přihlédnutím k zásadě poctivého obchodního 
styku.
§ 122. Závazek uzavřít budoucí smlouvu zaniká, jestliže okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku 
vycházely, se do té míry změnily, že nelze na zavázané straně rozumně požadovat, aby smlouvu uzavřela.
Národní shromáždění Československé socialistické republiky, tisk č. 149, 1963. Elektronický stejnopis 
dostupný na http://www.psp.cz/eknih/1960ns/tisky/t0149_02.htm. 
100 Srov. Návrh občanského zákoníku. Verze prosinec 2010. Ministerstvo spravedlnosti. Důvodová 
zpráva, s. 420. Elektronický stejnopis dostupný na 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/Duvodova%20zprava%20OZ_ver_2010.pdf
101 Viz kapitola 2, podkapitola 2.2, odstavec 2.2.7 této práce.
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občanského zákoníku v roce 1964.102 Souhrnně lze říci, že občanský zákoník z roku 

1964 ve všech směrech vzdálil tehdejší občanské právo občanskému právu 

demokratického světa, zejména kontinentálnímu standardu a evropské právní kultuře.103

Tento zákon byl mnohokrát novelizován, avšak ve znění pozdějších předpisů je platným 

a účinným dodnes.

Občanský zákoník (z. č. 40/1964 Sb.), který nahradil s účinností od 1. 4. 1964104

občanský zákoník č. 141/1950 Sb., do roku 1992 neobsahoval výslovné ustanovení o 

možnosti převzít závazek k uzavření smlouvy v budoucnu, tedy do roku 1992

neobsahoval výslovnou úpravu smlouvy o smlouvě budoucí.

Tato skutečnost nicméně nebránila uzavírání smlouvy o smlouvě budoucí jako 

tzv. nepojmenovaného, innominátního kontraktu podle § 51 ObčZ, dle kterého účastníci 

mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště upravena, pokud neodporuje 

obsahu nebo účelu občanského zákoníku. Znění zmíněného paragrafu je dodnes totožné. 

Jako důkaz cituji z díla M. Zuklínové z roku 1984, tedy před novelou, která zavedla 

výslovnou úpravu smlouvy o smlouvě budoucí v občanském zákoníku. „Moderní právní 

teorie (…) vidí ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy skutečnou, byť svou povahou 

specifickou smlouvu. Nelze ji ovšem zařadit do běžných „systémů“ smluvních typů: 

představuje zvláštní druh, kvalitu smlouvy. Zásadně totiž každá konkrétní, především 

pojmenovaná smlouva může mít „svou“ smlouvu o budoucí smlouvě“.105

Tedy smlouvu o smlouvě budoucí znala a připouštěla československá právní 

praxe. Jako příklad uvádím rozhodnutí č. 14/1974 Sb. rozh., dle kterého smlouva o 

smlouvě budoucí musí splňovat obsahové i formální náležitosti, které má mít uzavřená 

(v daném případě kupní) smlouva.106

Smlouva o smlouvě budoucí byla i za neexistence její výslovné právní úpravy 

v občanském zákoníku právní teorií komentována a názory na její pojmové vymezení se 

v podstatě shodovaly. Tedy že smlouva o smlouvě budoucí je smlouva, která zakládá 

závazek alespoň jedné strany uzavřít budoucí smlouvu. K platnosti smlouvy o smlouvě 

budoucí se zpravidla vyžadovalo, aby obsahovala podstatné složky budoucí smlouvy,

                                                
102 Srov. Fiala, J., Kindl, M. a kol. 2007, c.d., s. 77 a Návrh občanského zákoníku. Verze prosinec 2010. 
Ministerstvo spravedlnosti. Důvodová zpráva, s. 5. Elektronický stejnopis dostupný na 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/Duvodova%20zprava%20OZ_ver_2010.pdf.
103 Švestka, J., Dvořák, J. a kol. 2009, c.d., s. 62.
104 Srov. § 880 OZ.
105 Zuklínová, M. 1984, c.d., s. 90.
106 Srov. Tamtéž.
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případně lhůtu, ve které měla být budoucí smlouva uzavřena a popřípadě se také žádalo, 

aby byla uzavřena ve formě, kterou měla mít budoucí smlouva. K zániku závazku 

uzavřít budoucí smlouvu docházelo z důvodu časového a z důvodu hospodářského, 

jelikož i ve výslovně neupravené smlouvě o smlouvě budoucí bylo spatřováno přímé 

pojmové obsažení clausule rebus sic stantibus.107

Obsáhlá novela občanského zákoníku108 č. 509/1991 Sb. navrátila mimo jiné

s účinností od 1. 1. 1992 po nadlouho přerušené tradici výslovnou úpravu předběžné 

smlouvy jakožto smluvního typu do občanskoprávního kodexu a tím do celkového 

systému soukromého práva jako osvědčený a standardní institut klasického občanského

smluvního práva.109 Konkrétně zavedla tato novela § 50a, ve kterém je smlouva o 

smlouvě budoucí upravena v dodnes nezměněné podobě. K úpravě § 50a ObčZ odkazuji

na Kapitolu 5 této práce.

2.2.6 Hospodářský zákoník

Ve vztazích uvnitř systému plánovitě řízeného hospodářství se v úpravě 

hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. uvažovalo s přípravnou smlouvou a byla 

v něm obsažena pod názvem smlouva o přípravě dodávek, ovšem vlastní úprava této 

smlouvy byla při postupných novelizacích hospodářského zákoníku několikrát změněna 

zásadním způsobem, takže fakticky šlo o různé smlouvy - smlouvy s různým obsahem i 

faktickým dosahem – při zachování nezměněného názvu. V posledních úpravách se již 

zřetelně projevila tendence přiblížit se klasickému pojetí pacta de contrahendo, ale meze 

dané celkovým systémem hospodářského zákoníku nebylo možno překročit.110 Tento 

zákon byl zrušen § 772 bodem 3 ObchZ.111

                                                
107 Srov. Tamtéž. s. 90- 91.
108.K důvodům novely občanského zákoníku jakožto součásti uceleného procesu přeměn 
v soukromoprávní oblasti odkazuji na důvodovou zprávu k zákonu č. 509/1991 Sb. Federální 
shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, tisk č. 685, 1991. Důvodová zpráva. Elektronický 
stejnopis dostupný na http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0685_07.htm.
109 Srov. Švestka, J., 1992, c.d., s. 550.
110 Tomsa, M. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy v obchodních závazkových vztazích. Právní praxe. č. 
4, 1993, s. 209. 
111 Viz kapitola 2, podkapitola 2.2, odstavec 2.2.7 této práce.
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2.2.7 Obchodní zákoník

Obchodní zákoník (z. č. 513/1991 Sb.)112 nabyl účinnosti dle § 775 ObchZ dnem 

1. 1. 1992, tedy ke stejnému dni, ke kterému nabyla účinnosti novela občanského 

zákoníku č. 509/1991 Sb. Obchodní zákoník obsahoval a dodnes obsahuje v nezměněné 

podobě v § 289 an. vlastní, speciální a komplexní úpravu předběžné smlouvy pro 

obchodní závazkové vztahy. K úpravě § 289 an. odkazuji na Kapitolu 6 této práce.

2.2.8 Rekodifikační práce po roce 1991

Žádná z dílčích novel občanského zákoníku provedených po roce 1991 do 

současné doby nepřekonala významem ani rozsahem novelu č. 509/ 1991 Sb. Tato 

novela byla ve své době chápána jako provizorium nastolující jen dočasné řešení, které 

mělo zajistit časový prostor pro rekodifikaci.113

Již za existence Československé federace byl pod vedením profesorů V. Knappa 

a K. Planky vypracován na Úřadu vlády ČSFR návrh paragrafového znění občanského 

zákoníku, avšak po rozdělení federace další práce na tomto projektu v České republice 

ustaly.

Pod vedením prof. Zoulíka z pověření Ministerstva spravedlnosti byl v polovině 

90. let minulého století vypracován návrh koncepce nového občanského zákoníku, tento 

projekt nebyl doveden ani do stádia věcného záměru, avšak byl publikován.114

                                                
112.K důvodům přijetí obchodního zákoníku jakožto součásti uceleného procesu přeměn 
v soukromoprávní oblasti odkazuji na důvodovou zprávu k zákonu č. 513/1991 Sb. Federální 
shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, tisk č. 684, 1991. Důvodová zpráva. Elektronický 
stejnopis dostupný na http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0684_15.htm.
113 Návrh občanského zákoníku. Verze prosinec 2010. Ministerstvo spravedlnosti. Důvodová zpráva, s. 
10. Elektronický stejnopis dostupný na
  http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/Duvodova%20zprava%20OZ_ver_2010.pdf.
114 Tento návrh koncepce nového občanského zákoníku obsahoval výslovné ustanovení o předběžné 
smlouvě. Ta byla systematicky zařazena v části čtvrté „Závazky ze smluv a jiných právních úkonů“ hlavě 
osmnácté „Obecně o smlouvách“ oddílu čtvrté „Smlouva o smlouvě“. Smlouva o smlouvě byla v bodech 
30 až 32 upravena následovně:
30. Smlouvou o smlouvě se zavazují jedna nebo obě smluvní strany uzavřít ve stanovené době smlouvu 
s předmětem plnění určeným alespoň v podstatných rysech. Smlouva o smlouvě musí dále alespoň 
obecným způsobem vymezit podstatné náležitosti smlouvy, které se závazek týká. Smlouva o smlouvě 
vyžaduje písemnou formu.
31. Zavázaná strana je povinna uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu po té, kdy k tomu byla vyzvána 
oprávněnou stranou v souladu se smlouvou o smlouvě. Není- li výzva včas dána, závazek uzavřít 
smlouvu zaniká. Nesplní- li zavázaná strana závazek uzavřít smlouvu, může oprávněná strana do jednoho 
roku od výzvy k uzavření smlouvy požadovat, aby obsah smlouvy určil soud, popřípadě, aby byl určen 
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Z rozhodnutí tehdejšího ministra spravedlnosti O. Motejla z ledna 2000 byly 

práce na přípravě nového občanského zákoníku obnoveny, resp. zahájeny jako nové, 

bez přímé vazby na předchozí dva pokusy. Na tomto podkladě byl prof. K. Eliášem a 

doc. M. Zuklínovou vypracován věcný záměr rekodifikace, který byl schválen vládou

usnesením č. 345 dne 18. dubna 2001. Z tohoto věcného záměru vychází návrh 

paragrafového znění občanského zákoníku, který byl vypracován autorským týmem pod 

vedením hlavního zpracovatele prof. K. Eliáše. Současná verze návrhu nového 

občanského zákoníku byla rozeslána do meziresortního připomínkového řízení v lednu 

2011.115

K návrhu občanského zákoníku odkazuji na Kapitolu 7 této práce.

                                                                                                                                              
v rozhodčím řízení, anebo může požadovat náhradu škody. Nárok na náhradu škody vedle určení obsahu 
smlouvy může požadovat v případě, že zavázaná strana neoprávněně odmítla jednat o uzavření smlouvy.
32. Závazek uzavřít smlouvu zaniká též, jestliže okolnosti, z nichž strany vycházely při uzavření smlouvy 
o smlouvě, se do té míry změnily, že nelze na zavázané straně spravedlivě požadovat, aby smlouvu 
uzavřela, avšak jen za podmínky, že zavázaná strana tuto změnu okolností oznámila bez zbytečného 
odkladu oprávněné straně. Publikováno in Právní praxe, ročník XLIV,  č. 5-6, 1996, s. 301. 
115 Srov. Fiala, J., Kindl, M. a kol. 2007, c.d., s. 79, Návrh občanského zákoníku. Verze prosinec 2010. 
Ministerstvo spravedlnosti. Důvodová zpráva, s. 10. Elektronický stejnopis dostupný na 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/Duvodova%20zprava%20OZ_ver_2010.pdf
a stránky Ministerstva spravedlnosti ČR věnované novému občanskému zákoníku
http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/obecne-o-zakoniku.html.
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3. Význam výslovné právní úpravy smlouvy o smlouvě 
budoucí v kontextu českého práva

Přípustnost a existence smlouvy o budoucí smlouvě je obecně uznávána i 

právními řády, které její výslovnou normativní úpravu neznají.116

Výše jsem uvedl, že od 1. 1. 1951 do 31. 12. 1991 nebyla smlouva o smlouvě 

budoucí v kodexech platných na našem území výslovně upravena a tím vznikla zákonná 

mezera, kterou právní praxe nepříznivě pociťovala. Vzhledem k nedostatku výslovné 

právní úpravy smlouvy o smlouvě budoucí jakožto smluvního nástroje

v občanskoprávních kodexech vznikaly při její aplikaci založené na obecných 

principech občanského práva neustále pochybnosti a v důsledku toho chyběla v tomto 

směru i žádoucí právní jistota spočívající zejména ve vytvoření podmínek pro to, aby 

nikdo nebyl bez zákonného důvodu omezen ve svých subjektivních právech a zároveň 

aby byl zákonnou cestou postižen každý, kdo porušuje právní povinnosti, a proto již 

zmíněná obsáhlá novela občanského zákoníku č. 509/1991 Sb. znamenala v doplnění 

platné úpravy smluvního občanského práva o výslovnou úpravu smlouvy o smlouvě 

budoucí krok vpřed, i když některé pochybnosti a to i pochybnosti týkající se 

samotného pojetí smlouvy o smlouvě budoucí upravené v § 50a ObčZ trvají i nadále.117

V důvodové zprávě k zákonu č. 509/1991 Sb. se uvádí, že tento zákon, jakožto 

novela občanského zákoníku, navrací do občanského zákoníku některé dříve běžné 

právní instituty opuštěné po roce 1948, jejichž znovuzavedení je v tržním hospodářství 

nezbytné.118

Výslovná úprava smlouvy o smlouvě budoucí je v plném souladu se zásadou 

autonomie vůle subjektů občanskoprávních vztahů.119

Vzhledem k šíři spektra využití smlouvy o smlouvě budoucí, k požadavku na 

právní jistotu a k historickému vývoji je v kontextu českého práva výslovná úprava 

smlouvy o smlouvě budoucí odůvodněna a je žádoucí i do budoucna.

                                                
116 Bejček, J., Eliáš, K., Raban, P. a kol. 2010, c. d., s. 81.
117 Srov. Švestka, J. 1992, c.d., s. 550 a Hendrych, D. a kol. 2003,  c.d., s. 705,  heslo „právní jistota“.
118.Srov. důvodovou zprávu k zákonu č. 509/1991 Sb. Federální shromáždění České a Slovenské 
Federativní republiky, tisk č. 685, 1991. Elektronický stejnopis dostupný na
http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0685_08.htm.
119 Srov. Švestka, J. 1992, c.d., s. 550.
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4. Dualismus právní úpravy předběžné smlouvy

Jak jsem se již výše zmínil, v České republice je s účinností od 1. 1. 1992 

předběžná smlouva výslovně upravena jako smluvní typ paralelně ve dvou 

soukromoprávních kodexech; v občanském zákoníku v § 50a a v obchodním zákoníku v 

§ 289 an., tyto úpravy působí vedle sebe, jedna se neváže na druhou.

Věcné rozdíly mezi jednotlivými úpravami vyplývají z jejich obsahového 

srovnání, poněvadž po obsahové stránce je možno sledovat různou kvantitativní i 

kvalitativní úpravu, proto pramen úpravy vede k rozdílnému právnímu hodnocení 

některých skutkově stejných situací. Kvantitativně se kodexy liší v míře podrobnosti 

úpravy, přičemž podrobnější úpravu obsahuje obchodní zákoník, kvalitativně se liší ve 

vztahu k autonomii vůle účastníků, tedy zejména v míře přípustnosti smluvní odchylky.

Přestože obchodní zákoník obsahuje podrobnější úpravu předběžné smlouvy, dává 

stranám větší možnost upravit si vzájemná práva a povinnosti odchylně od zákona, 

jelikož je jeho úprava z převážné většiny dispozitivní povahy. Obchodní zákoník 

obsahuje zvláštní, komplexní a pružnější úpravu předběžné smlouvy, která je

přizpůsobena specifickým potřebám obchodního styku zejména větší volností 

v požadavku na vymezení obsahu budoucí smlouvy v souladu se záměry a podmínkami 

konkrétního případu oproti obdobné obecné úpravě v občanském zákoníku, na druhé 

straně v důsledku toho budou nutně vyšší nároky na úplnost a přesnost obsahu

předběžné smlouvy podle obchodního zákoníku, tedy na její uzavírání.120

4.1 Vztah mezi právními úpravami občanského a obchodního 
zákoníku

Tento vztah vyplývá ze vztahu mezi občanským a obchodním zákoníkem. 

Občanský zákoník je legislativní základ úpravy všech občanskoprávních vztahů, ve 

kterých, jak jsem vyložil výše, jejich subjekty, tj. fyzické a právnické osoby, vystupují 

jako právně rovné a zásadně autonomní subjekty. Předmětem úpravy občanského 

zákoníku jsou dle § 1 odst. 2 ObčZ majetkové vztahy fyzických a právnických osob, 

majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na 

                                                
120 Srov. Tomsa, M. 1993, c.d., s. 216.
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ochranu osobnosti, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné předpisy

zvláštních právních odvětví.121

Obchodní zákoník je založen na zásadě, že legislativním základem úpravy všech

soukromoprávních vztahů je občanský zákoník, ke kterému je obchodní zákoník ve 

vztahu speciality; z tohoto vztahu plyne podpůrná (subsidiární) působnost občanského 

zákoníku jako základního zákona pro celou oblast soukromého práva, která se uplatní 

především v případě, že obchodní zákoník vlastní úpravu neobsahuje vůbec anebo 

v plném rozsahu a dále v případě, že obchodní zákoník sice vlastní úpravu daných 

vztahů má, avšak pouze jako odchylky či doplňky k obecné úpravě v občanském 

zákoníku, tento vztah vyplývá z § 1 odst. 2 ObchZ.122

Předmětem úpravy obchodního zákoníku je dle § 1 odst. 1 ObchZ postavení 

podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a některé jiné vztahy s podnikáním související, 

tedy upravuje ty otázky, které jsou pro oblast podnikání více či méně specifické, 

zejména závazkové vztahy jsou upraveny odchylně od úpravy v občanském zákoníku.

