
Resumé 

 

Ve své diserta ční práci se zabývám problematikou leasingu 

v obchodn ěprávních vztazích. Leasing je právním institutem, 

který byl p řevzat po roce 1989 ze zahrani čí. Blízký vztah 

k nájmu a pom ěrn ě krátká právní historie jsou pravd ěpodobn ě 

důvodem ur čité názorové nejednotnosti na problematiku 

leasingu. Práv ě rozdílné názory na leasing byly hlavním 

důvodem, pro který jsem si zvolil toto téma. Zajímalo  mne 

zejména vymezení leasingu ve vztahu k nájmu a právn í úprava 

leasingu. P řitom jsem p ředpokládal, že p řes názorovou 

nejednotnost bude sjednoceno uzavírání leasingových  smluv v 

praxi, a to s ohledem na velké množství leasingovýc h smluv 

každoro čně u nás uzavíraných. 

 

Při zpracování diserta ční práce jsem si kladl za cíl 

postihnout v ětšinu hlavních názorových proud ů na leasing, 

provést srovnání leasingu a nájmu a posoudit, zdali  je na 

leasingové smlouvy nutno aplikovat zákonnou úpravu nájmu. 

Dalším cílem diserta ční práce bylo posoudit jednotlivé složky 

leasingového vztahu, tj. jeho ú častníky, p ředmět a obsah 

(subjektivní práva a povinnosti), a to jak ryze teo reticky, 

tak z hlediska promítnutí specifik leasingu do konk rétních 

obchodních podmínek.  

 

Při zpracování diserta ční práce jsem se snažil v prvé řadě 

seznámit s dostupnými teoretickými prameny, tj. zej ména s 

dostupnou časopiseckou a knižní literaturou zabývající se 

právními aspekty leasingu. Za ú čelem analýzy podoby 

leasingového vztahu v praxi jsem však vedle toho zo hlednil i 

veřejn ě dostupná stanoviska, názory a obchodní podmínky 

týkající se leasingu, z nichž n ěkteré jsou p řílohou práce.  

 

Diserta ční práce se skládá z p ěti částí, p ři čemž první část 

tvo ří úvod, druhou až čtvrtou část t ři hlavní kapitoly a pátou 

část záv ěr. V úvodu diserta ční práce jsem zejména vymezil 

termíny související s problematikou leasingu, pouká zal na 

základní rozd ělení leasingu na leasing finan ční a operativní a 

stru čně shrnul historii leasingu. V neposlední řadě jsem 



upozornil na činnost České leasingové a finan ční asociace a 

Evropské federace asociací leasingových spole čností.  

V druhé části diserta ční práce jsem se zabýval zejména 

srovnáním leasingu a nájmu. Poukázal jsem na dva zá kladní 

přístupy k finan čnímu leasingu. Podle prvního z nich je 

finan ční leasing smlouvou smíšenou ve smyslu § 491 odst. 1 a 3 

zákona č. 40/1964 Sb., ob čanského zákoníku, ve zn ění 

pozd ějších p ředpis ů, která nese prvky smlouvy nájemní a 

smlouvy o koupi najaté v ěci. Tento názor má oporu v n ěkterých, 

byť nikoli nejnov ějších, judikátech 1, části doktríny a d ůvodové 

zpráv ě k zákonu č. 513/1991 Sb., obchodnímu zákoníku. Druhý, a 

v sou časné dob ě v literatu ře i judikatu ře2 p řevažující právní 

názor, považuje finan ční leasing za specifický právní 

institut, na který nelze zákonná ustanovení smluvní ho typu 

nájemní smlouvy aplikovat.  

 

Ne zcela jednotný názor panuje i na za řazení operativního 

leasingu. V ětšina autorit jej považuje za nájem, nebo ť nese 

všechny podstatné náležitosti nájmu a sou časn ě postrádá 

specifické znaky finan čního leasingu (nabytí vlastnictví 

k p ředmětu leasingu leasingovým nájemcem a nebezpe čí škody na 

stran ě leasingového nájemce). P řesto donedávna i Česká 

leasingová a finan ční asociace doporu čovala uzavírat smlouvu o 

operativním leasingu jako smlouvu inominátní 3. 

 

Dále jsem v druhé části práce pozitivn ě vymezil prameny práva 

upravující leasing v ČR a na úrovni EU a pokusil se provést 

stru čné srovnání s právní úpravou leasingu v n ěkterých 

vybraných zemích. P ři té p říležitosti jsem upozornil na 

rostoucí po čet zemí, které p řistoupily k uzákon ění smlouvy o 

finan čním leasingu jako samostatného smluvního typu. 

 

                     
1 Rozhodnutí Ústavního soudu sp.zn. II.ÚS 339/99 ze dne 2.2.2000, 
zve řejn ěné na stránkách Ústavního soudu http:// www.nalus.usoud.cz /. 
2 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 11. 2003, sp. zn. 30 Cdo 
2033/2002, zve řejn ěné v Právních rozhledech 6/2004 a dále na 
internetových stránkách Nejvyššího soudu ČR http:// www.nsoud.cz / 
3 Viz. Všeobecné podmínky operativního leasingu movitých p ředmět ů, které 
Česká leasingová a finan ční asociace doporu čovala k uzavírání na svých 
internetových stránkách http:// www.clfa.cz / do konce roku 2008. 



