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Úvod 

Vymezení práce a důvod výběru 

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. Vzhledem k tomu, že obdobný institut 

v našem právním řádu nebyl dříve zakotven a v současnosti mu nebyla přikládána 

přílišná pozornost, rozhodl jsem se, že se mu budu věnovat ve svojí diplomové práci. 

Hospodářská nemožnost plnění je institut zachycující dynamiku vnějších 

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

při kterých dojde k nepředvídatelným událostem, které excesivně 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 rozsoudit mnoho těchto případů. 

Cíl práce  

Mým cílem je shromáždění dostatečných pramenů jako zdrojů pro indentifikaci 

problematických okruhů institutu hospodářské nemožnosti plnění, pro které bych chtěl 

navrhnout řešení. 

Způsob dosažení cíle 

 Nejprve definuji institut hospodářské nemožnosti plnění a související pojmy. 

Poté krátce nastíním historii institutu hospodářské nemožnosti plnění, tak abych uvedl 

jeho kořeny. Následně se intenzivně zaměřím na období první republiky, kdy byla 

vypracována první rozsáhlejší doktrína k tomuto institutu na našem území. Uvedu 

i příklady, respektive soudní rozhodnutí, které se tohoto institutu týkají. 

 Následně zmapuji současnou úpravu, včetně nedávného judikátu nejvyššího 

soudu, kdy shrnu současné doktrinální i judikatorní názory a zaměřím se i na budoucí 

úpravu v novém občanském zákoníku. 
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 Pro komparaci jsem zvolil úpravu Draft Common Frame of Reference. Ta může 

být předlohou budoucí společné evropské obligační úpravy, ale bude bezesporu zdrojem 

inspirace pro legislativní činnost EU. 

 Zanalyzuji také úpravu americké common law a krátce zmíním mezinárodní 

úpravu pro koupi zboží. U common law se zaměřím na jeho kasuistickou povahu, 

která může být zajímavým vodítkem pro budoucí aplikaci hospodářské nemožnosti 

plnění. Právo mezinárodního obchodu je podstatnou součástí českého právního řádu.  

Z tohoto důvodu zmíním také některá sporná místa této úpravy. 

 Zhodnotím 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 krátce popíši, přičemž se 

zaměřím na zajímavé paralely, které mohou být užitečné pro budoucí českou aplikaci. 

 Následně shrnu nejzajímavější poznatky, které jsem získal ze všech 

předmětných úprav, pod problémové okruhy a na závěr každého okruhu předložím 

jasná doporučení pro budoucí aplikaci institutu hospodářské nemožnosti plnění, resp. 

změny okolností v novém občanském zákoníku.  

Předpoklady a omezení práce 

 Tato diplomová práce se zaměřuje na institut hospodářské nemožnosti plnění 

u hlavních smluv. Především pak na aplikaci ustanovení nového občanského zákoníku 

týkající se změny okolností. To omezuje nutně i rozsah, který je věnován jednotlivým 

dílčím úpravám. Vzhledem k tomu, že je předmět práce orientován na český právní řád, 

věnuji se ostatním právním úpravám pouze v rozsahu, který je pro tento cíl praktický. 

 Související témata jsou zkoumána pouze okrajově. A tak např. institut změny 

okolností pro smlouvu o smlouvě budoucí je krátce zmíněn pro užitečnost některých 

myšlenek při aplikaci obecné změny okolností. Obdobně je krátce zmíněn také institut 

zmaření účelu smlouvy. Doktrína frustration je kromě krátkého vysvětlujícího odstavce 

pominuta, neboť rozsah práce širší zkoumání této úpravy nedovoluje. 

 Práce je vypracována ke stavu právní úpravy k 31. 8. 2012.  
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I. Pojem hospodářské nemožnosti plnění 

Obecně lze definovat tři základní instituty, které mají vazbu k hospodářské 

nemožnosti plnění. Prvním z nich je nemožnost plnění, často pro přehlednost 

označovaná jako přísná. V zahraniční literatuře se tento institut označuje jako 

“impossibility“ nebo také někdy “force majeure“. Jde o institut, vztahující se na případ, 

kdy se plnění stane neuskutečnitelným z důvodu vnější události. V tom případě závazek 

zaniká. V účinné právní úpravě je zakotven v § 575 až 577 ObčZ a § 352 až 354 ObchZ. 