V důsledku speciality obchodního zákoníku a na základě § 261 odst. 6 ObchZ se

úprava smlouvy o uzavření budoucí smlouvy podle § 289 an. ObchZ použije i na 

předběžné smlouvy směřující k budoucí smlouvě, jejíž typ je upraven pouze 

v občanském zákoníku a nikoli již v zákoníku obchodním (lex specialis derogat legi 

generali).123 Z důvodu podrobnější úpravy předběžné smlouvy v obchodním zákoníku 

v obchodních závazkových vztazích subsidiární aplikace obecné úpravy předběžné 

smlouvy v zákoníku občanském prakticky nepřichází v úvahu.124 Naopak se nabízí 

postup opačný, podrobnější úprava smlouvy o uzavření budoucí smlouvy může sloužit

jako pomocný zdroj argumentů k vyplňování mezer a řešení nejasností úpravy smlouvy

                                                
121 Srov. Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol. 2006, c.d., s. 28.
122 Srov. Plíva, S. Uzavírání obchodních smluv. Právo a podnikání. č. 8, 1995, s. 2. 
123 Jako příklad uvádím rozsudek NS sp.zn. 2 Cdon 603/97 a rozsudek publikovaný pod R 27/2002 in 
Štenglová, I. 2010, c.d., s. 352, podle kterého se smlouva o budoucí kupní smlouvě v obchodních vztazích 
řídí ustanovením § 289 a násl. ObchZ, i když se týká nemovitostí, shodně R 4/2002 publikované in 
Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol. 2006, c.d., s. 321. Rozdílně rozsudek VS 11 Cmo 
1/96, dle kterého smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k nemovitostem musí vyhovovat 
požadavkům ustanovení § 50a ObčZ, publikováno in Plecitý, V., Kocourek, J. Občanský zákoník. Výklad, 
judikatura, prováděcí předpisy a související předpisy. 4. vydání. Praha: EUROUNION Praha, s.r.o., 2007, 
s. 117.
124 Srov. Švestka, J. 1992, c.d., s. 550.
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o smlouvě budoucí pomocí metody systematického výkladu125 spočívající ve 

srovnání126 stručnější úpravy § 50a ObčZ s podrobnější úpravou § 289 an. ObchZ.

4.2 Realizace právních úprav občanského a obchodního 
zákoníku

Realizací právních norem rozumíme uskutečňování právních norem v právní 

praxi, tj. využívání oprávnění a dodržování právních povinností právními subjekty, 

jakož i rozhodování o oprávněních a povinnostech a eventuální donucení ke splnění 

povinností.127

Úprava předběžné smlouvy v občanském zákoníku (§ 50a ObčZ) jakožto 

základního právního předpisu pro celou oblast soukromého práva se použije na 

občanskoprávní vztahy přímo upravené občanským zákoníkem, pokud nespadají do 

režimu obchodních závazkových vztahů a dále na vztahy upravené jiným zákonem, 

který v případě, že vlastní úpravu postrádá anebo ji neobsahuje v plném rozsahu, neboli 

nemá- li zvláštní právní předpis svou vlastní speciální úpravu, odkazuje obecně na 

občanský zákoník nebo odkazuje na konkrétní ustanovení občanského zákoníku.128

Občanskoprávní vztahy jsou specifickou formou právních vztahů, v nichž se účastní 

fyzické osoby, právnické osoby, případně stát a které spadají pod předmět a metodu 

občanského práva (srov. § 1, § 2 odst. 2 ObčZ).129 V případě vztahů přímo upravených 

občanským zákoníkem se jedná o přímé použití úpravy. V případě, že speciální zákon 

odkazuje obecně na občanský zákoník, se jedná o subsidiární použití úpravy a v případě 

odkazu na konkrétní ustanovení občanského zákoníku se jedná o delegovaném použití

úpravy. Příkladem subsidiárního použití je aplikace smlouvy o smlouvě budoucí na 

vztahy upravené zákonem o pojistné smlouvě130 a zákoníkem práce.131'132

                                                
125 K interpretaci práva viz např. Gerloch, A. 2009, c.d., s. 126 an.
126 Jako příklad uvádím dovozování povahy lhůty podle § 50a odst. 2 ObčZ ve srovnání s § 292 odst. 2 
ObchZ, jako lhůty promlčecí, jak činí např. Švestka, J., Dvořák, J. a kol. 2009, c.d., s. 86 či Fiala, J., 
Kindl, M., et al. 2009, c.d., s. 282.
127 Gerloch, A. 2009, c.d.,. s. 138.
128 Srov. Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol. 2006, c.d., s. 28.
129 Hendrych, D. a kol. 2003, c.d., s. 474,  heslo „občanskoprávní vztahy“.
130 Srov. § 1 odst. 2 z. č. 37/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 261 odst. 7 ObchZ.
131 z. č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
132 Dle nálezu Ústavního soudu publikovaného pod č. 116/2008 Sb. lze po zrušení § 4 (…) považovat 
ustanovení (§ 18) opírající se o delegační princip (…) v důsledku obecného principu subsidiarity 
občanského zákoníku za nadbytečná. In. Štefko, M. 2009,  c.d., s. 18., shodně k principu subsidiarity 
Švestka, J., Dvořák, J.  2009, c.d., s. 44 a Fiala, J., Kindl, M., et al. 2009, c.d., s. 283.
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Úprava předběžné smlouvy v obchodním zákoníku (§ 289 an. ObchZ) jakožto 

speciálního právního předpisu se použije na obchodní závazkové vztahy spadající do 

režimu § 261 a 262 ObchZ. Obchodní závazkové vztahy se dělí do tří základních 

skupin. První skupinu tvoří závazkové vztahy, do nichž vstupují vymezené okruhy 

subjektů, kterými jsou podnikatelé, stát či samosprávné územní jednotky, přičemž 

závazkové vztahy se týkají podnikatelské činnosti stran či zabezpečování veřejných 

potřeb, v tomto případě se jedná o relativní obchodní závazkové vztahy.  Druhou 

skupinu tvoří závazkové vztahy, které jsou taxativně vymezeny v § 261 odst. 3 ObchZ, 

v tomto případě se jedná o absolutní obchodní závazkové vztahy. Třetí skupinu tvoří 

závazkové vztahy, které nabyly charakteru obchodních závazkových vztahů v důsledku 

dohody stran, v tomto případě se jedná o fakultativní obchodní závazkové vztahy,133

ovšem není možné podřídit úpravě obchodního zákoníku jen předběžnou smlouvu, 

přičemž budoucí smlouva by se již obchodním zákoníkem neřídila, jelikož by se jednalo 

o obcházení zákona dle § 39 ObčZ.134 S ohledem na téma této práce a na rozsáhlost

problematiky obchodních závazkových vztahů odkazuji na příslušnou literaturu.135  

                                                
133 Viz Hendrych, D. a kol. 2003, c.d., s. 488,  heslo „obchodní závazkový vztah“.
134 Srov. Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. II. díl. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 1318.
135 Např. Bejček, J., Eliáš, K., Raban, P. a kol. Praha, c.d., s. 23 an., Plíva, S. 2009, c.d., s. 19. an.
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5. Platná právní úprava smlouvy o smlouvě budoucí 
v občanském zákoníku

Právní vztah založený smlouvou o smlouvě budoucí jako jakýkoli jiný právní 

vztah je společenský vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními 

subjekty, upravený právními normami, v němž jeho účastníci jsou nositeli vzájemně 

spjatých subjektivních práv a právních povinností, které vznikají těmto subjektům 

přímo nebo zprostředkovaně na základě právních norem. Právní vztah má tedy tři 

znaky: musí se ho účastnit nejméně dva subjekty, obsahem právních vztahů jsou práva a 

povinnosti jejich subjektů ve vztahu k objektu (objektům) právního vztahu.136

Na základě výše zmíněné definice v této kapitole analyzuji právní vztah 

založený smlouvou o smlouvě budoucí, jejíž úprava je v § 50a ObčZ následující:

(1) Účastnící se mohou písemně zavázat, že do dohodnuté doby uzavřou smlouvu; musí 

se však přitom dohodnout o jejích podstatných náležitostech.

(2) Nedojde-li do dohodnuté doby k uzavření smlouvy, lze se do jednoho roku domáhat 

u soudu, aby prohlášení vůle bylo nahrazeno soudním rozhodnutím. Právo na náhradu 

škody tím není dotčeno.

(3) Tento závazek zaniká, pokud okolnosti, ze kterých účastníci při vzniku závazku 

vycházeli, se do té míry změnily, že nelze spravedlivě požadovat, aby smlouva byla 

uzavřena.

V občanském zákoníku je instituce smlouvy o smlouvě budoucí zařazena do 

obecné části kodexu, tedy do části první „Obecná ustanovení“ hlavy čtvrté „Právní 

úkony“. Tato instituce tvořící obecný občanskoprávní základ pro časově následné 

uzavírání nejrůznějších konkrétních občanskoprávních smluv jako budoucích smluv je 

umístěna v obecné části kodexu, jelikož je úzce spojena s dalšími otázkami obecného 

smluvního občanského práva (§ 43 a. ObčZ), jako jsou princip smluvní prevence, 

proces vzniku smluv včetně nabytí jejich účinnosti, odstoupení od smlouvy, smlouva ve 

prospěch třetího, jakož i přípustnost vzniku výslovně neupravených smluv.137

Úprava smlouvy o smlouvě budoucí je v soudní praxi vnímána jako kogentní, 

tudíž že nedává účastníkům na základě jejich autonomního ujednání možnost smluvně 

                                                
136 Gerloch, A. 2009, c.d., s. 143.
137 Srov. Švestka, J. 1992, c.d., s. 551.
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se odchýlit od ustanovení zákona, tedy upravit práva a povinnosti odchylně od § 50a 

ObčZ. Cituji např. z odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 31. května 2004: 

„Ustanovení § 50a ObčZ upravující smlouvu o smlouvě budoucí má povahu kogentní 

právní normy (…)“.138 Ovšem úprava smlouvy o smlouvě budoucí v § 50a ObčZ je 

natolik stručná a obecná, že poskytuje stranám při respektování kogentních ustanovení 

dostatečný prostor pro vzájemná autonomní ujednání. 

5.1 Subjekty smlouvy o smlouvě budoucí

Právní vztah není reflexivní (není to vztah k sobě samému). Jedná se o právní 

vztah k jiné osobě, není to ani vztah k objektu samotnému o sobě, ale k určitému 

subjektu.139

Účastníky smlouvy o smlouvě budoucí tedy musí být alespoň dvě osoby, které 

jsou ve vzájemném postavení stran předběžné smlouvy, z nichž alespoň jedna osoba

reprezentující jednu stranu na sebe převzala kontraktační povinnost, je tedy stranou 

zavázanou a alespoň jedna další osoba reprezentující druhou stranu získala odpovídající 

subjektivní právo, je tedy stranou oprávněnou, přičemž smlouva o smlouvě budoucí 

může být uzavřena jako dvoustranná i jako vícestranná. Tyto osoby musí být

identifikovatelné, individualizované, tzn. přesně, nezaměnitelně a objektivně 

označené,140 aby byl naplněn požadavek určitosti právních úkonů dle § 37 odst. 1 ObčZ.

Smlouvou o smlouvě budoucí mohou založit závazek uzavřít budoucí smlouvu pouze ti 

účastníci, kteří budou stranami budoucí smlouvy, takto mohou založit kontraktační 

povinnost osobně nebo prostřednictvím přímého zastoupení dle § 22 an. ObčZ, při 

kterém přímý zástupce projevuje vlastní vůli, ale jedná jménem a na účet zastoupeného

(proto práva a povinnosti z těchto úkonů vznikají přímo zastoupenému),141 ovšem 

s následujícími výjimkami.

                                                
138 Rozsudek NS sp. zn. 33 Odo 330/2002.
139 Gerloch, A. 2009, c.d.,. s. 154.
140 Srov. např. rozsudek NS sp. zn. 26 Odo 1204/2005, dle kterého nedostatek označení budoucího 
prodávajícího ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní má za následek její neplatnost z důvodu neurčitosti 
bez ohledu na to, že to, kdo je budoucím prodávajícím, vyplývá z jiných listin a z dalších skutečností 
zjištěných v soudním řízení. Publikováno in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. 2009,  
c.d.,s. 444.
141 Srov. např. rozsudek NS sp. zn. 25 Cdo 1741/98, dle kterého plná moc k uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o prodeji domu neopravňuje zmocněnce, aby jednal též o převodu pozemku, na němž dům stojí. 
Nelze rozsudkem podle ustanovení § 161 odst. 3 OSŘ uložit, aby návrh předložený druhou smluvní 
stranou přijala. Publikováno Tamtéž. s. 445.
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Institut soukromého práva, který se váže k problematice subjektů smlouvy o 

smlouvě budoucí, je institut tzv. nepřímého zastoupení, toto zastoupení není v § 22 an. 

ObčZ výslovně upraveno, ovšem takové zastoupení občanský zákoník nevylučuje a pro 

smlouvu o smlouvě budoucí je přípustné, jelikož je zachována kontinuita nesení práv a 

povinností stran v rámci celého kontraktačního procesu a je naplněn hospodářský důvod 

právního jednání kontrahentů,142 i když není zachována identita subjektů.143 Jedná se

tedy o případ uzavření smlouvy o smlouvě budoucí účastníkem odlišným od toho, kdo 

má uzavřít budoucí smlouvu. Nepřímý zástupce činí vlastní prohlášení vůle,

v rozloženém kontraktačním procesu jedná svým jménem, ale v zájmu a na účet 

zastoupeného, ovšem podmínkou nepřímého zastoupení je, aby nepřímý zástupce

převedl práva a povinnosti vzešlá z jednání se třetí osobou na zastoupeného dalším 

právním úkonem a tím je pak zachována ona kontinuita nesení práv a povinností 

stran.144

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí osobou, která neoprávněně vystupuje jako 

zástupce některého účastníka, který má uzavřít budoucí smlouvu, je nepřípustné.145

Dalším přípustným případem uzavření smlouvy o smlouvě budoucí účastníkem 

odlišným od toho, kdo má uzavřít budoucí smlouvu, je případ uzavření smlouvy o 

smlouvě budoucí ve prospěch třetí osoby (pactum de contrahendo in favorem tertii)

podle § 50 ObčZ, to platí i v případě, že subjekt, v jehož prospěch je smlouva o smlouvě 

budoucí uzavřena, má teprve vzniknout.146 Tato třetí osoba je ze smlouvy o smlouvě 

budoucí oprávněna okamžikem, kdy s ní projeví souhlas, pokud není v zákoně 

stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak. Uzavření takové smlouvy je v souladu se 

zachováním kontinuity nesení práv a povinností stran. Podmínkou uzavření smlouvy o 

smlouvě budoucí ve prospěch třetího je stanovení alespoň způsobu provedení objektivní

individualizace třetí osoby, v jejíž prospěch je smlouva o smlouvě budoucí uzavírána, 

proto třetí osoba nemusí být v okamžiku uzavření smlouvy o smlouvě budoucí určitá a 

                                                
142 Srov. Kapitolu 1, podkapitolu 1.5 této práce.
143 Srov. s rozsudkem NS sp. zn. 33 Odo 807/2003, dle kterého zavázat se k uzavření smlouvy budoucí 
mohou pouze účastníci smlouvy, která má být jimi v budoucnu uzavřena; jiný subjekt se sám může 
zavázat, že do dohodnuté doby uzavře smlouvu, pouze je- li nepřímým zástupcem účastníka budoucí 
smlouvy. Publikováno in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. 2009,  c.d., s. 444.
144 Srov. s odůvodněním rozsudku NS sp. zn. 33 Odo 330/2002.
145 Srov. s rozsudkem NS sp. zn. 33 Odo 330/2002 o tzv.  „smlouvách o rezervaci“. 
146 Srov. Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. 2009,  c.d., s. 441 a rozsudek NS sp. zn. 
33 Odo 824/2005, dle kterého platná právní úprava nevylučuje, aby dlužník uzavřel smlouvu o smlouvě 
budoucí ve prospěch dosud neexistujícího subjektu. Publikováno in Štenglová, I. 2010, c.d., s. 343.
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postačí, aby v tomto okamžiku byla určitelná.147 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 

k tíži třetího je nepřípustné, taková smlouva by odporovala zásadě rovného postavení 

účastníků právních vztahů vyjádřené § 2 odst. 2 ObčZ, třetímu tedy může vzniknout jen 

oprávnění z kontraktační povinnosti, tedy právo uzavřít budoucí smlouvu, nikoli 

současně povinnost případně jenom povinnost uzavřít budoucí smlouvu.148

Jestliže se smlouvou o smlouvě budoucí zakládá mezi subjekty smluvní (kontraktační) 

povinnost, přičemž může jít o povinnost na obou stranách nebo na straně jen jedné 

smluvní strany, potom smlouvou ve prospěch třetí osoby dlužník bere vůči druhé straně

- věřiteli, který jedná vlastním jménem, závazek, že bude plnit třetí osobě. Jestliže lze 

smlouvu o smlouvě budoucí uzavřít i ve prospěch třetího, může být následná smlouva 

uzavřena mezi dlužníkem (tj. tím, který vzal na sebe závazek uzavřít v určité době 

smlouvu, na jejíž podstatných náležitostech se dohodl s věřitelem) a třetím subjektem, 

tj. bez účasti věřitele (osoby, které dlužník přislíbil uzavření budoucí smlouvy ve 

prospěch třetího).149

Vstup do práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí.

