
Hospodářská nemožnost plnění 

Změna okolností v novém občanském zákoníku 

 Tato práce se věnuje institutu hospodářské nemožnosti plnění. Tento institut 

soukromého práva je součástí nového občanského zákoníku, který by podle současné 

právní úpravy měl nabýt účinnosti 1. 1. 2014. Obdobný institut v našem právním řádu 

nebyl dříve zakotven. Hospodářská nemožnost plnění je institut zachycující dynamiku 

vnějších okolností, za kterých je uzavřena smlouva. Slouží k řešení výjimečných 

případů, při kterých dojde k nepředvídatelným událostem, které významně naruší 

funkčnost či vyváženost smlouvy. 

To, že do současné doby nebyl tento institut kodifikován, neznamená, že dříve 

nebyly řešeny situace s ním spojené. Právě naopak. V období po světových válkách, 

především po té první, musely československé soudy vyřešit mnoho těchto případů. 

 V této práci jsem v první kapitole nejprve definoval pojem hospodářské 

nemožnosti plnění a související pojmy. Poté jsem krátce nastínil historii institutu 

hospodářské nemožnosti plnění a následně jsem se ve třetí kapitole intenzivně zaměřil 

na doktrínu první republiky. 

 Ve čtvrté kapitole jsem zmapoval také současnou právní úpravu, včetně 

nedávného judikátu Nejvyššího soudu, a v páté kapitole jsem shrnul budoucí úpravu 

v novém občanském zákoníku. 

 Pro komparaci jsem zvolil úpravu Draft Common Frame of Reference, americké 

common law a mezinárodní úpravu pro koupi zboží v šesté, sedmé a osmé kapitole. 

U common law jsem se zaměřil na jeho kasuistickou povahu, u DCFR jsem popsal 

rozdíly od úpravy nového občanského zákoníku a u mezinárodní úpravy pro koupi 

zboží jsem krátce popsal obdobný institut a zkušenosti s jeho užíváním. 

 V deváté kapitole jsem podrobněji popsal také úpravu německou, která je 

častým zdrojem inspirace právní doktríny. S ohledem na předmět této práce lze zmínit 

hned dva německé instituty, které jsou obdobné k hospodářské nemožnosti plnění.  Oba 

jsem krátce popsal, přičemž jsem se zaměřil na některá jejich sporná místa, která mohou 

být užitečná pro budoucí českou aplikaci. 



 V poslední desáté kapitole jsem shrnul nejzajímavější a nejproblematičtější 

poznatky, které jsem získal ze všech předmětných úprav, pod problémové okruhy a na 

závěr předložil jasná doporučení pro budoucí aplikaci institutu hospodářské nemožnosti 

plnění, resp. změny okolností v novém občanském zákoníku. 
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