Druhým institutem je zmaření účelu smlouvy. V anglosaských zemích je 

používán obdobný institut “frustration“. Uplatňuje se v situacích, kdy je znám účel 

smlouvy, tedy důvod proč strany smlouvu uzavíraly, a ten byl vnější událostí 

nenávratně narušen a je v současnosti touto smlouvou neuskutečnitelný. V české účinné 

úpravě je tento institut upraven v § 356 obchodního zákoníku s hlavní charakteristikou 

výslovného zakotvení účelu ve smlouvě. 

Třetím institutem je hospodářská nemožnost plnění, někdy také nazývaná jako 

změna okolností. V zahraničí se používá nejčastěji označení „change of circumstances“, 

příp. „hardship“. V německé doktríně jsou to instituty „narušení základu smlouvy“ 

(Störung der Geschäftsgrundlage) a „praktická nemožnost plnění“ (Faktische 

Unmöglichkeit).¨ 

V rámci common law se obdobný institut označuje “impracticability“. Institut 

hospodářské nemožnosti plnění historicky vychází z přísné nemožnosti plnění, 

ale používá se v situacích, kdy je plnění fakticky možné, ale z různých, nejčastěji 

spravedlnostních či ekonomických, důvodů právo umožňuje dlužníkovi odmítnout 

plnění nebo dává pravomoc soudu upravit vztahy mezi stranami. V české právní úpravě 

tento institut nově zavádí § 1765 nového občanského zákoníku. 

Hospodářská nemožnost plnění se často dělí na dva sub-instituty 

neekvivalentnost a obtížnost plnění. 

Podstatou sub-institutu neekvivalentnosti je vznik výrazné neekvivalentnosti 

mezi hodnotami plnění. Neekvivalentnost je takového rozsahu, že ohrožuje samotnou 

platnost kontraktu z pohledu kontraktační teorie.  



- 4 - 

Podstatou druhého sub-institutu obtížnosti je nepředvídané a nepředvídatelné 

výrazné zvýšení složitosti plnění, nejčastěji ve formě extrémních nákladů pro jednu 

smluvní stranu.  
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II. Historie 

Problém nemožnosti plnění byl v právní teorii řešen již v období římské 

republiky.
1
 Pozornost byla však zaměřena především na institut absolutní nemožnosti 

plnění. Tomáš Akvinský ve své práci posléze definoval pravidlo rebus sic stantibus 

omnis promissio intellegitur – volně přeloženo – každý slib chápeme jako závazný 

za nezměněných poměrů. Tím položil základy pozdější doktríně, která se začala 

odvolávat na klauzuli rebus sic stantibus jako na konkurující princip spravedlnosti 

a materialismu ve vztahu k principu pacta sunt servanda.
2
 

S rozlišováním absolutní nemožnosti plnění a hospodářské nemožnosti plnění se 

v právní doktríně setkáváme poprvé u Huga Grotiuse
3
 na začátku 17. století. Ten nazývá 

hospodářskou nemožnost plnění jako „nadobligační námahu“. Na něj o 50 let později 

navázal Puffendorf a Grotiusovi myšlenky dále rozpracoval.
4
 

Další rozvoj institutu nemožnosti plnění nastal v souvislosti se vznikem 

přirozenoprávních kodifikací 19. století. Nejdůležitější pro český prostor byl přirozeně 

rakouský kodex ABGB účinný na českém území. Ten však obsahuje málo ustanovení 

týkajících se nemožnosti plnění a teorii dané problematiky příliš nerozvíjí.
5
 

Avšak v průběhu 19. století dochází k rozvoji doktríny Obecného práva a ta posunuje 

tento problém do popředí zájmu právní teorie.
6
 

Představitelé právní školy Obecného práva vybrali dvě části digest a na základě 

nich vypracovali složitý systém kazuistických pravidel sloužících pro řešení 

konkrétních problémů spojených s nemožností plnění. Původně však tyto části digest 

měly jen omezenou působnost a předmětné normy nebyly využívány jako obecný 

institut. Takto zpracovaný institut nemožnosti plnění začal nahrazovat celou řadu 

institutů odlišných, to vedlo k teoretickým obtížím a přineslo mnoho problémů. 