V případě smrti jednoho z účastníků vázanost ze smlouvy o smlouvě budoucí zásadně 

nadále trvá (§ 579 ObčZ).150 Dikce uvedeného ustanovení napovídá tomu, že smrtí 

účastníka vázanost smlouvou o smlouvě budoucí nezaniká, protože děděním přecházejí 

práva a povinnosti.151 Práva a povinnosti vyplývající ze závazkových právních vztahů 

zásadně nezanikají smrtí oprávněné či povinné osoby, nýbrž přecházejí na jejich právní 

nástupce. Zanikají pouze ta práva a povinnosti, jež jsou vázány svým trváním na určitou 

osobu. Tato vázanost vyplývá buď z dohody, nebo ze zákona, nebo z vlastní povahy a 

účelu závazku.152 Na základě přechodu je tedy možné odvozovat svá práva a povinnosti 

od svého předchůdce, jelikož smrtí dlužníka povinnost nezanikne, ledaže jejím obsahem 

bylo plnění, které mělo být provedeno osobně dlužníkem a smrtí věřitele právo zanikne

pouze v případě, že plnění bylo omezeno jen na jeho osobu. Tudíž vstup do práv a 

povinností ze smlouvy o smlouvě budoucí na základě přechodu je možný v závislosti na 

                                                
147 Srov. odůvodnění rozsudku NS. sp. zn. 33 Odo 824/2005. Tamtéž, s. 344. a Švestka, J., Jehlička, O., 
Škárová, M., Spáčil, J. a kol. 2006, c.d., s. 316 a dále též Eliáš, K. a kolektiv autorů. Praha, 2008, s. 301.
148 Srov. Švestka, J., Dvořák, J. a kol. 2009, II., c.d., s. 49- 51.
149 Z odůvodnění rozsudku NS sp. zn. 33 Odo 824/2005.Tamtéž.
150 Srov. Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. 2009,  c.d.,s. 441 a srov. rozsudek NS 30 
Cdo 1244/99 publikovaný in Štenglová, I. 2010, c.d., s. 347.
151 Srov. Fiala, J., Kindl, M., et al. 2009, c.d., s. 283.
152 Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol. 2006, c.d., s. 1026.
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okolnostech konkrétního případu, tedy jak intenzivní bylo spojení smlouvy o smlouvě 

budoucí s jednotlivými účastníky.

Dle § 20a odst. 3 ObčZ se vyžaduje před zánikem právnické osoby její likvidace, pokud 

celé její jmění nenabývá právní nástupce nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. 

Naopak dle platného právního řádu není možné nabýt postavení účastníka již 

existujícího právního vztahu a odvozovat pak svá práva a povinnosti od práv a 

povinností svého předchůdce na základě převodu těchto práv, protože převedení práv a 

povinností ze smlouvy o smlouvě budoucí není možné, jelikož pohledávka z titulu 

smlouvy o smlouvě budoucí je nepostupitelná a právo na uzavření budoucí smlouvy je 

nepřevoditelné.153 Právní vztah založený smlouvou o smlouvě budoucí je nejméně 

dvoustranný právní vztah, obsahuje vzájemně provázaná práva a povinnosti účastníků a

podle současného právního řádu nemohou být povinnosti předmětem cese. Smluvně lze 

převést právo, ale ne povinnost, proto smluvní vztah jako takový na jinou osobu převést 

nelze.154 Nejvyšší soud to judikoval v celé řadě svých rozhodnutí, z nichž zřejmě 

posledním je jeho judikát sp. zn. 33 Cdo 2390/2000,155 v němž uvedené zásady 

nemožnosti převést práva a povinnosti ze smlouvy o smlouvě budoucí na jiného 

shrnul.156

Jelikož může být mezi smluvními stranami kontraktační povinnost různě 

rozložena,157 je třeba ve smlouvě určit, která ze stran má postavení strany oprávněné a 

která zavázané k uzavření budoucí smlouvy.  

5.2 Objekt smlouvy o smlouvě budoucí

Objektem právního vztahu je to, čeho se týkají oprávnění a povinnosti účastníků 

právního vztahu, o co v něm jde, k čemu se vztahují subjektivní práva a povinnosti. 

V první fázi právního vztahu vznikají práva a povinnosti. Ve druhé fázi se naplňují 

určitým chováním - primárními objekty právních vztahů. Rozlišujeme tedy primární 

                                                
153 Srov. rozsudek NS 33 Cdo 2994/99.
154 Srov. Fiala, J., Kindl, M. a kol. 2007, c.d., s. 444 a Fiala, J., Kindl, M., et al. 2009, c.d., s. 282.
155 Předmětem postoupení (podle § 524 ObčZ) může být pohledávka jakéhokoli druhu, tedy i nepeněžitá, 
ale postoupení pohledávky ze smlouvy o budoucí smlouvě není možné, neboť smlouva o budoucí 
smlouvě je dvoustranný závazkový vztah sestávající se z práv a povinností každého účastníka. 
Předmětem cese může být právo, ale nikoli povinnost.
156 Fiala, J., Kindl, M., et al. 2009, c.d., s. 282.
157 Srov. Kapitolu 5, podkapitolu 5.3, odstavec 5.3.1 této práce.
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objekt, kterým je vždy určité chování (vlastní chování subjektů, které je předpokládáno 

a vyžadováno), a sekundární objekt, který se k tomuto chování váže.158

Primárním objektem smlouvy o smlouvě budoucí, resp. právního vztahu jí 

založeného, je projev vůle učiněný komisivním nebo omisivním jednáním směřující 

k uzavření budoucí smlouvy.159 Tímto komisivním jednáním je zejména konání, které 

směřuje ke splnění kontraktační povinnosti a dále konání, které směřuje k získání 

způsobilosti ke splnění kontraktační povinnosti. Omisivním jednáním je opomenutí 

spočívající ve zdržení se takového konání, které by mohlo zmařit splnění kontraktační 

povinnosti, tedy zdržení se maření způsobilosti ke splnění kontraktační povinnosti.

Konáním směřujícím ke splnění kontraktační povinnosti je např. poskytnutí součinnosti

při výměně informací či učinění smluvního prohlášení znamenajícího akceptaci návrhu 

budoucí smlouvy, konáním směřujícím k získání způsobilosti ke splnění kontraktační 

povinnosti je např. obstarání předmětu plnění budoucí smlouvy160 účastníkem, který má 

z této budoucí smlouvy plnit a opomenutím spočívajícím ve zdržení se maření 

způsobilosti ke splnění kontraktační povinnosti je např. nepřevedení předmětu plnění 

budoucí smlouvy na třetí osobu161 či nezatížení předmětu plnění budoucí smlouvy 

zástavním právem, věcným břemenem nebo nájmem.162

                                                
158 Gerloch, A. 2009, c.d.,. s. 157.
159  K subjektivním právům a právním povinnostem srov. např. Tamtéž, s. 149 an.
160 Např. teorie i praxe se shodují, že ve smlouvě o smlouvě budoucí je možné se zavázat k převodu 
nemovitosti, kterou budoucí převodce teprve získá, resp. která v budoucnu teprve vznikne, tedy která se 
převodci do vlastnictví teprve dostane. Tento závěr se plně shoduje s obecným závěrem, že předmětem 
kupní smlouvy může být i věc, která teprve v budoucnu vznikne. Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., 
Spáčil, J. a kol. 2006, c.d., s. 320, srov.  rozsudek NS sp. zn. 30 Cdo 1244/99 publikovaný in Štenglová, I. 
2010, c.d., s. 347.
161 (…) převede- li zavázaný ze smlouvy o smlouvě budoucí na třetí osobu věc, jejíž převod je obsahem 
smlouvy o smlouvě budoucí, pak vzhledem k tomu, že smlouva o smlouvě budoucí a právní vztah z ní 
vzešlý působí jen mezi jejími účastníky (nepůsobí tedy absolutně), práva a povinnosti ze smlouvy o 
smlouvě budoucí a z tohoto právního vztahu zaniknou; důvodem zániku těchto práv a povinností je 
nemožnost plnění (§ 575n.); v takovém případě vzniká mezi účastníky smlouvy náhradně odpovědnost za 
porušení smlouvy o smlouvě budoucí (srov. zejména § 420n.). Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., 
Spáčil, J. a kol. 2006, c.d., s. 319. Tato skutečnost tedy není sama o sobě důvodem neplatnosti kupní 
smlouvy podle § 39 ObčZ. Srov. s SJ č. 3/1998- Nejvyšší soud České republiky, publikováno Tamtéž, s. 
321. a rozsudek NS sp. zn. 33 Cdo 2390/2000.
162 V právní praxi smlouva o smlouvě budoucí může obsahovat i závazek prodávajícího, že nemovitost, 
která má být převedena na kupujícího, nebude v době účinnosti postižena zástavním právem, věcným 
břemenem, nájmem či jinou právní závadou, se sankcí smluvní pokuty, jakož i s možností kupujícího 
odstoupit od smlouvy. Pokud však má být smlouva o smlouvě budoucí podkladem pro poskytnutí úvěru, 
měla by obsahovat souhlas budoucího kupujícího s tím, že nemovitost bude zatížena zástavním právem, 
které by tento úvěr zajišťovalo. In Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. 2009,  c.d.,s. 
441.
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Sekundárním objektem smlouvy o smlouvě budoucí je uzavření budoucí 

smlouvy, tedy zrealizování kontraktační povinnosti založené předběžnou smlouvou

dalším právním úkonem.

5.3 Obsah smlouvy o smlouvě budoucí

Obsahem smlouvy o smlouvě budoucí, resp. právního vztahu jí založeného, jsou 

práva a povinnosti jejích subjektů ve vztahu k objektu právního vztahu. Jedná se o

písemně sjednaný závazek alespoň jedné smluvní strany uzavřít do dohodnuté doby 

budoucí smlouvu, o jejíž podstatných náležitostech se museli účastníci dohodnout a 

právo domáhat se u soudu do jednoho roku po uplynutí dohodnuté doby pro uzavření 

budoucí smlouvy nahrazení projevu vůle povinné strany soudním rozhodnutím 

v případě, že k uzavření budoucí smlouvy ve sjednané době nedošlo.

Podstatnými složkami, nutným obsahovým minimem, minimálním zákonným 

požadavkem na obsah smlouvy o smlouvě budoucí neboli essentialia (necessaria)

negotii smlouvy o smlouvě budoucí je shodná vůle stran o jejích nezbytných znacích,

tedy kumulativní sjednání závazku uzavřít budoucí smlouvu (1), dohoda o podstatných 

náležitostech budoucí smlouvy (2) a dohoda o době, do které má být budoucí smlouva 

uzavřena (3). Tyto tři podstatné složky jsou pojmovými neboli definičními znaky 

smlouvy o smlouvě budoucí a jsou nezbytně vyžadovány pro platnost uzavření smlouvy 

o smlouvě budoucí. Pokud nedojde k jejich kumulativnímu naplnění při uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí, nemůže smlouva o smlouvě budoucí podle § 50a ObčZ 

platně vzniknout.163 Tím není vyloučen platný vznik jiné, pravděpodobně 

nepojmenované smlouvy, z níž by však automaticky nevyplývaly pro smluvní strany ty 

povinnosti a oprávnění, které zakládá řádně uzavřená smlouva o smlouvě budoucí.164

Smlouva o smlouvě budoucí může obsahovat a zpravidla také obsahuje kromě 

podstatných složek, které jak jsem právě vyložil, obsahovat musí, i další ujednání, 

kterými strany mohou blíže určit obsah jejich závazku, musí při těchto dalších 

ujednáních ale respektovat ustanovení zákona, od nichž není možné se smluvně 

                                                
163 Srov. Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. 2009,  c.d.,s. 441, Plecitý, V., Kocourek, 
J. 2007, c.d., s. 117.a rozsudek NS sp. zn. 22 Cdo 910/98, dle kterého platné právo neumožňuje zpětné 
zhojení vad právních úkonů absolutně neplatných (konvalidaci). Proto je pro právní posouzení smlouvy o 
smlouvě budoucí rozhodný stav v době jejího uzavření; skutečnosti nastalé později nemají na její platnost 
vliv. Publikováno in Plecitý, V., Kocourek, J. 2007, c.d., s. 118.
164 Srov. Bejček, J. Předsmluvní stadium. Právní rádce, č. 1, 1994, s. 10.
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odchýlit. Takovými dalšími ujednáními mohou být např. sjednané odkládací nebo 

rozvazovací podmínky dle § 36 ObčZ, ujednání o možnosti odstoupení od smlouvy dle 

§ 48 ObčZ, sjednání smluvní pokuty dle § 544 a 545 pro případ porušení smluvní 

povinnosti,165 blíže upravený postup při uzavírání budoucí smlouvy, způsob placení a 

platební podmínky, stanovení skutečností, které způsobí zánik závazku uzavřít budoucí 

smlouvu166 či úprava doby, místa a způsobu plnění.

Účastníci smlouvy o smlouvě budoucí mohou také využít § 50b ObčZ. Mohou 

se totiž dohodnout, že obsah smlouvy o smlouvě budoucí bude ještě doplněn, současně 

však musí dostát požadavku citovaného ustanovení, zmíněná dohoda je totiž možná je 

tehdy, pokud účastníci dali nepochybně najevo, že smlouva má platit, i kdyby k dohodě 

o zbytku smlouvy nedošlo.167

Smluvní povaha umožňuje stranám na základě jejich dohody a před uzavřením 

budoucí smlouvy měnit obsah smlouvy o smlouvě budoucí, případně smlouvu o 

smlouvě budoucí i zrušit, strany tedy mohou na základě dohody se smlouvou o smlouvě 

budoucí volně disponovat do doby, než bude uzavřena budoucí smlouva.

5.3.1 Závazek jedné nebo obou stran k uzavření budoucí smlouvy

Kontraktační povinnost, neboli závazek uzavřít budoucí smlouvu, je jedním ze 

tří základních definičních znaků smlouvy o smlouvě budoucí. Tento závazek je založen 

smlouvou o smlouvě budoucí, má relativní povahu a vztahuje se ke konkrétní budoucí 

smlouvě. Relativní povaha znamená, že smlouva o smlouvě budoucí působí jen mezi 

stranami smlouvy, působí inter partes, tedy práva a povinnosti ze smlouvy o smlouvě 

budoucí vyplývající se vztahují ke konkrétnímu subjektu a tímto subjektem je druhá 

smluvní strana. Vztah ke konkrétní budoucí smlouvě znamená, že se strany při uzavření

smlouvy o smlouvě budoucí musí dohodnout na podstatných náležitostech budoucí 

smlouvy, tedy jaká, myšleno typem určená, smlouva má být v budoucnu uzavřena a 

sjednání jejích podstatných náležitostí ve smlouvě o smlouvě budoucí.

                                                
165 Srov. rozsudek NS sp. zn. 33 Cdo 1079/99, dle kterého pokud účastníci ve smlouvě o smlouvě budoucí 
sjednali jako smluvní pokutu nevrácení zálohy, je podmínkou platnosti tohoto ujednání o smluvní pokutě 
platnost smlouvy o smlouvě budoucí. Publikováno in Štenglová, I. 2010, c.d., s. 351.
166 Srov. s rozsudkem NS sp. zn. 26 Odo 1160/2005, dle kterého ujednání, jimiž si účastníci smlouvy o 
budoucí smlouvě sjednali i jiné důvody zániku závazku z této smlouvy, než je důvod uvedený v § 50a 
odst. 3 ObčZ, není neplatné pro rozpor se zákonem.
167 Fiala, J., Kindl, M., et al. 2009, c.d., s. 283.
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Výše jsem již uvedl, že smlouva o smlouvě budoucí může být uzavřena jako 

dvoustranná i jako vícestranná, není tedy omezen počet smluvních stran.

Kontraktační povinnost se může vztahovat na obě resp. na všechny nebo jen na 

jednu smluvní stranu, tedy kontraktační povinnost může být mezi smluvními stranami

různě rozložena. Z toho vyplývá, že každá strana má právo, povinnost nebo právo a 

povinnost budoucí smlouvu uzavřít, tudíž za smlouvu o smlouvě budoucí lze považovat 

i takovou smlouvu, na základě které vznikne jedné ze smluvních stran pouze povinnost 

předložit návrh na uzavření budoucí smlouvy v předem určené době druhé smluvní

straně a druhé ze smluvních stran vznikne povinnost tento návrh v předem určené době 

přijmout. Pokud je kontraktační povinnost sjednána jako jednostranně zavazující a 

opravňující, je nutné ve smlouvě sjednat, který účastník je nositelem povinnosti a který 

účastník je nositelem oprávnění. Jestliže závazek uzavřít budoucí smlouvu smluvně 

převezmou všechny smluvní strany smlouvy o smlouvě budoucí, což je pravidlem,168

získají všechny tyto smluvní strany postavení oprávněných i zavázaných stran 

současně.169 V takovém případě se hovoří o oboustranně zavazující a opravňující 

smlouvě o smlouvě budoucí.170 V případě, že vznikne povinnost uzavřít budoucí 

smlouvu pouze na straně jednoho smluvní subjektu, aktivně legitimován k domáhání se 

nahrazení projevu vůle soudním rozhodnutím je jen druhý smluvní subjekt, tedy jen 

tomuto druhému subjektu náleží právo na uzavření budoucí smlouvy. 

Ke stejnému závěru dochází i judikatura: Ustanovení § 50a ObčZ nepřekáží tomu, aby 

záměr uzavřít v budoucnu smlouvu byl ve smlouvě o budoucí smlouvě vyjádřen tak, že 

jedna ze smluvních stran se zavazuje předložit druhé ve stanovené době návrh smlouvy 

dojednaného obsahu a druhá strana se jej zavazuje ve stanovené době poté přijmout. 

V takovém případě smluvní straně, jež na sebe převzala závazek návrh smlouvy 

předložit, nelze rozsudkem podle ustanovení § 161 odst. 3 OSŘ uložit, aby návrh 

předložený druhou smluvní stranou přijala,171 tedy účastníci jsou v takovém případě

                                                
168 Srov. Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. 2009, c.d., s. 440.
169 Srov. např. Holub, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Sv. I. 2. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 
2003, s. 200 a Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol. 2006, c.d., s. 318.
170 Srov. Švestka, J., 1992, c.d., s. 550.
171 Rozsudek NS 2 Cdm 254/96 uveden in Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol. 2006, 
c.d., s. 320. 



47

oprávněni domáhat se vůči druhé straně pouze konkrétních volních prohlášení, které 

účastníci smlouvy o budoucí smlouvě pro sebe jednotlivě dojednali.172

Povinnosti smluvních stran se tudíž vážou jen k těm povinnostem, které subjekty 

smlouvy o budoucí smlouvě jednotlivě převzaly; proto smluvní straně, jež převzala 

pouze povinnost předložit jen návrh smlouvy (§ 43a), nelze soudním rozhodnutím uložit 

jinou povinnost, konkrétně povinnost, aby návrh předložený druhou stranou i přijala (§ 

43c). Závazek jedné či obou stran může být spojen i se splněním odkládací podmínky (§ 

36 odst. 2).173   

5.3.2 Určení předmětu plnění budoucí smlouvy

Určení předmětu plnění budoucí smlouvy je jedním ze tří základních definičních 

znaků smlouvy o smlouvě budoucí, zákon v § 50a odst. 1 ObčZ vyžaduje k

jejímu platnému uzavření vymezení všech podstatných náležitostí budoucí smlouvy.