V t řetí části práce jsem se zabýval leasingovým vztahem a je ho 

složkami, tj. ú častníky leasingového vztahu, p ředmětem 

leasingu a jeho obsahem, tj. subjektivními právy a povinnostmi 

účastník ů leasingu. Popsal jsem ú častníky leasingového vztahu 

a dosp ěl k názoru, že finan ční leasing v podob ě u nás obvykle 

realizované není trojstranným právním vztahem, i kd yž za n ěj 

bývá n ěkdy ozna čován.  

 

Dále jsem se zabýval problematikou p ředmětem leasingu. 

Poukázal jsem na skute čnost, že p ředmětem leasingu mohou být 

pouze v ěci zp ůsobilé k užívání. Na stran ě druhé jsem u činil 

záv ěr, že p ředmětem leasingu mohou být i jiné (sekundární) 

předměty ob čanskoprávních vztah ů než v ěci, a to nap říklad 

počíta čové programy. Leasingový vztah bývá prakticky 

bezvýjime čně založen leasingovou smlouvou. Proto jsem se ve 

t řetí části práce dále zabýval smlouvami uzavíranými v rám ci 

leasingových operací a jejich náležitostmi.  

 

V neposlední řadě jsem se pozastavil u obvyklé úpravy 

zajišt ění pln ění leasingových smluv a zejména u problematiky 

odpov ědnosti za vady, která bývá n ěkdy ozna čována za slabinu 

finan čního leasingu. Vzhledem k tomu, že mezi leasingovým  

nájemcem a dodavatelem p ředmětu leasingu neexistuje žádný 

právní vztah, není leasingový nájemce oprávn ěn vlastním jménem 

a na vlastní ú čet uplat ňovat práva z odpov ědnosti za vady, a 

to a čkoli p ředmět leasingu na vlastní nebezpe čí užívá. V této 

souvislosti jsem poukázal na skute čnost, že zem ě, které 

přistoupily na uzákon ění finan čního leasingu jako samostatného 

smluvního typu, u činily z finan čního leasingu skute čně 

trojstranný právní vztah a p řiznaly leasingovému nájemci právo 

uplat ňovat práva z odpov ědnosti za vady u dodavatele. 

 

Ve čtvrté části práce jsem zabýval rozborem a komentá řem 

obchodních podmínek finan čního a operativního leasingu. Podle 

ustanovení § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 

zákoníku, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů lze část obsahu smlouvy 

ur čit také odkazem na všeobecné obchodní podmínky vypr acované 

odbornými nebo zájmovými organizacemi nebo odkazem na jiné 

obchodní podmínky. Všeobecné podmínky finan čního a 

operativního leasingu zpracované Českou leasingovou a finan ční 

asociací jsem ozna čil za všeobecné obchodní podmínky, zatímco 



obchodní podmínky profesionálních poskytovatel ů leasingu za 

„jiné“ obchodní podmínky ve smyslu uvedeného ustano vení. 

Následn ě jsem uvedené obchodní podmínky srovnal a p ředložil 

komentá ř k n ěkterým jejich částem. P ři té p říležitosti jsem 

upozornil na problematická ustanovení a navrhl díl čí úpravy 

komentovaných obchodních podmínek.  

 

V páté části práce jsem shrnul záv ěry, které jsem v diserta ční 

práci u činil a stru čně se zamyslel nad budoucností leasingu. 

Přiklonil jsem se k sou časnému názoru Nejvyššího soudu ČR, 

který umož ňuje uzavírat smlouvu o finan čním leasingu jako 

smlouvu inominátní, i když s od ůvodn ěním Nejvyššího soudu ČR 

nelze zcela souhlasit. Ve shod ě s Nejvyšším správním soudem 4 

jsem p řesv ědčen, že na operativní leasing v jeho obvyklé 

podob ě je t řeba aplikovat zákonná ustanovení p říslušného 

smluvního typu nájemní smlouvy. V souladu s tím jso u 

leasingové smlouvy obvykle i v praxi uzavírány.  

 

Přesto však ani po dvaceti letech existence leasingu v ČR není 

zařazení leasingu v právním řádu a nájmu zcela vyjasn ěn. 

Zejména z tohoto d ůvodu jsem se ve své práci p řihlásil 

k uzákon ění smlouvy o finan čního leasingu, která by 

jednozna čně odlišila právní instituty leasingu a nájmu. Jejím 

dalším p řínosem by dle mého názoru bylo i koncipování 

finan čního leasingu jako trojstranného právního vztahu a 

přiznání práva na uplatn ění práv z odpov ědnosti za vady 

leasingovému nájemci u dodavatele p ředmětu leasingu a 

odstran ění n ěkterých nedostatk ů stávající, ryze smluvní 

úpravy. Uzákon ění smlouvy o finan čním leasingu jako 

samostatného smluvního typu však pravd ěpodobn ě nelze 

v nejbližší dob ě o čekávat. 

 

 

                     
4 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp.zn. 2 Afs  26/2004 ze dne 
7.4.2005, zve řejn ěné na stránkách Nejvyššího správního soudu 
http:// www.nssoud.cz /. 