                                                 
1
 Kubeš, str. 6. 

2
 Eliáš, 2009, str. 151. 

3
 Kubeš, str. 6. 

4
 Tamtéž, str. 7. 

5
 Pouze § 1447 ABGB pro přísnou nemožnost plnění. 

6
 Kubeš, str. 8. 
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Vedle absolutní nemožnosti plnění a hospodářské nemožnosti plnění bylo 

institutem nemožnosti plnění řešeno i prodlení a další dnes samostatné instituty. 

Mezi významné teoretiky doktríny Obecného práva patřil Friedrich Mommsen 

a Bernhard Windschneid. První byl zakladatelem této doktríny, druhý ji posléze 

zpopularizoval.
7
 

Doktríně Obecného práva se podařilo významně ovlivnit podobu 

říšskoněmeckého zákoníku BGB z roku 1900, do kterého se tak dostalo 20 ustanovení 

přímo tvořících tento složitý systém převzatý částečně z digest. Mezi přední kritiky 

tohoto všezahrnujícího pojetí institutu nemožnosti plnění patřil Gustav Hartmann. 

Ten především kritizoval kazuistickou podobu ustanovení a důraz na psychologickou 

vůli smluvníků. Toto zpracování nemožnosti plnění také podle něj výrazně pomíjelo 

objektivní stránku plnění.
8
 

Zajímavé je, že právo Hitlerovi třetí říše, na rozdíl od výše zmiňovaného BGB, 

akcentovalo princip rebus sic stantibus v podobě implicitní klauzule změnitelnosti 

v každé smlouvě. Smlouva tedy platila pouze za podmínky, že vnější okolnosti zůstanou 

stejné. Jednalo se tak o opačný extrém, který výrazně akcentoval dynamické proměny 

smluvních vztahů na úkor dodržování smluvních závazků, tedy principu pacta sunt 

servanda.
9
 

  

                                                 
7
 Kubeš, str.8. 

8
 Tamtéž, str. 9. 

9
 Tamtéž, str. 18. 
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III. Hospodářská nemožnost plnění v první republice 

III.1. Rozvoj hospodářské nemožnosti plnění v poválečném období 

Právní doktrína první republiky byla problému hospodářské nemožnosti plnění 

vystavena hned na počátku svého vzniku, respektive osamostatnění od právní doktríny 

rakouské. První světová válka přinesla ve své době naprosto zásadní a svým rozsahem 

nevídané rozkolísání hospodářských poměrů, které navíc trvalo přes 4 roky. 

Ani doba bezprostředně poválečná nenabídla zdaleka kýžený klid do 

hospodářských poměrů. Například ruská revoluce naprosto uzavřela východní trhy, 

významně narušila obchod s komoditami a především takřka znemožnila plnění 

dlouhodobých kontraktů spojených s Ruskem. 

V této době došlo k obrovskému znehodnocení peněz, zavedení povinných 

odvodů a dodávek pro vojenské účely a samozřejmě k ničení velkého rozsahu, 

které nutně zpřetrhalo velké množství obchodních kontaktů a spojení a znemožnilo 

mnoho obchodů. Pro tehdejší právní komunitu bylo jedním z nejzásadnějších témat 

ovlivnění uzavřených dlouhodobých smluv. 

Vzhledem k rozsahu situace bylo nevyhnutelné, že došlo k velkému množství 

sporů, které musely soudy rozhodnout. Ve své době byla úprava v zákoníku ABGB více 

než nedostatečná a většinu situací ani rámcově neřešila. Jak poznamenává Kubeš, 

hospodářskou nemožnost plnění, tedy nechtění nebo nedostižnost dle jeho terminologie, 

nelze řešit § 1447 ABGB, který zakotvuje pouze přísnou nemožnost plnění.
10

 

Soudy tak byly nuceny přistoupit k aplikaci základních právních principů, 

především principu dobrých mravů a tudíž aplikovat § 879 ABGB. 