Tím se kromě jiného rozumí, že nic nebrání tomu, aby si strany dojednaly celý obsah 

oné budoucí smlouvy.174 Protože smlouva o budoucí smlouvě není zvláštním typem 

smlouvy,175 ale je druhem smlouvy určeným podle předmětu (…), stanoví se ony 

podstatné náležitosti, jež je třeba i ve smlouvě o budoucí smlouvě ujednat, v úpravě 

typu té které smlouvy.176 Podstatnými náležitostmi se rozumí ujednání (složky), které 

jsou pro platnost právního úkonu podstatné, tj. složky, které daný typ smlouvy 

identifikují a bez nichž si nelze takovou smlouvu ani představit,177 tedy složky, o nichž 

se strany dohodnout musí, aby vůbec smlouva jakožto určitá smlouva vznikla.178

Smlouvu o smlouvě budoucí lze uzavřít i v případě, že to, co má být předmětem 

budoucí smlouvy, ještě neexistuje, anebo sice existuje, ale není ve vlastnictví budoucího 

převodce.179 Nesjednané podstatné náležitosti budoucí smlouvy nelze žádným 

podpůrným způsobem nahradit, proto je při nesjednání všech podstatných náležitostí 

budoucí smlouvy smlouva o smlouvě budoucí pro rozpor se zákonem dle § 39 ObčZ 

                                                
172 Z odůvodnění rozsudku R 44/98, publikovaný in Štenglová, I. 2010, c.d., s. 346.
173 Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol. 2006, c.d., s. 318., srov. Švestka, J., Spáčil, J., 
Škárová, M., Hulmák, M. a kol. 2009, c.d., s. 440.
174 Eliáš, K. a kolektiv autorů. 2008, c.d., s. 303.
175 Rozdílně k tomu např. Plíva, S. 2009, c.d., s. 71, dle kterého jde o určitý smluvní typ (hovoří o 
smlouvě o uzavření budoucí smlouvy, ale tyto závěry lze aplikovat i na smlouvu o smlouvě budoucí).
176 Fiala, J., Kindl, M. a kol. 2007, c.d., s. 442, srov. Fiala, J., Kindl, M., et al. 2009, c.d., s. 281.
177 Štefko, M. 2009, c.d., s. 17.
178 Eliáš, K. a kolektiv autorů. 2008, c.d., s. 304.
179 Srov. Tamtéž.
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absolutně neplatná, takže z ní nevznikají pro strany žádné právní následky (práva a 

povinnosti).180

V případě smlouvy o budoucí smlouvě kupní jsou podstatnými náležitostmi 

určení předmětu budoucí kupní smlouvy, tedy předmětu koupě a sjednaná cena.181

Podstatnými náležitostmi budoucí smlouvy je v případě nemovitosti, která má být 

předmětem plnění budoucí smlouvy, její nezaměnitelná identifikace ve smlouvě o 

smlouvě budoucí.182 Soudní praxe dospěla k závěru a M. Kindl se s tímto závěrem 

ztotožňuje, že není nutné, aby specifikace nemovitosti vyhovovala již ve smlouvě o 

smlouvě budoucí požadavkům katastrálních předpisů, protože účelem smlouvy o 

smlouvě budoucí je uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost, nikoli vklad 

vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí.183 S tímto J. Švestka a M. 

Zuklínová nesouhlasí a tvrdí, že lze naopak usuzovat, že prodávaná nemovitost musí být 

již ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě přesně označena tak, jak požaduje § 133 odst. 

2, 3 ObčZ ve spojení s předpisy o evidenci právních vztahů v katastru nemovitostí184 a 

že tento požadavek platí i pro smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy v obchodních 

vztazích, jelikož nemovitosti jsou individuálně určené věci a vzhledem k neměnné 

geografické poloze jsou zároveň věcmi jedinečnými, které nelze zaměňovat, a proto 

každá předběžná smlouva o budoucí kupní smlouvě na nemovitost musí obsahovat 

                                                
180 Srov. Švestka, J. 1992, c.d., s. 553 a rozsudek NS sp.zn. 33 Odo 273/2001 dle kterého jde- li o právní 
úkon, pro který je pod sankcí neplatnosti stanovena písemná forma, musí být určitost projevu vůle dána 
obsahem listiny, na níž je tento projev vůle zaznamenán. Nestačí, že účastníkům právního vztahu je jasné, 
co je předmětem smlouvy, není- li to seznatelné z jejího textu.
181 Dle Rc 14/74 musí dohoda o budoucí kupní smlouvě obsahovat všechny obsahové náležitosti, jež má 
mít budoucí kupní smlouva. Publikováno in Fiala, J., Kindl, M., et al. 2009, c.d., s. 283. Srov. 
s rozsudkem NS sp. zn. 30 Cdo 1641/2006, dle kterého okolnost, že v kupní smlouvě se účastníci dohodli 
na nižší kupní ceně než v dohodě o (předcházející) budoucí kupní smlouvě, nečiní kupní smlouvu 
neplatnou. Publikováno in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. 2009,  c.d.,s. 444. a s B 
31/87, dle kterého jestliže dohoda o ceně prodávané věci odkazuje na již existující znalecký posudek, 
popřípadě na posudek, který některý s účastníků opatří s tím, že se účastníci takto určené ceně podrobí, je 
dohoda, pokud jde o cenu, dostatečně určitá (§ 37 ObčZ) a uzavřená dohoda opravňuje k podání žaloby o 
uložení povinnosti uzavřít kupní smlouvu. Publikováno in Holub, M., Fiala, J., Bičovský, J. Občanský 
zákoník. Poznámkové vydání s judikaturou a literaturou (včetně věcného rejstříku). 12. vydání. Praha: 
Linde Praha, a.s., 2006, s. 111.
182 Označení pozemků ve smlouvě o smlouvě budoucí pouze údajem o katastrálním území a minimální 
výměře pozemků není určitým vymezením předmětu budoucí smlouvy a tento nedostatek nelze nahradit 
výkladem projevu vůle. C 593, publikováno Tamtéž. Smlouva o převodu vlastnického práva 
k pozemkům, v níž není uvedeno parcelní číslo převáděných pozemků, je neurčitá a proto i ve smyslu § 
37 odst. 1 ObčZ neplatná, a to i v případě, že pozemky jsou ve smlouvě individualizovány jiným (pro 
účastníky úkonu zřejmým) způsobem. Rozsudek NS sp.zn. 33 Odo 273/2001, publikováno in Fiala, J., 
Kindl, M., et al. 2009, c.d., s. 283.  
183 Srov. s rozsudkem NS sp. zn. 30 Cdo 1244/99, publikováno in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., 
Hulmák, M. a kol. 2009, c.d.,s. 445 a Fiala, J., Kindl, M., et al. 2009, c.d., s. 282.  
184 z. č.265/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a z. č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
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z hlediska určitosti185 dle § 37 ObčZ všechny nezbytné údaje k následnému převodu této 

nemovitosti. Důvodem je to, že pokud by dotyčná nemovitost řádně označena nebyla, 

soud by nemohl svým rozhodnutím chybějící obsah smlouvy doplnit.186

V případě smlouvy o budoucí smlouvě darovací jsou podstatnými náležitostmi 

určení předmětu daru a bezplatnost.

V případě smlouvy o budoucí smlouvě nájemní jsou podstatnými náležitostmi 

přenechání užívání věci či braní užitků z této věci, dočasnost a úplatnost.187

V případě smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu bytu jsou jejími podstatnými 

náležitostmi dle § 686 ObčZ označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a 

ujednání o nájemném nebo způsobu jeho výpočtu i ujednání o výši nebo způsobu 

výpočtu úhrady za služby, tedy za plnění poskytované s užíváním bytu tak, aby na 

základě sjednaných údajů bylo možno objektivně dospět ke konkrétní peněžité částce, 

pokud chybí i jen jedna z těchto náležitostí, je smlouva o smlouvě budoucí nájemní 

absolutně neplatná.188

V případě smlouvy o budoucí smlouvě pracovní jsou podstatnými náležitostmi 

druh vykonávané práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce.189

5.3.3 Doba uzavření budoucí smlouvy

Dohodnutí doby uzavření budoucí smlouvy je jedním ze tří základních 

definičních znaků smlouvy o smlouvě budoucí. Jejím účelem je objektivní určení 

                                                
185 Srov. rozsudek NS sp.zn. 25 Cdo 1497/2005, dle kterého požadavkům na určitost právního úkonu 
mohou účastníci vyhovět i tím, že se určitě a přesně dohodnou na tom, že pro účely uzavření budoucí 
kupní smlouvy bude předmět prodeje vymezen nejprve identifikací budoucího odděleného pozemku 
podle údajů, jež měli účastníci smlouvy k dispozici při podpisu smlouvy, s následným odsouhlasením 
oddělovacího geometrického plánu, podle něhož bude parcela zobrazena do katastrální mapy a bude 
proveden zápis do katastru nemovitostí. Publikováno in Štenglová, I. 2010, c.d., s. 358.
186 Srov. Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol. 2006, c.d., s. 319- 320 a Švestka, J., 
Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. 2009,  c.d.,s. 443 a Eliáš, K. a kolektiv autorů. 2008, c.d., s. 
304.
187 Srov. Švestka, J. 1992, c.d., s. 553.
188 Srov. rozsudek NS sp. zn. 26 Cdo 2105/2003, dle kterého smlouva o budoucí smlouvě o nájmu bytu 
musí obsahovat všechny podstatné náležitosti smlouvy o nájmu bytu stanovené zákonem; chybí- li, byť 
jediná z nich, má to za následek absolutní neplatnost takové smlouvy a Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, 
M., Hulmák, M. a kol. 2009, c.d., s. 440, dále rozhodnutí R 69/2005, dle kterého smlouva o budoucí 
nájemní smlouvě je absolutně neplatná, jestliže nestanoví způsob výpočtu úhrady za služby, ale toliko 
určuje, že „výši úhrady stanoví správce nemovitosti“ publikováno in Eliáš, K. a kolektiv autorů. 2008, 
c.d., s. 305, Sou R NS č 31 – C 3087 publikováno in Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J. a 
kol. 2006, c.d., s. 321 a rozhodnutí zveřejněné pod č. 69/2005 Sb. s. r. s., o němž se zmiňuje Fiala, J., 
Kindl, M. a kol. 2007, c.d., s. 442.
189 Srov. Štefko, M. 2009, c.d., s. 17.
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termínu, kdy má dojít k uzavření budoucí smlouvy, tuto dobu není nutné stanovit přímo,

může být stanovena jakýmkoli způsobem, z něhož je možné dobu bez pochybnosti dle § 

35 ObčZ dovodit výkladem tak, aby byl výsledek určitý, tedy může být stanovena 

označením určitého budoucího dne, vymezena jako období (např. měsíc či čtvrtletí 

určitého roku) či určena trváním lhůty apod. Jestliže je však výsledné sjednání doby 

neurčité, platí, že doba nebyla dohodnuta. Strany tak mají povinnost ve smlouvě o 

smlouvě budoucí konkrétně vymezit dobu, tudíž určit ve smlouvě o smlouvě budoucí 

objektivně seznatelným způsobem lhůtu či den, ve které trvá závazek uzavřít budoucí 

smlouvu, tedy ve které době má oprávněná strana právo a zavázaná strana povinnost 

budoucí smlouvu uzavřít, jinak je smlouva o smlouvě budoucí pro rozpor se zákonem 

dle § 39 ObčZ absolutně neplatná.190 Pokud není ve smlouvě o smlouvě budoucí 

stanoven počátek běhu lhůty, má se za to, že lhůta počala běžet zároveň s účinností 

smlouvy o smlouvě budoucí.191 Nějakou maximální či minimální délku této doby zákon 

sám nestanoví, takže její určení závisí pouze na úvaze samotných subjektů předběžné 

smlouvy. Ti se při jejím určení řídí oboustranně vyhovujícími zájmy a potřebami (již 

sjednanou délku této doby mohou ovšem strany předběžné smlouvy dalšími ujednáními 

jak zkrátit, tak prodloužit).192

5.4 Forma smlouvy o smlouvě budoucí

Smlouva o smlouvě budoucí musí být dle § 50a odst. 1 ObčZ uzavřena 

v písemné formě, její platnost je tedy podmíněna zákonem požadovanou písemnou 

formou.193 Jedná se o prostou písemnou formu zcela nezávislou na formě konkrétní 

budoucí smlouvy, tato prostá písemná forma je vyžadována a zároveň postačí pro 

každou smlouvu o smlouvě budoucí. Tuto formu je třeba zachovat vždy, tj. bez zřetele 

na to, jakou formu bude mít, resp. má mít dotyčná smlouva budoucí.194 To znamená, že 

nezáleží na tom, jestli pro budoucí smlouvu forma není předepsána, nebo jestli je
                                                
190 Srov. s usnesením NS sp. zn. 28 Cdo 2206/2001.
191 Srov. Holub, M. a kol. 2003, c.d., s. 200, Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol. 2006, 
c.d., s. 318, Holub, M., Fiala, J., Bičovský, J. 2006, c.d., s. 110 a Švestka, J. 1992, c.d., s. 552.. 
192 Švestka, J. 1992, c.d., s. 552. Pokud si účastníci ve smlouvě o smlouvě budoucí dohodli, že sjednaná 
lhůta k uzavření kupní smlouvy se prodlouží v případě překážky, kterou nezpůsobí jedna ze stran, pak 
neplněním závazku z úvěrové smlouvy jedním z účastníků k prodloužení této lhůty nedojde. C 1005. 
Publikováno in Holub, M., Fiala, J., Bičovský, J. 2006, c.d., s. 111.
193.Dle některých autorů je platnost smlouvy o smlouvě budoucí podmíněna předně zákonem 
požadovanou písemnou formou. Srov. např. Holub, M. a kol. 2003, c.d., s. 200.
194 Tamtéž.
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předepsána prostá či kvalifikovaná písemná forma. Písemná forma se vztahuje na celý 

dohodnutý obsah smlouvy o smlouvě budoucí, tedy jak na obsah povinný, tak i 

nepovinný. Pro uzavření smlouvy o smlouvě budoucí dle § 46 odst. 2 postačí, dojde- li 

k písemnému návrhu a k jeho písemnému přijetí, přičemž dle § 40 odst. 3 ObčZ projevy 

účastníků nemusí být na téže listině a podpisy nemusí být úředně ověřeny ani tehdy, 

jde- li o nemovitost.195

Dle § 40 odst. 4 ObčZ je písemná forma zachována, pokud je právní úkon 

učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují 

zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.

Dle § 40 odst. 3 ObčZ je písemný právní úkon platný, pokud byl podepsán 

jednající osobou, přičemž podpis může být nahrazen mechanickými prostředky 

v případech, kdy je to obvyklé a je- li právní úkon učiněn elektronickými prostředky, 

může být podepsán elektronicky podle zvláštních předpisů.

Jestliže nebyla smlouva o smlouvě budoucí uzavřena v písemné formě, tak je dle 

§ 40 odst. 1 ObčZ absolutně neplatná, absolutní neplatnost takové smlouvy vyplývá i 

z jejího rozporu se zákonem dle § 46 odst. 1 ve spojení s § 39 ObčZ.196 Absolutní 

neplatnost znamená, že se na úkon hledí, jako kdyby vůbec nebyl učiněn. Tento 

následek nastává přímo ze zákona a není třeba jej vyslovovat rozhodnutím soudu, soud 

naopak k absolutní neplatnosti přihlíží z úřední povinnosti, i kdyby ji účastník 

nenamítal. (…) Přijetí plnění z úkonu neplatného jen pro nedostatek předepsané formy 

však není bezdůvodným obohacením (proto se nemusí vracet).197

Písemná forma je dle § 40 odst. 2 ObčZ vyžadována i pro případ změny či 

zrušení smlouvy o smlouvě budoucí.

                                                
195 Jde- li o právní úkon, pro který je pod sankcí neplatnosti stanovena písemná forma, musí být určitost 
projevu vůle dána obsahem listiny, na níž je tento projev vůle zaznamenán. Nestačí, že účastníkům 
právního vztahu je jasné, co je předmětem smlouvy, není- li to seznatelné z jejího textu (srov. rozsudek 
NS sp. zn. Cdon 227/96). Určitost písemného projevu vůle je objektivní kategorií a takový projev vůle by 
neměl vzbuzovat důvodně pochybnosti o jeho obsahu ani u osob, které nejsou účastníky daného 
smluvního vztahu. Z odůvodnění rozsudku NS sp. zn. 33 Odo 1171/2005. Publikováno in Štenglová, I. 
2010, c.d., s. 359 
196 Srov. Švestka, J. 1992, c.d., s. 552.
197 Fiala, J., Kindl, M. a kol. 2007, c.d.,  s. 137, srov. § 455 odst. 1 ObčZ.
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5.5 Realizace závazku uzavřít budoucí smlouvu

V § 50a ObčZ nejsou stanovena žádná pravidla postupu při realizaci 

kontraktační povinnosti plynoucí ze smlouvy o smlouvě budoucí. Strany tak mají 

možnost sjednat ve smlouvě o smlouvě budoucí vlastní autonomní pravidla postupu 

realizace závazku uzavřít budoucí smlouvu.

Strany si tudíž mohou sjednat, že jedna strana má ve lhůtě sjednané ve smlouvě 

o smlouvě budoucí povinnost předložit návrh na uzavření budoucí smlouvy druhé 

smluvní straně a druhá smluvní strana má pak povinnost tento návrh přijmout.

Povinnosti prohlášení vůle pak nesměřují k oběma stranám obsahově identicky a neplatí 

tedy, že obě strany jsou povinny přijmout návrh strany druhé, popřípadě že obě strany 

jsou oprávněny návrh učinit.198

Oprávněný má v tomto právním vztahu tedy pozici toho, kdo má možnost 

uplatnit v zákonem stanovené lhůtě své právo na uzavření smlouvy a jehož jedinou 

sankcí je případné zmeškání lhůty k vymáhání tohoto práva. Oprávněný také zároveň 

není zavázán přijmout návrh smlouvy předložený druhou stranou.199

5.6 Porušení závazku uzavřít budoucí smlouvu

Dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod se může každý domáhat 

stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených 

případech u jiného orgánu.

V případě porušení závazku uzavřít do dohodnuté doby budoucí smlouvu se 

může oprávněná strana, tj. strana, která svou smluvní vůli řádně projevila, pokud ji byla 

povinna projevit, na základě samotného uplynutí této lhůty, tudíž eo ipso, dle § 50a 

odst. 2 ObčZ do jednoho roku ode dne, kdy uplynula doba sjednaná ve smlouvě o 

smlouvě budoucí pro uzavření budoucí smlouvy,200 domáhat žalobou u soudu, aby 

prohlášení vůle povinné strany, tedy druhého účastníka či účastníků, bylo nahrazeno 

soudním rozhodnutím, přičemž právo na náhradu škody tím není dotčeno. Jinak řečeno, 

                                                
198 Srov. odůvodnění rozsudku R 44/98, publikované in Štenglová, I. 2010, c.d., s. 346.
199 Srov. rozsudek NS sp. zn. 2 Cdm 254/96.
200 Tedy do jednoho roku od doby, kdy měla být budoucí smlouva uzavřena a nikoli od dojití návrhu na 
uzavření budoucí smlouvy druhému subjektu, jak poznamenává J. Švestka in Švestka, J., Jehlička, O., 
Škárová, M., Spáčil, J. a kol. 2006, c.d., s. 318.
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může podat žalobu, aby druhé smluvní straně byla uložena povinnost smlouvu skutečně 

uzavřít,201 pokud strana, která měla předložený návrh akceptovat, návrh nepřijme, anebo 

pokud již předem připravenou smlouvu jedna ze stran odmítá přijmout (např. připojit 

k ní svůj podpis).202 Jednoroční lhůta pro domáhání se nahrazení projevu vůle povinné 

strany soudem začne běžet uplynutím sjednané doby, do které měla být uzavřena 

budoucí smlouva a prodlužuje tak vázanost účastníků založenou jejich projevy vůle ve 

smlouvě o smlouvě budoucí, jelikož umožňuje domáhání se u soudu, aby prohlášení 

vůle o uzavření budoucí smlouvy bylo nahrazeno soudním rozhodnutím po uplynutí 

doby dohodnuté ve smlouvě o smlouvě budoucí pro uzavření budoucí smlouvy.203

Závazek uzavřít budoucí smlouvu je tudíž vynutitelný soudně a pokud soud 

žalobě vyhoví, tedy pokud bude oprávněná strana úspěšná, tak dnem, kdy rozhodnutí 

soudu nabude právní moci, je smlouva uzavřena. Toto právo je nutné uplatnit žalobou 

podle § 80 písm. b) OSŘ. Aktivně legitimovaný účastník může uplatnit právo na 

nahrazení projevu vůle druhé strany za objektivní okolnosti neuzavření budoucí 

smlouvy v dohodnuté době. Není tedy relevantní, z jakého důvodu nedošlo k uzavření 

budoucí smlouvy, tedy právní význam nemá ani okolnost, jestli oprávněný projevil 

iniciativu směřující k uzavření budoucí smlouvy. Případné zavinění některého 

z účastníků ani jiné okolnosti, pro které smlouva uzavřena nebyla, nic nemění na nároku 

vzniklém uplynutím dohodnuté doby. Zmíněné okolnosti by mohly mít význam pouze 

pro případné použití ustanovení § 3 odst. 1 ObčZ, dle kterého výkon práv a povinností 

vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv 

a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy či pro výrok o 

náhradě nákladů řízení podle § 143 OSŘ, dle kterého žalovaný, který neměl úspěch ve 

věci, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalobci, jestliže svým chováním 

nezavdal příčinu k podání návrhu na zahájení řízení.204

Aktivně legitimována k podání návrhu na nahrazení projevu vůle povinné strany 

soudním rozhodnutím je osoba, která je nositelkou práva na uzavření budoucí smlouvy. 

Tato osoba může být nositelkou buď pouze práva, či současně práva i povinnosti uzavřít 

budoucí smlouvu. Návrh na nahrazení projevu vůle povinné strany soudním 

                                                
201 Fiala, J., Kindl, M., et al. 2009, c.d., s. 282.
202 Srov. Eliáš, K. a kolektiv autorů. 2008, c.d., s. 304.
203 Srov. Plecitý, V., Kocourek, J. 2007, c.d., s. 117.
204 Srov. s rozsudkem NS sp. zn. 25 Cdo 1741/98 a  Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol. 
2006, c.d., s. 318.
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rozhodnutím tedy nemůže podat osoba, která je pouze nositelkou povinnosti uzavřít 

budoucí smlouvu.

Povaha jednoroční lhůty na uplatnění práva na nahrazení projevu vůle povinné 

strany soudním rozhodnutím není v zákoně výslovně stanovena. Dosavadní teoretické i 

praktické zkušenosti svědčí o promlčecí povaze lhůty. Někteří autoři zastávají názor, že 

tato lhůta je nepochybně lhůtou promlčecí, protože zákon v souvislosti s ní nestanoví, že 

nedostatek využití této lhůty je sankcionován zánikem práva dle § 583 ObčZ.205

Objevily se ovšem i názory, že tato lhůta má povahu prekluzivní či dokonce svého 

druhu, tedy sui genesis.206

Žalobní petit musí buď zahrnovat obsah budoucí (hlavní) smlouvy, anebo učinit 

neoddělitelnou součástí žaloby připojený návrh budoucí (hlavní) smlouvy.207

S odkazem na judikaturu a na rozdílné názory M. Kindla a J. Švestky společně s M. 

Zuklínovou ohledně identifikace nemovitosti ve smlouvě o smlouvě budoucí208  jsem se 

zmínil o tom, že účelem smlouvy o smlouvě budoucí není vklad vlastnického práva do 

katastru nemovitostí, nýbrž pouze uzavření budoucí (kupní) smlouvy. Žaloba na 

nahrazení projevu vůle musí předmět smlouvy náležitě a přesně individualizovat;

neobsahuje- li všechny potřebné náležitosti například pro vklad do katastru nemovitostí,

rozsudek nemůže projev vůle nahradit.209

Pokud v důsledku porušení povinnosti uzavřít budoucí smlouvu, tedy v důsledku 

jednání strany v rozporu s jejím smluvním závazkem, vznikla druhé straně smlouvy o 

smlouvě budoucí škoda,210 může se domáhat její náhrady a to ať už využila svého práva 

                                                
205 Srov. Holub, M. a kol. 2003, c.d., s. 200 a Eliáš, K. a kolektiv autorů. 2008, c.d., s. 304.
206 Srov. např. Švestka, J., Dvořák, J. a kol. 2009, II., c.d., s. 52, Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., 
Spáčil, J. a kol. 2006, c.d., s. 319., Fiala, J., Kindl, M. a kol. 2007, c.d., s. 443 či Švestka, J. 1992, c.d., s. 
556 a rozsudek NS sp. zn. 33 Odo 597/2001, dle kterého nebyla- li do jednoho roku od původně sjednané 
doby pro uzavření smlouvy podána žaloba na stanovení povinnosti (kupní) smlouvu uzavřít, došlo 
k prekluzi tohoto práva.
207 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. 2009,  c.d.,s. 442.
208 Srov. Kapitolu 5, podkapitolu 5.3, odstavec 5.3.2 této práce.
209 Srov. RC 53/91 a Fiala, J., Kindl, M., et al. 2009, c.d., s. 282, kde se o tomto rozsudku M. Kindl 
zmiňuje.
210 Srov. rozsudek NS sp. zn. 25 Cdo 1415/2006, dle kterého poruší- li budoucí prodávající povinnost 
převést na budoucího kupujícího předmět koupě za cenu uvedenou ve smlouvě o smlouvě budoucí, je 
škodou rozdíl mezi smluvenou cenou a obvyklou cenou předmětu koupě v době, kdy měl být prodán 
budoucímu kupujícímu. Publikováno in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. 2009,  
c.d.,s. 445. a s C 2357, dle kterého osoba, která poruší závazek prodat nemovitost, odpovídá druhému 
účastníku smlouvy o smlouvě budoucí za škodu, která mu vznikla v souvislosti se zajišťováním 
finančních prostředků na koupi nemovitosti, včetně toho, že nahradil svému věřiteli (třetí osobě) škodu, 
která mu vznikla tím, že sjednaná půjčka nebyla čerpána. Publikováno in Holub, M., Fiala, J., Bičovský, 
J. 2006, c.d., s. 111.
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v jednoroční lhůtě žalovat na uložení povinnosti uzavřít smlouvu, anebo ne.211

Uplatnění práva na náhradu škody není vzájemně podmíněno a nijak nesouvisí

s uplatněním práva na nahrazení projevu vůle povinné strany, tedy na uzavření budoucí 

smlouvy, jinak řečeno podáním či nepodáním žaloby na nahrazení projevu vůle není 

právo na náhradu případné škody dotčeno, tudíž obou práv se může oprávněný, který 

chtěl budoucí smlouvu uzavřít, domáhat souběžně, ovšem může se na základě svého 

rozhodnutí domáhat žalobou jen jednoho z těchto práv nezávisle na druhém. Za škodu 

se odpovídá podle § 420 an. ObčZ, právo na náhradu škody podléhá vlastní promlčecí 

době dle § 106 ObčZ.

Na základě § 574 odst. 2 ObčZ se nelze vzdát práv, jež mohou v budoucnu 

teprve vzniknout, tedy nelze se platně vzdát práv, která jsou předvídaná pro případ, že 

v dohodnuté době nebude uzavřena budoucí smlouva.

5.7 Nahrazení projevu vůle povinné strany soudním 
rozhodnutím

Občanský zákoník předvídá v § 50a odst. 2 možnost náhradní realizace práva na 

uzavření budoucí smlouvy nahrazením projevu vůle povinné strany soudním 

rozhodnutím pro případ, že do dohodnuté doby dobrovolně nedošlo k uzavření budoucí 

smlouvy a oprávněná smluvní strana uplatní své právo ze smlouvy o smlouvě budoucí 

do jednoho roku od uplynutí sjednané lhůty u soudu, tímto způsobem je oprávněné 

smluvní straně poskytnuta ochrana a to i proti vůli strany, která se z jakéhokoli důvodu 

uzavření budoucí smlouvy brání.212

Pravomocné rozhodnutí soudu ukládající prohlášení vůle dle § 161 odst. 3 OSŘ

plně nahrazuje smluvní prohlášení, resp. podpis smluvní strany na smlouvě, neboli 

znamená přijetí, tedy akceptaci smlouvy, tudíž soudní rozhodnutí o nahrazení projevu 

vůle nahrazuje projev vůle povinné smluvní strany přijmout konkrétní návrh na 

uzavření smlouvy, takže mezi subjekty vznikne budoucí smlouva, aniž by bylo 

zapotřebí jakéhokoli výkonu rozhodnutí, jelikož povinnost zavázaného účastníka již 

byla splněna nahrazením projevu jeho vůle soudním rozhodnutím. Jedná se tedy o 

konstitutivní rozhodnutí, které je dle § 2 odst. 1 ObčZ zvláštní právní skutečností. Má se

                                                
211 Srov. Fiala, J., Kindl, M. a kol. 2007, c.d., s. 443.
212 Srov. odůvodnění rozsudku NS 30 Cdo 1244/99, publikováno in Štenglová, I. 2010, c.d., s. 347.
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za to, že obsah smlouvy je stanoven ve výroku rozhodnutí soudu a výrok soudu o tom, 

že žalovaný má povinnost se žalobcem smlouvu uzavřít, vlastně nahrazuje podpis 

žalovaného na takové smlouvě. Také se dovozuje, že žalovaný smlouvu podepsal 

k tomu dni, do kterého má uloženo smlouvu uzavřít a pokud výrok rozsudku lhůtu 

k uzavření smlouvy nestanoví, ke dni právní moci rozsudku.213 Nelze vyloučit, že 

budoucí smlouva bude uzavřena formou soudního smíru.214

Soud rozsudkem pouze nahradí chybějící projev vůle povinné smluvní strany,215

tedy nahradí podpis povinné smluvní strany, jelikož na podstatných obsahových

náležitostech budoucí smlouvy se museli účastnící kontraktačního procesu dohodnout 

již ve smlouvě o smlouvě budoucí a zároveň protože soud nemůže svým výkladem

projevy vůle účastníků jakkoli doplňovat, nahrazovat, upřesňovat či napravovat.216

Právní mocí rozhodnutí bude tedy smlouva uzavřena, ovšem ke vzniku 

případných věcně právních účinků dotýkajících se evidovaných nemovitostí je nezbytný 

vklad do katastru nemovitostí.217

Pravomoc soudu je založena přímo ustanovením § 50a odst. 2 ObčZ, na toto 

ustanovení navazují ustanovení OSŘ, která upravují pravomoc a příslušnost soudů 

v občanském soudním řízení, těmito ustanoveními jsou § 7, § 9 an. a § 84 an. OSŘ.

                                                
213 Baudyš, P. K prohlášení vůle rozhodnutím soudu. Ad Notam. č. 4, 1997, s. 74
214 Srov. Švestka, J., Dvořák, J. a kol. 2009, II., c.d., s. 51, Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, 
J. a kol. 2006, c.d., s. 319 a Chalupa, L. K výroku soudního rozhodnutí o nahrazení projevu vůle podle 
občanského zákoníku. Právní rozhledy. č. 11, 1998, s. 564 s R 14/1974 publikované in Švestka, J., Spáčil, 
J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. 2009,  c.d.,s. 444.
215 Má- li být rozsudkem soudu nahrazeno prohlášení vůle některého z účastníků smlouvy o koupi 
nemovitosti, musí být obsah této smlouvy uveden ve výroku rozsudku, popřípadě musí být ve výroku 
rozsudku uveden odkaz na obsah připojeného písemného vyhotovení kupní smlouvy, která se tak stává 
součástí výroku rozsudku. Není- li ve výroku rozsudku převáděný pozemek náležitě individualizován 
(údajem o obci, parcelním číslem katastrálního území, popřípadě též údajem o jeho druhu a výměře) a 
neobsahuje- li tento výrok také údaj o kupní ceně, nemůže rozsudek nahradit nedostatek projevu vůle 
prodávajícího s uzavřením kupní smlouvy. Rc 53/91, publikováno in Fiala, J., Kindl, M., et al. 2009, c.d., 
s. 283.
216 Srov. rozsudek NS sp. zn. 33 Odo 1171/2005, dle kterého je nepřípustné, aby soud při rozhodování o 
nahrazení projevu vůle účastníka smlouvy o budoucí smlouvě napravoval neurčité údaje týkající se 
podstatných náležitostí budoucí smlouvy výkladem projevů vůle účastníků. Publikováno in Švestka, J., 
Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. 2009,  c.d.,s. 444.
217 Srov. Holub, M., Fiala, J., Bičovský, J. 2006, c.d., s. 110.
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5.8 Zánik závazku uzavřít budoucí smlouvu

5.8.1 Clausula rebus sic stantibus

Závazek uzavřít budoucí smlouvu dle § 50a odst. 3 ObčZ zaniká, jestliže se 

okolnosti, ze kterých účastníci, případně kterýkoli z nich, vycházeli při uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí, změnily do té míry, tedy tak podstatně, že už nelze 

spravedlivě218 požadovat, objektivně posuzováno, aby byla budoucí smlouva uzavřena, 

tím dojde ke zproštění povinnosti zavázané strany uzavřít budoucí smlouvu přímo ze 

zákona, tudíž ex lege. Podstatnými změnami jsou takové změny, že by se strany při 

jejich existenci v době uzavření smlouvy o smlouvě budoucí k uzavření budoucí 

smlouvy vůbec nezavázaly. Tato klauzule je smlouvě o smlouvě budoucí vlastní, 

imanentní, strany si ji tudíž nemusejí zvláště sjednávat,219 smlouva je tedy uzavřena 

cum clausula rebus sic stantibus.220 V této souvislosti musí být vždy pečlivě posouzeny 

všechny okolnosti, v jejichž důsledku má k zániku povinnosti dojít, jejich skutečná 

závažnost, náhodnost změny apod. Jedině tak lze učinit závěr o tom, zda skutečně nelze 

splnění smlouvy spravedlivě požadovat,221 tudíž spravedlivé posouzení změny okolností 

bude třeba zvažovat vzhledem k okolnostem konkrétního případu.222 To – velmi stručně 

vyjádřeno – znamená, že by uzavření budoucí hlavní smlouvy nebylo vzhledem 

k nastalé podstatné změně okolností možno za daných poměrů a situace spravedlivě 

požadovat na žádné osobě, která se nachází v postavení zavázané smluvní strany.223

Změna poměrů, která vede k zániku závazku uzavřít budoucí smlouvu, např. 

nastane, jestliže dojde ke ztrátě nebo poškození či zničení věci, která má být převedena 

budoucí smlouvou. Tak třeba když se účastnící dohodli, že budoucí kupující koupí od 

budoucího prodávajícího dům za deset milionů do třiceti dnů poté, co bude budoucí 

prodávající na základě vypořádání společného jmění zapsán do katastru nemovitostí 

jako jediný vlastník domu, který však mezitím vyhoří a stane se bezcennou ruinou, jde o 

                                                
218 Výrazu „spravedlivě“ je třeba přikládat obecný (a nikoli nějaký zvláštní) význam. Eliáš, K. a kolektiv 
autorů. 2008, c.d., s. 304.
219 Srov. Švestka, J., Dvořák, J. a kol. 2009, II., c.d., s. 52.
220 Holub, M. a kol. 2003, c.d., s. 200. 
221 Srov. Kocourek, J., Občanský zákoník a prováděcí předpisy. Poznámkové vydání. 2. vydání. Praha: 
EUROUNION, spol. s.r.o., 1998, s. 61.
222 Plecitý, V., Kocourek, J. 2007, c.d., s. 117.
223 Švestka, J. 1992, c.d., s. 557.
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jasnou zásadní změnu poměrů.224 Změnou poměrů, která vyvolá zánik závazku uzavřít 

budoucí smlouvu je i podstatná změna v hospodářském postavení zavázané osoby225 či 

dodatečně nastalé znehodnocení měny.226

Relevantní změna poměrů může nastat v mezidobí po uzavření smlouvy o 

smlouvě budoucí, tedy po vzniku závazku uzavřít budoucí smlouvu a dle § 154 odst. 1 

OSŘ i v průběhu soudního řízení o žalobě, kterou se účastník domáhá nahrazení projevu 

vůle druhého účastníka, protože pro rozhodování soudu je zásadní stav v době vyhlášení 

rozsudku.227 J. Švestka dodává, že z textace § 50a odst. 3 ObčZ jiný závěr nelze dovodit 

a že pokud by změna okolností, z nichž subjekty smlouvy o smlouvě budoucí vycházely 

při jejím uzavření, nastalá až po uplynutí doby, která byla sjednána pro uzavření 

budoucí smlouvy, nevyvolávala zánik závazku, otevíral by se tímto způsobem 

nežádoucí prostor pro eventuální spekulativní jednání jedné ze smluvních stran.228     

Zanikne- li závazek uzavřít budoucí smlouvu v důsledku změny poměrů, 

nemůže být uplatnění nároku na nahrazení prohlášení vůle takto dotčeného subjektu 

soudním rozhodnutím úspěšné. Samo nedodržení lhůty pro předložení návrhu smlouvy 

a pro uzavření smlouvy však není bez dalšího změnou poměrů podle § 50a odst. 3

ObčZ.229

Změna poměrů může vést pouze k zániku kontraktační povinnosti, nikdy 

nemůže vést k jejímu obnovení.

Ačkoli je podle názorů současné teorie i praxe ustanovení § 50a ObčZ 

považováno za kogentní, lze se v literatuře setkat i s názorem, který připouští, že 

ujednáním stran ve smlouvě o smlouvě budoucí mohou být důsledky podstatné změny 

poměrů, tedy clausula rebis sic stantibus, dle § 2 odst. 3 ObčZ vyloučeny.230

                                                
224 Fiala, J., Kindl, M. a kol. 2007, c.d., s. 443.
225 Srov. Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol. 2006, c.d., s. 320.
226 Švestka, J. 1992, c.d., s. 556.
227 Srov. Tamtéž a Holub, M., Fiala, J., Bičovský, J. 2006, c.d., s. 110, Plecitý, V., Kocourek, J. 2007, 
c.d., s. 117 či Fiala, J., Kindl, M., et al. 2009, c.d., s. 282. Nesprávné jsou tedy závěry soudní praxe, že o 
zánik závazku již nejde a nemůže jít tam, kde ke změně okolností, z nichž subjekty smlouvy o budoucí 
smlouvě vycházely při jejím uzavření, došlo až po uplynutí doby, která byla sjednána pro uzavření 
budoucí smlouvy, tedy např. rozsudek NS sp. zn. 33 Odo 343/2005. Publikovaný in Štenglová, I. 2010, 
c.d., s. 360.
228 Srov. Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. 2009,  c.d.,s. 443.
229 Tamtéž. srov. s rozsudkem NS sp. zn. 32 Odo 807/2003 publikováno in Štenglová, I. 2010, c.d., s. 
356.
230 Srov. Švestka, J. 1992, c.d., s. 556.
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5.8.2 Ostatní možnosti zániku

O zániku závazku ze smlouvy o smlouvě budoucí platí obecné předpisy o zániku 

závazků dle § 559 an. ObčZ.231 Závazek ze smlouvy o smlouvě budoucí tak typicky 

zanikne uzavřením budoucí smlouvy, zánik závazku uzavřít budoucí smlouvu a tím i 

zánik práva domáhat se nahrazení projevu vůle jedné ze stran soudním rozhodnutím ale 

může např. nastat i pro nemožnost plnění v případě převodu předmětu plnění budoucí 

smlouvy na třetí osobu.232

                                                
231 Tamtéž.
232Srov. např. rozsudek NS sp. zn. 33 Cdo 2390/2000.



60

6. Srovnání úpravy smlouvy o smlouvě budoucí s úpravou 
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Cílem této kapitoly není podat podrobný popis úpravy smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy podle § 289 an. ObchZ.233 Pozornost zaměřím pouze na stěžejní 

rozdíly mezi úpravami paralelně obsaženými v obou platných kodexech.

Úprava smlouvy o uzavření budoucí smlouvy je komplexní, oproti úpravě 

smlouvy o smlouvě budoucí v občanském zákoníku je podrobnější, na základě § 263 

odst. 2 ObchZ má převážně dispozitivní povahu, čímž dává smluvním stranám možnost 

smluvně se odchýlit na základě autonomního ujednání účastníků od převážné většiny 

pravidel a tím je úprava smlouvy o uzavření budoucí smlouvy v porovnání s úpravou 

smlouvy o smlouvě budoucí liberálnější. Nelze se však odchýlit od základního 

ustanovení, tedy od § 289 ObchZ, které má kogentní povahu a strany také musí při 

úpravě vzájemných práv a povinností respektovat ustanovení § 39 ObčZ, dle kterého

smlouva o uzavření budoucí smlouvy nesmí svým obsahem nebo účelem odporovat 

zákonu, obcházet jej nebo se příčit dobrým mravům pod sankcí absolutní neplatnosti.

Předmět plnění budoucí smlouvy postačí ve smlouvě o uzavření budoucí 

smlouvy určit dle § 289 odst. 1 ObchZ alespoň obecným způsobem, tedy strany se 

nemusí dohodnout na všech podstatných náležitostech budoucí smlouvy tak, jak to 

                                                
233 § 289. (1) Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy se zavazuje jedna nebo obě smluvní strany uzavřít 
ve stanovené době budoucí smlouvu s předmětem plnění, jenž je určen alespoň obecným způsobem. (2) 
Smlouva vyžaduje písemnou formu.
§ 290. (1) Zavázaná strana je povinna uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu po té, kdy k tomu byla 
vyzvána oprávněnou stranou v souladu se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy. (2) Nesplní- li 
zavázaná strana závazek uzavřít smlouvu podle odstavce 1, může oprávněná strana požadovat, aby obsah 
smlouvy určil soud nebo osoba určená ve smlouvě anebo může požadovat náhradu škody způsobené jí 
porušením závazku uzavřít smlouvu. Nárok na náhradu škody vedle určení obsahu smlouvy může 
oprávněná strana požadovat pouze v případě, kdy zavázaná strana neoprávněně odmítla jednat o uzavření 
smlouvy.
§ 292. (1) Obsah smlouvy se určí podle účelu zřejmě sledovaného uzavřením budoucí smlouvy, přičemž 
se přihlédne k okolnostem, za nichž byla sjednána smlouva o uzavření budoucí smlouvy, jakož i k zásadě 
poctivého obchodního styku. (2) Právo na určení obsahu budoucí smlouvy soudem nebo osobou určenou 
ve smlouvě a nárok na náhradu škody podle § 290 odst. 2 se promlčují uplynutím jednoho roku ode dne, 
kdy oprávněná strana vyzvala zavázanou stranu k uzavření smlouvy podle § 290 odst. 1, nestanoví- li 
smlouva o uzavření budoucí smlouvy lhůtu jinou. Sjednaná lhůta však nesmí být delší než promlčecí doba 
vyplývající z § 391 a násl. tohoto zákona. (3) Závazek uzavřít budoucí smlouvu zaniká, jestliže oprávněná 
strana nevyzve zavázanou stranu ke splnění tohoto závazku v době určené ve smlouvě o uzavření budoucí 
smlouvy. (5) Závazek uzavřít budoucí smlouvu (…) též zaniká, jestliže okolnosti, z nichž strany zřejmě 
vycházely při vzniku tohoto závazku se do té míry změnily, že nelze na zavázané straně rozumně 
požadovat, aby smlouvu uzavřela. K zániku závazku však dochází, jen když zavázaná strana tuto změnu 
okolností oznámila bez zbytečného odkladu oprávněné straně. 
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vyžaduje § 50a odst. 1 ObčZ, ovšem předmět plnění musí být dostatečně určitý, aby 

bylo možné na jeho základě předmět budoucí smlouvy stranami dohodnout nebo určit 

soudem, popřípadě osobou uvedenou ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy.234

Postačí proto uvést typ budoucí smlouvy, nebo u smlouvy nepojmenované, k čemu 

závazek směřuje.235

Pro úplnost dodávám, že zákon vyžaduje pro platné uzavření smlouvy o 

uzavření budoucí smlouvy dle § 289 odst. 2 ObchZ písemnou formu, pro kterou platí 

stejná pravidla prosté  písemné formy, jako pro smlouvu o smlouvě budoucí.236 Tím se 

od sebe úpravy předběžné smlouvy v obou kodexech neliší, považoval jsem však za 

nutné zmínit tento zákonný požadavek vzhledem k jeho kogentní povaze.  

Realizace závazku ze smlouvy o uzavření budoucí smlouvy je na rozdíl od 

realizace závazku ze smlouvy o smlouvě budoucí upravena. Postup je obsažen v § 290 

odst. 1 ObchZ. Dle tohoto ustanovení je zavázaná strana povinna uzavřít budoucí 

smlouvu bez zbytečného odkladu (není- li ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy 

lhůta stanovena jinak) poté, kdy k tomu byla vyzvána oprávněnou stranou ve lhůtě 

sjednané ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy pro uzavření budoucí smlouvy a

v souladu se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy, tedy že oprávněná strana požaduje 

uzavření smlouvy s předmětem plnění, který odpovídá určení ve smlouvě o uzavření 

budoucí smlouvy a také pokud jsou splněny další podmínky stanovené ve smlouvě o 

uzavření budoucí smlouvy.237 Povinnost zavázané strany má tudíž podmíněnou povahu. 

Jinými slovy oprávněná strana musí stranu zavázanou vyzvat, tím zrealizuje své právo 

požadovat po straně zavázané uzavření budoucí smlouvy a až poté zavázané straně 

vznikne povinnost budoucí smlouvu uzavřít bez zbytečného odkladu po oprávněné

výzvě, to vše v souladu se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy. Výzva je tedy 

adresovaná straně zavázané, je to jednostranný právní úkon a oprávnění k ní se 

odvozuje od oprávnění k uzavření budoucí smlouvy.

Pro výzvu není (bez dalšího) předepsána písemná forma; lze ji však jako povinnou 

sjednat ve smlouvě. Výzva musí být zavázané straně sdělena, popř. doručena (§ 45 odst. 

1 ObčZ); jinak je neúčinná: včasnost výzvy se posuzuje podle okamžiku jejího sdělení 

                                                
234 Srov. Plíva, S. 2009, c.d., s. 72.
235 Richter, J. 1994, c.d., s. 19.
236 Srov. Kapitolu 5, podkapitolu 5.4 této práce.
237 Srov. Plíva, S. 2009, c.d., s. 72.



62

zavázanému účastníkovi. (…) Literatura připouští, že řádnou výzvou bude též  vyzvání 

učiněné oprávněným vůči zavázanému, aby mu ofertu předložil on. Pro rozlišení 

případů, kdy má výzva obsahovat ofertu a kdy má jít o pouhý pokyn k předložení 

oferty, bude rozhodující obsah předběžné smlouvy: souladně s ní musí být jednáno.238

V případě, že závazek je oboustranný, může výzvu podat kterákoli ze stran.239 Pokud 

byla výzva neoprávněná, případně vůbec nebyla ve smlouvě o uzavření budoucí 

smlouvy stanovené době učiněna, právo na uzavření a povinnost uzavřít budoucí 

smlouvu dle § 292 odst. 3 ObchZ zaniká a nevznikne tak ani právo na určení obsahu 

budoucí smlouvy soudem nebo osobou určenou ve smlouvě o uzavření budoucí 

smlouvy.

V případě porušení závazku povinnou stranou uzavřít budoucí smlouvu bez 

zbytečného odkladu poté, kdy k tomu byla oprávněnou stranou ve lhůtě sjednané ve 

smlouvě o uzavření budoucí smlouvy vyzvána, může oprávněná strana do jednoho roku 

ode dne vyznání zavázané strany240 dle § 290 odst. 2 ObchZ požadovat, aby obsah

budoucí smlouvy určil soud nebo osoba určená ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy

bez vůle zavázaného účastníka příslušným rozhodnutím anebo může požadovat náhradu 

škody způsobené jí porušením závazku uzavřít budoucí smlouvu.241 Volba nároku je na 

oprávněném, za této situace oprávněný volbou a uplatněním jednoho z obou 

subjektivních práv pozbývá druhé. Nárok na náhradu škody vedle určení obsahu 

smlouvy, tedy zároveň s určením obsahu smlouvy, může oprávněná strana požadovat 

pouze v případě, pokud zavázaná strana neoprávněně, tj. v rozporu se smlouvou o 

uzavření budoucí smlouvy, odmítla jednat o uzavření budoucí smlouvy, tudíž že 

povinná strana neprojevila ani minimální snahu dostát svému závazku, neprokázala

aktivní přístup ke splnění své kontraktační povinnosti, např. kdy zavázaná strana na 

výzvu strany oprávněné vůbec neodpověděla. Naopak odmítnutím jednat není neshoda 

stran o obsahu budoucí smlouvy.242 Aby mohl oprávněný požadovat určení obsahu

budoucí smlouvy soudem nebo osobou určenou ve smlouvě o uzavření budoucí 

smlouvy, musí projevit iniciativu v podobě učinění výzvy a zavázaný musí porušit svou 

                                                
238 Bejček, J., Eliáš, K., Raban, P. a kol. 2010, c.d., s. 84 an.
239 Plíva, S. 2009, c.d., s. 72.
240 Dle § 50a odst. 2 ObčZ běží jednoroční lhůta ode dne, kdy uplynula doba sjednaná ve smlouvě o 
smlouvě budoucí pro uzavření budoucí smlouvy.
241 Dle § 50a odst. 2 ObčZ se může oprávněná strana domáhat u soudu, aby prohlášení vůle povinné 
strany bylo nahrazeno soudním rozhodnutím, přičemž právo na náhradu škody tím není dotčeno.
242 Srov. Bejček, J., Eliáš, K., Raban, P. a kol. 2010, c.d., s. 85 a 86 a Plíva, S. 2009, c.d., s. 72.
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subjektivní povinnost, tedy neuzavřít budoucí smlouvu v rozporu s jeho kontraktační 

povinností. Obchodní zákoník obsahuje v § 373 an. vlastní ustanovení o náhradě škody.

Dle § 292 odst. 2 ObchZ se právo na určení obsahu budoucí smlouvy soudem nebo 

osobou určenou ve smlouvě a nárok na náhradu škody promlčí uplynutím jednoho roku 

ode dne, kdy oprávněná strana řádně vyzvala zavázanou stranu k uzavření budoucí 

smlouvy. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy ovšem může stanovit tuto lhůtu jinou, 

avšak tato dohodnutá lhůta nesmí být delší než promlčecí doba vyplývající z § 391 an. 

ObchZ. Strany si tedy mohou ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy sjednat lhůtu 

kratší i delší, v literatuře se vyskytují různé názory o maximální délce této lhůty a o 

podobách jejího provedení.243

Obchodní zákoník v § 290 odst. 2 předvídá na rozdíl od občanského zákoníku

dvě možnosti náhradní realizace práva na uzavření budoucí smlouvy určením obsahu 

budoucí smlouvy.244 Oprávněná strana může uplatnit právo na určení obsahu budoucí 

smlouvy před soudem nebo před osobou určenou ve smlouvě o uzavření budoucí 

smlouvy. Jelikož dle § 289 odst. 1 ObchZ postačí oproti § 50a odst. 1 ObčZ, aby 

smluvní strany ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy sjednaly předmět plnění 

budoucí smlouvy obecným způsobem, bude třeba obsah smlouvy určit. Obsah smlouvy 

se dle § 292 odst. 1 ObchZ určí podle hledisek stanovených obchodním zákoníkem, 

tedy podle účelu zřejmě sledovaného uzavřením budoucí smlouvy, přičemž se přihlédne 

k okolnostem, za nichž byla smlouva o uzavření budoucí smlouvy sjednána, jakož i 

k zásadě poctivého obchodního styku. Základní je hledisko účelu smlouvy, další 

hlediska jsou pomocná.245

Výše jsem zmínil, že závazek uzavřít budoucí smlouvu dle § 292 odst. 3 ObchZ

zaniká, pokud oprávněná strana včas a řádně nevyzve v souladu se smlouvou o uzavření 

budoucí smlouvy stranu zavázanou v době stanovené ve smlouvě o uzavření budoucí 

smlouvy k uzavření budoucí smlouvy, tedy pokud oprávněná strana včas a řádně 

nevyzve stranu zavázanou ke splnění jejího závazku, tato lhůta je lhůtou preklusivní.246

                                                
243 Zda je maximální délka této lhůty čtyřletá nebo desetiletá a zda jako případně desetiletá musí být 
postupně prodlužována a zda pro právo na náhradu škody nelze sjednat promlčecí dobu nanejvýš 
desetiletou a pro právo na určení obsahu smlouvy nanejvýš čtyřletou. Viz např. Bejček, J., Eliáš, K.,
Raban, P. a kol. 2010, c.d.,, s. 86.
244 Občanský zákoník předvídá v § 50a odst. 2 možnost náhradní realizace práva na uzavření budoucí 
smlouvy nahrazením projevu vůle povinné strany soudním rozhodnutím.
245 Plíva, S. 2009, c.d., s. 73.
246 Tento důvod zániku závazku uzavřít budoucí smlouvu § 50a ObčZ neupravuje.
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Závazek uzavřít budoucí smlouvu dle § 292 odst. 5 ObchZ také zaniká, jestliže se 

okolnosti, z nichž strany zřejmě vycházely při vzniku závazku uzavřít budoucí smlouvu, 

změnily do té míry, tedy tak podstatně, že nelze na zavázané straně rozumně 

požadovat,247 myšleno objektivně, aby smlouvu uzavřela, zavázaná strana ovšem musí 

tuto změnu okolností oznámit oprávněné straně bez zbytečného odkladu,248 závazek pak 

zaniká sdělením oznámení a to za předpokladu, že je toto oznámení podloženo 

náležitým věcným důvodem, jinak k zániku závazku uzavřít budoucí smlouvu nedojde. 

Je bez právního významu, jestli ke změně okolností došlo před výzvou nebo až po ní, 

ovšem musí jít o podstatnou změnu, ke které došlo až po uzavření smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy. Zánik závazku uzavřít budoucí smlouvu pod vlivem změny okolností 

je tedy podmíněn včasnou notifikací této změny poměrů druhé straně.249'250

V obchodním zákoníku je instituce smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 

zařazena v části třetí „Obchodní závazkové vztahy“ hlavy první „Obecná ustanovení“ 

díl čtvrtý „Smlouva o uzavření budoucí smlouvy“. Tato instituce je z důvodu svého 

charakteru jakožto smlouvy přípravné, tedy bližšího vztahu k ustanovením, která 

upravují uzavírání smluv, zařazena v obecné části závazkového práva, tudíž mimo 

smlouvy na plnění upravené v obchodním zákoníku v části třetí hlavě druhé.251

                                                
247 Slovo „rozumně požadovat“ (…) musíme brát z hlediska uvažování podnikatele a to při obezřetnosti a 
péči, jaká se u podnikatele běžně předpokládá. Tomsa, M. 1993, c.d., s. 213.
248 Lhůta bez zbytečného odkladu bude zahrnovat dobu, kterou podle povahy smlouvy, která má být 
uzavřena, potřebuje zavázaný k tomu, aby zhodnotil dosah změny okolností ve vztahu k jeho závazku. 
V tom půjde o uvažování, jaké lze očekávat od řádného podnikatele na tomto místě, nikoli čistě 
subjektivní přístup zavázaného v daném případě. Vlastní oznámení po tomto zhodnocení již musí být 
odesláno, resp. učiněno bezprostředně, nejbližší pracovní den, nejvýše ještě den následující. Tamtéž.
249 Srov. Bejček, J., Eliáš, K., Raban, P. a kol. 2010, c.d., s. 88 a Plíva, S. 2009, c.d., s. 73.
250 Dle § 50a odst. 3 ObčZ dochází k zániku závazku, pokud se okolnosti, ze kterých účastníci při vzniku 
závazku vycházeli, změnily do té míry, že nelze „spravedlivě“ požadovat, aby byla budoucí smlouva 
uzavřena a zánik závazku není podmíněn notifikací změny poměrů druhé straně.
251 Srov. Plíva, 2009, c.d., s. 71. a Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. 2009, c.d., s. 875.
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7. Návrh nové právní úpravy smlouvy o smlouvě budoucí

7.1 Obecná charakteristika navrhované úpravy

Ministerstvo spravedlnosti ČR pracuje na rekodifikaci soukromého práva. 

V rámci této rekodifikace se připravuje nový občanský zákoník, jak jsem uvedl

v Kapitole 2, podkapitole 2.2, odstavec 2.2.8 této práce, dále nový obchodní zákon-

zákon o obchodních korporacích a nový zákon o mezinárodním právu soukromém.

Současný občanský zákoník byl přijat, jak uvádím výše,252 v roce 1964, 

vycházel z poměrů 60. let a z tehdejších názorů právní vědy na soukromé právo, z toho 

důvodu byla úprava občanskoprávních vztahů rozdělena do různých právních předpisů.

Návrh nového občanského zákoníku reaguje na potřebu změny v soukromém právu, 

klade důraz na naše demokratické právní tradice i na principy a standardy soukromého 

práva v Evropě.253 Jedním z hlavních programových cílů navrhovaného občanského 

zákoníku je konvenčí úprava vůči standardním úpravám kontinentální Evropy, 

diskontinuita vůči „socialistickým“ občanským zákoníkům z let 1950 a 1964 a docílení 

integrující funkce občanského zákoníku, tedy obnovení občanského zákoníku jako 

kodexu soukromého práva, tudíž odstranit tak onu roztříštěnost soukromého práva a 

jeho jednotlivých institutů ve vícero právních předpisech.254

Současná verze návrhu nového občanského zákoníku včetně návrhu zákona o 

obchodních korporacích byla rozeslána do meziresortního připomínkového řízení 

v lednu 2011.

Důvodová zpráva k návrhu nového občanského zákoníku uvádí, že základním 

obecným ideovým zdrojem rekodifikace je vládní návrh občanského zákoníku bývalého 

Československa z r. 1937,255 ten byl ovšem podroben rozsáhlé obsahové revizi.

Návrh nového občanského zákoníku je tematicky rozdělen do pěti částí, kterými 

jsou obecná část, rodinné právo, absolutní majetková práva, relativní majetková práva a 

                                                
252 Srov. Kapitolu 2, podkapitolu 2.2, odstavec 2.2.5 této práce.
253 Srov. stránky Ministerstva spravedlnosti ČR věnované novému občanskému zákoníku
http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/obecne-o-zakoniku.html
254.Srov. Návrh občanského zákoníku. Verze prosinec 2010. Ministerstvo spravedlnosti. Důvodová 
zpráva, s. 1- 25. Elektronický stejnopis dostupný na
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/Duvodova%20zprava%20OZ_ver_2010.pdf
255 Tamtéž, s. 17.
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ustanovení společná, přechodná a závěrečná, úprava je obsažena v 3020 paragrafech

(verze prosinec 2010).

V obecné části je vymezen předmět úpravy a její základní zásady, subjekty včetně 

úpravy osobnostních práv a zastoupení, předmět občanskoprávních vztahů, právní 

skutečnosti, zejména právní úkony, resp. jednání a promlčení.

V části rodinné právo je zahrnut dnešní zákon o rodině. Tato část se týká institutu 

manželství, vztahů mezi příbuznými, zejména pak vztahů mezi rodiči a dětmi.

V části absolutní majetková práva jsou upravena věcná práva, vlastnictví, věcná práva 

k věci cizí a problematika právního nástupnictví- dědění.

Část nazvaná relativní majetková práva je nejobsáhlejší. Zahrnuje v sobě vznik, změnu, 

zajištění a zánik závazků, smluvní typy a závazky z deliktního jednání a z jiných 

právních důvodů.

Poslední část obsahuje ustanovení společná, přechodná a závěrečná.256

Navrhovaná úprava maximálně integruje obecná ustanovení o osobách, věcech a 

právních jednáních v občanském zákoníku jako těžišti všech soukromoprávních úprav, 

zahrnuje tedy úpravu závazkového práva do kodexu nového občanského zákoníku, tato 

úprava tvoří společný základ pro obecné občanskoprávní a pro obchodní závazkové 

právo, tímto se překonává současné pojetí speciality obchodního zákoníku v oblasti 

závazkového práva. Výsledkem bude zjednodušení právní úpravy, odstranění duplicity 

a často i nejednotné terminologie platných právních předpisů, jelikož se obecná úprava 

závazkového práva v občanském zákoníku použije i na obchodní případy.257

Strany se mohou od navrhované úpravy smluvně odchýlit, tedy sjednat práva a 

povinnosti odchylně od zákona, pokud to zákon výslovně nezakazuje a pokud sjednaná 

ujednání neporuší dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, 

včetně práva na ochranu osobnosti.258 Uzavřená smlouva pak strany zavazuje a lze ji 

změnit nebo zrušit jen se souhlasem všech stran, anebo z jiných zákonných důvodů.259

                                                
256 Srov. Švestka, J., Dvořák, J. a kol. 2009, c.d., s. 68 a stránky Ministerstva spravedlnosti ČR věnované 
novému občanskému zákoníku http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/obecne-o-zakoniku.html.
257 Srov. Eliáš, K. a kolektiv autorů. 2008, c.d., s. 19 a stránky Ministerstva spravedlnosti ČR věnované 
novému občanskému zákoníku http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/obecne-o-zakoniku.html
258 Srov. § 1 odst. 2 návrhu občanského zákoníku. Návrh občanského zákoníku. Verze prosinec 2010. 
Ministerstvo spravedlnosti. Elektronický stejnopis dostupný na 
http:/obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/Navrh%20obcanskeho%20zakoniku_ver_2010.pdf
Návrh je inspirovaný generální klauzulí v § 2 odst. 3 platného ObčZ.
259 Srov. §1691návrhu občanského zákoníku. Tamtéž.
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Osnova nového občanského zákoníku přináší ve své obligační partii 

pozoruhodné novum a to v části čtvrté „Relativní majetková práva“ hlavě první 

„Obecná ustanovení o závazcích“ díle šestém „Změny závazků“ oddíle prvním „Změna 

v osobě věřitele nebo dlužníka“ pododdílu třetím „Postoupení smlouvy“. Institut 

postoupení smlouvy by tak měl být vedle tradičních institutů postoupení pohledávky, 

převzetí dluhu, přistoupení k závazku a poukázky dalším důvodem změny v subjektech 

právního vztahu.260 Na základě institutu postoupení smlouvy, který je v návrhu 

občanského zákoníku upraven v § 1817 až 1822, by tak mohlo dojít ke vstupu do práv a 

povinností vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí a nabýt tak postavení účastníka 

již existujícího právního vztahu a odvozovat pak svá práva a povinnosti od práv a 

povinností svého předchůdce, jelikož dle § 1817 odst. 1 návrhu občanského zákoníku 

může kterákoli strana, nevylučuje- li to povaha smlouvy, převést jako postupitel svá 

práva a povinnosti ze smlouvy nebo z její části třetí osobě, pokud s tím postoupená 

strana souhlasí a pokud nebylo dosud splněno.261

Základním rysem navrhované úpravy z hlediska zaměření této práce je zařazení 

úpravy smlouvy o smlouvě budoucí do jediného kodexu, konkrétně tedy do občanského 

zákoníku, tato úprava je jednotná a obecná.

Systematicky obsahuje návrh občanského zákoníku ustanovení o smlouvě o 

smlouvě budoucí v části čtvrté „Relativní majetková práva“ hlavě první „Obecná 

ustanovení o závazcích“ díle druhém „Smlouva“ oddíle sedmém „Smlouva o smlouvě 

budoucí“. 

7.2 Analýza navrhované úpravy smlouvy o smlouvě budoucí 

Úprava smlouvy o smlouvě budoucí je v návrhu nového občanského zákoníku 

obsažena v samostatném oddílu a je rozdělena do čtyř paragrafů, konkrétně do 

paragrafů 1717 až 1720. Navrhovaná úprava je následující:

§ 1717, rubrika „Základní ustanovení“

                                                
260 Srov. Elischer, D., Šebesta, K. Cese smlouvy jako nový institut českého soukromého práva. Několik 
úvah k obecné úpravě postoupení smlouvy. Právní fórum. č. 5, 2007, s. 162. 
261 Srov. § 1817 až 1822 návrhu občanského zákoníku. Návrh občanského zákoníku. Verze prosinec 
2010. Ministerstvo spravedlnosti. Elektronický stejnopis dostupný na
http:/obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/Navrh%20obcanskeho%20zakoniku_ver_2010.pdf
a důvodovou zprávu k návrhu občanského zákoníku, s. 435, dostupnou na
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/Duvodova%20zprava%20OZ_ver_2010.pdf.
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Smlouvou o smlouvě budoucí se nejméně jedna strana zavazuje uzavřít po vyzvání 

v ujednané lhůtě, jinak do jednoho roku, budoucí smlouvu, jejíž obsah je ujednán 

alespoň obecným způsobem.

§ 1718

Zavázané straně vzniká povinnost uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu poté, co ji 

k tomu vyzve oprávněná strana v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí.

§ 1719

(1) Nesplní- li zavázaná strana povinnost uzavřít smlouvu, může oprávněná strana 

požadovat, aby obsah budoucí smlouvy určil soud nebo osoba určená ve 

smlouvě. Neurčí- li tato osoba obsah budoucí smlouvy v přiměřené lhůtě nebo 

odmítne- li jej určit, může oprávněná strana navrhnout, aby jej určil soud.

(2) Obsah budoucí smlouvy se určí podle účelu, který má uzavření budoucí 

smlouvy zřejmě sledovat. Přitom se vychází z návrhů stran a přihlédne se 

k okolnostem, za kterých byla smlouva o smlouvě budoucí uzavřena, jakož i 

k tomu, aby práva a povinnosti stran byly poctivě uspořádány.

§ 1720

(1) Nevyzve- li oprávněná strana zavázanou stranu k uzavření smlouvy včas, 

povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká.

(2) Změní- li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o smlouvě 

budoucí zřejmě vycházely, do té míry, že na zavázané straně nelze rozumně 

požadovat, aby smlouvu uzavřela, povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká. 

Neoznámí- li zavázaná strana oprávněné straně změnu okolností bez zbytečného 

odkladu, nahradí oprávněné straně škodu z toho vzniklou.262

Obsahem smlouvy o smlouvě budoucí je závazek alespoň jedné strany uzavřít po 

vyzvání v ujednané lhůtě, nejpozději však do jednoho roku po ujednané době, budoucí 

smlouvu, jejíž obsah účastníci ujednali alespoň obecným způsobem ve smlouvě o 

smlouvě budoucí a právo požadovat, aby obsah budoucí smlouvy určil soud nebo osoba 

určená ve smlouvě o smlouvě budoucí v případě, že zavázaná strana nesplní povinnost 

uzavřít budoucí smlouvu a právo navrhnout, aby obsah budoucí smlouvy určil soud 

                                                
262 Návrh občanského zákoníku. Verze prosinec 2010. Ministerstvo spravedlnosti. Elektronický stejnopis 
dostupný na 
http:/obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/Navrh%20obcanskeho%20zakoniku_ver_2010.pdf



69

v případě, že osoba určená ve smlouvě o smlouvě budoucí obsah budoucí smlouvy 

neurčí v přiměřené lhůtě nebo odmítne- li jej určit.

Podstatnými částmi smlouvy o smlouvě budoucí je sjednání závazku uzavřít 

budoucí smlouvu, sjednání obsahu budoucí smlouvy alespoň obecným způsobem a 

dohoda o době, ve které má být učiněna výzva k uzavření budoucí smlouvy. Tyto tři

podstatné části jsou pojmovými znaky smlouvy o smlouvě budoucí podle § 1717 an. 

návrhu občanského zákoníku. Pokud nedojde k jejich kumulativnímu naplnění, nemůže 

smlouva o smlouvě budoucí podle § 1717 an. návrhu občanského zákoníku platně 

vzniknout. 

Závazek uzavřít budoucí smlouvu. Návrh občanského zákoníku výslovně 

vyjadřuje, že smlouvu o smlouvě budoucí může uzavřít libovolný počet stran a že tyto 

strany mezi sebe mohou různě rozložit kontraktační povinnost.

Určení obsahu budoucí smlouvy. Dle návrhu občanského zákoníku postačí ve 

smlouvě o smlouvě budoucí sjednat obsah budoucí smlouvy alespoň obecným 

způsobem.

Doba uzavření budoucí smlouvy. Ve smlouvě o smlouvě budoucí musí strany 

sjednat dobu, ve které je nutno učinit výzvu k uzavření budoucí smlouvy. Zavázaná 

strana je pak povinna uzavřít budoucí smlouvu bez zbytečného odkladu poté, kdy 

k tomu byla v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí vyzvána oprávněnou stranou.

Forma smlouvy o smlouvě budoucí není v návrhu občanského zákoníku 

výslovně upravena. Dle důvodové zprávy je tak činěno po vzoru převážné většiny 

zahraničních úprav i zdejších tradic. Na základě § 1690 návrhu občanského zákoníku 

platí vyvratitelná právní domněnka, podle které dohodnou- li se strany, že pro uzavření 

užijí určitou formu, má se za to, že nechtějí být vázány, pokud tato forma nebude 

dodržena, to platí i tehdy, projeví- li jedna ze stran vůli, aby smlouva byla uzavřena

v písemné formě. Je tedy na smluvních stranách či jen na jedné z nich, jestli bude na 

písemné formě smlouvy o smlouvě budoucí trvat. Dle důvodové zprávy proto není 

důvod zatěžovat projevy vůle stran ve smlouvě o smlouvě budoucí obecným 

požadavkem písemné formy pod sankcí neplatnosti.263

                                                
263.Srov. Návrh občanského zákoníku. Verze prosinec 2010. Ministerstvo spravedlnosti. Důvodová 
zpráva, s. 420- 421. Elektronický stejnopis dostupný na 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/Duvodova%20zprava%20OZ_ver_2010.pdf
a § 1690 návrhu občanského zákoníku. Návrh občanského zákoníku. Verze prosinec 2010. Ministerstvo 
spravedlnosti. Elektronický stejnopis dostupný na
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Realizace závazku uzavřít budoucí smlouvu. Oprávněná strana musí v souladu 

se smlouvou o smlouvě budoucí vyzvat stranu zavázanou, straně zavázané pak vzniká 

povinnost uzavřít budoucí smlouvu bez zbytečného odkladu, pokud oprávněná strana 

nevyzve včas stranu zavázanou k uzavření budoucí smlouvy, povinnost uzavřít budoucí 

smlouvu zaniká.

Porušení závazku uzavřít budoucí smlouvu. V případě porušení závazku uzavřít 

bez zbytečného odkladu po oprávněné výzvě budoucí smlouvu  může oprávněná strana

do jednoho roku po uplynutí sjednané lhůty pro uzavření budoucí smlouvy požadovat, 

aby obsah budoucí smlouvy určil soud nebo osoba určená ve smlouvě o smlouvě 

budoucí a v případě, že obsah budoucí smlouvy neurčí osoba určená ve smlouvě o 

smlouvě budoucí v přiměřené lhůtě nebo odmítne- li jej určit, má oprávněná strana 

právo navrhnout, aby obsah budoucí smlouvy určil soud. Dle § 577 návrhu občanského 

zákoníku má jednoroční lhůta promlčecí povahu.264

Určení obsahu budoucí smlouvy. Obsah budoucí smlouvy určí soud nebo osoba 

určená ve smlouvě o smlouvě budoucí podle účelu, který má uzavření budoucí smlouvy 

zřejmě sledovat, přitom se vychází z návrhů stran a přihlédne se k okolnostem, za 

kterých byla smlouva o smlouvě budoucí uzavřena a také k poctivému uspořádání práv 

a povinností stran.

Zánik závazku uzavřít budoucí smlouvu. Výše jsem zmínil, že závazek uzavřít 

budoucí smlouvu zaniká, pokud oprávněná strana nevyzve včas stranu zavázanou 

k uzavření budoucí smlouvy. Závazek uzavřít budoucí smlouvu také zaniká pod vlivem 

změny poměrů, tedy pokud se okolnosti, ze kterých strany zřejmě vycházely při vzniku 

závazku ze smlouvy o smlouvě budoucí, změnily do té míry, myšleno tak závažně, že 

na zavázané straně nelze rozumně požadovat, aby smlouvu uzavřela, tudíž aby splnila 

svou kontraktační povinnost. Pokud zavázaná strana neoznámí oprávněné straně změnu 

okolností bez zbytečného odkladu, dojde sice ke zproštění závazku uzavřít budoucí 

smlouvu, ale nahradí oprávněné straně škodu z tohoto důvodu jí vzniklou.

                                                                                                                                              
http:/obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/Navrh%20obcanskeho%20zakoniku_ver_2010.pdf
264.Srov. § 577 návrhu občanského zákoníku. Návrh občanského zákoníku. Verze prosinec 2010. 
Ministerstvo spravedlnosti. Elektronický stejnopis dostupný na 
http:/obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/Navrh%20obcanskeho%20zakoniku_ver_2010.pdf
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7.3 Srovnání navrhované úpravy smlouvy o smlouvě budoucí 
s platnou úpravou předběžných smluv v občanském a v 
obchodním zákoníku

Z výše uvedeného požadavku na určení obsahu budoucí smlouvy ve smlouvě o 

smlouvě budoucí alespoň obecným způsobem a z případně následující role soudu či 

osoby určené ve smlouvě o smlouvě budoucí při určování obsahu budoucí smlouvy

vyplývá, že navrhovaná úprava smlouvy o smlouvě budoucí, tedy její celková 

normativní konstrukce, je silněji inspirována normativní konstrukcí smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy v platném obchodním zákoníku než úpravou smlouvy o smlouvě 

budoucí podle platného občanského zákoníku. Dle důvodové zprávy je tak činěno proto, 

že základní nevýhodou stávající úpravy smlouvy o smlouvě budoucí v platném 

občanském zákoníku je zákonný požadavek, aby v této předběžné smlouvě byly 

dohodnuty podstatné náležitosti budoucí smlouvy a tím zákoník vlastně nečiní rozdílu 

mezi smlouvou předběžnou a definitivní.265 Nejde však o prosté převzetí ustanovení § 

289 an. ObchZ. Došlo k jazykové i k obsahové revizi ustanovení o smlouvě o uzavření 

budoucí smlouvy, ovšem základní definici smlouvy o smlouvě budoucí navrhovaná 

úprava takřka přejímá z platného obchodního zákoníku.

Navrhovaná úprava smlouvy o smlouvě budoucí neobsahuje zvláštní pravidlo 

pro formu předběžné smlouvy a s následně uvedenou výjimkou se nezmiňuje o náhradě 

škody. Oproti platnému obchodnímu zákoníku neobsahuje zvláštní rozdílnou úpravu 

sankčního režimu při nesplnění kontraktační povinnosti, naopak obsahuje podpůrné 

právo na určení obsahu budoucí smlouvy soudem v případě, že jej neurčí osoba určená 

ve smlouvě o smlouvě budoucí v přiměřené lhůtě nebo odmítne- li jej určit. Úprava 

vlivu změny poměrů na trvání závazku uzavřít budoucí smlouvu je bližší spíše úpravě 

vlivu změny poměrů na trvání závazku podle platného občanského zákoníku, jelikož je 

bezpodmínečná v tom smyslu, že zavázaná strana nemusí tuto změnu poměrů pro 

zproštění se závazku uzavřít budoucí smlouvu obligatorně hlásit oprávněné straně, 

ovšem pokud zavázaná strana oprávněné straně změnu poměrů bez zbytečného odkladu

                                                
265.Srov. Návrh občanského zákoníku. Verze prosinec 2010. Ministerstvo spravedlnosti. Důvodová 
zpráva, s. 420. Elektronický stejnopis dostupný na 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/Duvodova%20zprava%20OZ_ver_2010.pdf
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neohlásí, tedy ji nenotifikuje, závazek uzavřít budoucí smlouvu sice zanikne, ale 

zavázaná strana je povinna straně oprávněné nahradit škodu z tohoto důvodu jí 

vzniklou.
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Závěr

Smlouva o smlouvě budoucí je přípravný institut soukromého smluvního práva.

Lze ji uzavřít o jakékoli budoucí smlouvě, její účel spočívá v založení závazku jejích 

smluvních stran uzavřít v budoucnu smlouvu, která bude vlastním podkladem plnění, na 

níž je úzce vázána a jejíž vznik v rozloženém kontraktačním procesu předpokládá,

zajišťuje a k jejímuž uzavření směřuje jako zdroj práv a povinností stran smluvního 

závazkového právního vztahu v případě, že v první fázi jednání nedošlo z různých 

příčin k uzavření definitivní smlouvy a tím k završení jednání směřujícího k naplnění 

hospodářského cíle smluvních stran, ale došlo k závaznému projevu vůle zakládajícího 

povinnost a tomu odpovídající oprávnění uzavřít s druhou stranou v budoucnu další,

konkrétní smlouvu s realizačním účinkem, proto stojí smlouva o smlouvě budoucí 

mimo klasickou systematiku smluv na plnění. Uzavřením budoucí smlouvy je smlouva 

o smlouvě budoucí splněna.

Právní úprava smlouvy o smlouvě budoucí prošla od jejích římskoprávních 

kořenů do v současné době nově připravovaného občanského zákoníku dlouhým 

vývojem. Rozhodující bylo prosazení obecné závaznosti smluv a pojmové oddělení 

předběžné smlouvy od budoucí smlouvy s možností uzavřít předběžnou smlouvu o 

jakékoli budoucí smlouvě. V právních úpravách platných a připravovaných na našem 

území se až do současnosti měnily zejména požadavky na formu předběžné smlouvy, na

určení předmětu plnění budoucí smlouvy v předběžné smlouvě a na iniciativu stran po 

uzavření předběžné smlouvy. Přes čtyři desítky let nebyla v občanskoprávních 

kodexech předběžná smlouva výslovně upravena, proto byla uzavírána jako tzv. 

innominátní kontrakt, a tak chyběla žádoucí právní jistota. 

V současné době je předběžná smlouva výslovně upravena ve dvou 

soukromoprávních kodexech, přičemž úprava v obchodním zákoníku odpovídá 

specifickým potřebám obchodněprávního styku. Rozdíly v úpravách lze spatřovat 

zejména v odlišném pojetí kogentnosti a dispozitivnosti zákonných ustanovení, v 

odlišném požadavku na určení předmětu plnění budoucí smlouvy a z toho vyplývajícího 

pojetí náhradní realizace kontraktační povinnosti, v odlišných nárocích na iniciativu 

stran po uzavření předběžné smlouvy a v odlišné úpravě sankčního režimu.
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Úprava smlouvy o smlouvě budoucí v § 50a ObčZ má dle současné soudní praxe

kogentní povahu, zákon vyžaduje k jejímu platnému uzavření v písemné formě 

kumulativní sjednání závazku alespoň jedné smluvní strany uzavřít do dohodnuté doby

budoucí smlouvu, sjednání podstatných náležitostí budoucí smlouvy a doby, do které 

má být budoucí smlouva uzavřena. Nedojde- li do dohodnuté doby k uzavření budoucí 

smlouvy, vznikne oprávněné straně na základě samotného uplynutí této lhůty, tudíž eo 

ipso, právo domáhat se v jednoroční lhůtě od uplynutí sjednané doby pro uzavření 

budoucí smlouvy náhradní realizace práva na uzavření budoucí smlouvy nahrazením

projevu vůle povinné strany soudním rozhodnutím, přičemž právo na náhradu škody

způsobené porušením závazku uzavřít budoucí smlouvu tím není dotčeno. Jelikož je 

smlouvě o smlouvě budoucí imanentní klauzule nezměněných poměrů, zanikne závazek 

uzavřít budoucí smlouvu ex lege, pokud se okolnosti, z nichž účastníci vycházeli při 

vzniku závazku, změnily do té míry, že už nelze spravedlivě požadovat, aby byla 

budoucí smlouva uzavřena.

Paralelní úprava smlouvy o uzavření budoucí smlouvy v § 289 an. ObchZ je 

podrobnější, má převážně dispozitivní povahu a klade volnější požadavek na vymezení 

předmětu plnění budoucí smlouvy v písemně uzavřené předběžné smlouvě, jelikož 

postačí, aby strany určily předmět plnění ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy 

alespoň obecným způsobem, z toho důvodu plní funkci předběžné smlouvy lépe než 

smlouva o smlouvě budoucí uzavíraná podle platného občanského zákoníku. Povinnost 

zavázané strany uzavřít budoucí smlouvu má podmíněnou povahu, poněvadž oprávněná 

strana musí zrealizovat své právo na uzavření budoucí smlouvy včasným vyzváním 

druhé strany ke splnění odpovídající povinnosti. Nesplní- li zavázaná strana závazek 

uzavřít budoucí smlouvu bez zbytečného odkladu poté, kdy k tomu byla oprávněnou 

stranou vyzvána, může oprávněná strana v jednoroční lhůtě od vyzvání v důsledku 

volnějšího požadavku na vymezení předmětu plnění budoucí smlouvy požadovat 

náhradní realizaci práva na uzavření budoucí smlouvy určením obsahu budoucí 

smlouvy soudem nebo osobou určenou ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy a/nebo 

může požadovat náhradu škody způsobené jí porušením závazku uzavřít budoucí 

smlouvu v závislosti na míře porušení kontraktační povinnosti povinnou stranou. K 

zániku závazku uzavřít budoucí smlouvu dochází, pokud oprávněná strana zavázanou 

stranu včas nevyzve a také  pokud v důsledku změny poměrů nelze na zavázané straně 
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rozumně požadovat, aby smlouvu uzavřela, ovšem pouze za předpokladu, že zavázaná 

strana oprávněnou stranu o změně okolností včas notifikuje.

Navrhovaná rekodifikace soukromého práva plně integruje úpravu smlouvy o 

smlouvě budoucí, která je silně inspirována úpravou smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy podle platného obchodního zákoníku, s ustoupením od zákonného požadavku 

písemné formy do nově připravovaného občanského zákoníku jako úpravu obecnou a 

jednotnou, přičemž navrhovaná úprava zúročuje dlouholetou tuzemskou zkušenost 

s institutem předběžné smlouvy. Navrhovaná úprava smlouvy o smlouvě budoucí by tak 

měla plnohodnotně nahradit stávající paralelní úpravu předběžných smluv.
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Abstrakt

Účelem této diplomové práce je zpracovat přípravný institut soukromého 

smluvního práva pactum de contrahendo. Tento institut prošel do dnešního

legislativního pojetí dlouhým vývojem, v současné době je v České republice paralelně 

upraven ve dvou kodexech a v právě probíhající rekodifikaci soukromého práva je 

v návrhu nového občanského zákoníku jeho výslovná úprava také obsažena.

Práce je zaměřena na smlouvu o smlouvě budoucí uzavíranou podle platného 

občanského zákoníku, na její účel, využití a funkci. Práce charakterizuje její subjekty, 

objekt, obsah a postup mezi uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí a budoucí smlouvy.

V několika případech počítá s různým řešením dané problematiky, předkládá právní

názory autorů odborné literatury a věnuje se judikatuře. Popisuje také vývoj úpravy 

předběžné smlouvy v kontextu českého práva v rozsahu vhodném s ohledem na 

zaměření této práce, upozorňuje na podobné právní instituty a srovnává současnou

platnou paralelní úpravu předběžných smluv mezi sebou a s nově navrhovanou úpravou

s cílem nalézt výhody a nevýhody jednotlivých úprav.

Práce je rozdělena kromě úvodu a závěru do sedmi kapitol, každá kapitola

pojednává o určité části dané problematiky.

Úvod představuje téma a strukturu práce.

První kapitola charakterizuje smlouvu o smlouvě budoucí. Je rozdělena do sedmi 

podkapitol. První podkapitola definuje pojem smlouvy o smlouvě budoucí. Druhá 

podkapitola se skládá z pěti odstavců a týká se základních zásad soukromého práva. 

Třetí podkapitola vysvětluje účel smlouvy o smlouvě budoucí. Čtvrtá podkapitola se 

zabývá využitím smlouvy o smlouvě budoucí. Pátá podkapitola objasňuje funkci 

smlouvy o smlouvě budoucí. Šestá podkapitola podává přehled o termínech 

používaných v souvislosti se smlouvou o smlouvě budoucí. Sedmá podkapitola 

upozorňuje na podobné právní instituty.

Druhá kapitola je věnována vývoji institutu smlouvy o smlouvě budoucí. Je 

rozdělena do dvou podkapitol. První podkapitola popisuje vývoj institutu smlouvy o 

smlouvě budoucí od jeho kořenů k současnému pojetí. Druhá podkapitola se skládá

z osmi odstavců a zabývá se jednotlivými zákony v poslední dvousetleté legislativní

historii na našem území s ohledem na předběžnou smlouvu. 
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Třetí kapitola obhajuje význam výslovné právní úpravy smlouvy o smlouvě 

budoucí.

Čtvrtá kapitola je rozdělena do dvou podkapitol. První podkapitola definuje 

vztah mezi občanským a obchodním zákoníkem. Druhá podkapitola vymezuje rozsah 

realizace právních úprav občanského a obchodního zákoníku.

Pátá kapitola je ohniskem celé práce. Analyzuje platnou právní úpravou smlouvy 

o smlouvě budoucí v občanském zákoníku. Je rozdělena do osmi podkapitol. První 

podkapitola se týká subjektů smlouvy o smlouvě budoucí. Druhá podkapitola popisuje 

objekt smlouvy o smlouvě budoucí. Třetí podkapitola charakterizuje obsah smlouvy o 

smlouvě budoucí a je rozdělena do tří odstavců. Čtvrtá podkapitola upozorňuje na 

formu smlouvy o smlouvě budoucí. Pátá podkapitola se vztahuje k realizaci závazku 

uzavřít budoucí smlouvu. Šestá podkapitola se zabývá porušením závazku uzavřít 

budoucí smlouvu. Sedmá podkapitola se týká nahrazení projevu vůle povinné strany 

soudním rozhodnutím. Osmá podkapitola je zaměřena na zánik závazku uzavřít budoucí 

smlouvu a je rozdělena do dvou odstavců.

Šestá kapitola srovnává úpravy předběžných smluv uzavíraných podle 

občanského a obchodního zákoníku.

Sedmá kapitola je věnována návrhu nového občanského zákoníku. Skládá se ze 

tří podkapitol. První podkapitola charakterizuje navrhovanou úpravu jako celek. Druhá 

podkapitola analyzuje navrhovanou úpravu smlouvy o smlouvě budoucí. Třetí 

podkapitola porovnává navrhovanou úpravu smlouvy o smlouvě budoucí s platnou 

úpravou předběžných smluv, které by měla nahradit.

Závěr práce stručně shrnuje předmětnou problematiku.
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Abstract

The purpose of this Master's degree thesis is to deal with preparatory institute of 

private contractual law pactum de contrahendo. This institute passed through to 

contemporary legislative conception long progress, currently it is in Czech Republic 

simultaneously regulated in two codes and at the present time performed re-codification 

of the Czech private law is in submission of the new Czech Civil Code its explicit 

regulation also contained.

The thesis focuses on preliminary agreement being concluded according to valid

Czech Civil Code, on its purpose, utilization and function. The thesis characterises its 

subjects, subject- matter, content and the process between entering into the preliminary 

agreement and the future agreement. In several cases the thesis provides with alternative 

approaches to a particular issue, presents judicial opinions of legal experts and pursues 

case law. The thesis also describes the development of regulation of agreement to make 

a contract in the context of Czech law within the range, which was appropriate to the 

subject, the thesis refers to similar legal institutes and compares current valid parallel 

regulation of preliminary agreements among themselves and with newly suggested 

regulation with the aim to find advantages and disadvantages of particular regulation.

Besides the prologue and epilogue, the thesis is divided into seven chapters, each 

chapter deals with a particular issue.

The prologue presents the thesis's matter and structure.

Chapter One characterises the preliminary agreement. It is subdivided into seven 

subchapters. Subchapter One defines the concept of the preliminary agreement. 

Subchapter Two consists of five paragraphs and refers to fundamental rules of private 

law. Subchapter Three explains the purpose of preliminary agreement. Subchapter Four 

takes an interest in the utilization of preliminary agreement. Subchapter Five illustrates

the function of preliminary agreement. Subchapter Six overviews the terms used in 

connection with preliminary agreement. Subchapter Seven refers to similar legal 

institutes.

Chapter Two deals with development of preliminary agreement institute. It is 

subdivided into two subchapters. Subchapter One describes the development of 

preliminary agreement institute from roots to current conception. Subchapter Two 
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consists of eight paragraphs and deals with individual acts in last two hundred years old

legislation history on our area out of consideration for preliminary agreement.

Chapter Three argues for significance of explicit legal regulation of preliminary 

agreement.

Chapter Four is divided into two subchapters. Subchapter One defines the 

relationship between Czech Civil Code and Czech Commercial Code. Subchapter Two 

circumscribes the extent of legal regulation of Czech Civil Code and Czech Commercial 

Code.

Chapter Five presents the substance of whole thesis. It analyzes valid legal 

regulation of preliminary agreement in Czech Civil Code. It is divided into eight 

subchapters. Subchapter One refers to parties to preliminary agreement. Subchapter 

Two describes subject- matter of preliminary agreement. Subchapter Three characterises 

the content of preliminary agreement and is subdivided into three paragraphs. 

Subchapter Four refers to the form of preliminary agreement. Subchapter Five relates to 

the realization of contractual obligation to conclude the future agreement. Subchapter 

Six considers the breach of contractual obligation to enter into the future agreement. 

Subchapter Seven is concerned with substitution of intention expressing of required 

party by judicial decree. Subchapter Eight concentrates on termination of contractual 

obligation to conclude the future agreement and is subdivided into two paragraphs.

Chapter Six compares regulations of preliminary agreements being concluded 

pursuant to Czech Civil Code and Czech Commercial Code.

Chapter Seven refers to submission of the new Czech Civil Code. It consists of 

three subchapters. Subchapter One characterises proposed regulation as a whole. 

Subchapter Two analyzes submitted regulation of preliminary agreement. Subchapter 

Three compares submitted regulation of preliminary agreement to valid regulations of 

preliminary agreements, and should replace them.

The epilogue briefly resumes the subject of the thesis.
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