Soudce tedy musel rozhodnout: „(…) se zřetelem k okolnostem pečlivě shrnutým 

a zrale uváženým tak, jak by dotčený případ rozhodl zákonodárce, kdyby měl daný 

případ na mysli, rozhodnouti ovšem tak, aby se rozhodnutí zařadilo harmonicky do celé 

                                                 
10

 Rouček, díl VI., str. 400. 
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výstavby o.z.o. [česká zkratka pro ABGB – pozn. autora] a celého našeho právního řádu 

(§ 7 o.z.o.).“
11

 

Část právní doktríny ve spojení s legislativou již v roce 1920 reagovala 

na změněné právní poměry a, i vzhledem ke vzniku samostatného státu, připravila 

rámec pro nový československý zákoník. Avšak k jeho přijetí nedošlo. Soudci nově 

zformovaného Nejvyššího soudu Československé republiky tak museli za pomocí 

právních principů vyřešit mnoho sporných otázek. 

Proto právní doktrína první republiky měla výhodu v podobě čerstvých 

zkušeností a značného množství příkladů z „prakse“, které mohla v hlubších úvahách 

nad hospodářskou nemožností uplatnit. 

Mezi nejvýznamnější právní teoretiky v této oblasti patřil prof. Jaromír 

Sedláček, který v rámci Druhého sjezdu československých právníků shrnul dosavadní 

judikaturu v oblasti právní nemožnosti plnění a celou matérii teoreticky uchopil.
12

 

III.2. Synallagma a obtížnost 

Sedláček rozděloval smlouvy na tři základní kategorie
13

: 

a) Smlouvy liberální – bezúplatné jednosměrné převody hodnot (např. darovací 

smlouva) 

b) Smlouvy onerosní – kdy si strany vyměňují hospodářské hodnoty (např. 

kupní smlouva) 

c) Smlouvy indiferentní – bezúplatné převody hodnot s následným zpětným 

převodem (např. bezúplatná půjčka) 

Pro hospodářskou praxi jsou nejdůležitější smlouvy onerosní. Jejich základní 

vlastností je jejich synallagmatický charakter; tedy ekvivalence vzájemných plnění dvou 

smluvních stran.
14

 Ekvivalence je velice důležitá pro odůvodnění existence institutu 

hospodářské nemožnosti plnění. Ten je v zásadě reakcí na excesivní vychýlení 

                                                 
11

 Rouček, str. 410. 
12

 Sedláček. 
13

 Tamtéž, str. 5 – 6 
14

 Tamtéž, str. 18 
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ekvivalence ve prospěch jedné smluvní strany. To má za následek právě narušení 

základní hodnoty smlouvy a tudíž vůbec její platnosti. Excesivní narušení ekvivalence 

mezi plněními smluvních stan vnímal Sedláček jako důvod pro možnost zásahu práva 

do autonomní vůle stran.
15

 

S tím významně souvisí i další rozlišení typů smluv, tentokrát ale pouze smluv 

obsahujících riziko
16

: 

a) aleatorní 

b) spekulativní (např. futures) 

Oba typy smluv se vyznačují úmyslným zahrnutím rizika do podmínek 

smluvního ujednání. V případě aleatorní smlouvy závisí na hospodářské situaci, 

zda ta či ona smluvní strana bude plnit svůj závazek. Spekulativní smlouva je 

charakterizována nejistotou ne v plnění samotném, ale v hodnotě plnění a přímo tedy 

zahrnuje i možnost neekvivalentnosti vzájemných plnění.
17

 

Dle Sedláčka oba typy smluv obsahujících riziko nemohou být zahrnuty 

do případného institutu nemožnosti plnění, neboť autonomie vůle stran jasně definovala 

posouzení rizika a následně strany dobrovolně smlouvu uzavřely. Ekvivalentnost 

smlouvy nemůže být tedy narušena vnějšími podmínkami, když ta jejich nejistotu 

dopředu předpokládá.
18

 

Hospodářská nemožnost plnění by měla umožnit stranám vypořádat se 

s neočekávanými riziky, které nemohly předvídat v době uzavření smlouvy.
19

 

III.3. Subjektivní a objektivní pohled 

III.3.1. Hodnota věci 

Vzhledem k tomu, že podstatou institutu hospodářské nemožnosti plnění je 

neekvivalentnost majetkových hodnot ve smlouvě, je nezbytné definovat, co jsou to 

                                                 
15

 Sedláček, str. 6. 
16

 Tamtéž, str. 7. 
17

 Tamtéž. 
18

 Tamtéž. 
19

 Tamtéž, str. 8. 
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vlastně majetkové hodnoty. Sedláček majetkové hodnoty definoval jako věci v právním 

slova smyslu.
20

 Klíčovou vlastností věcí pro obchodní smlouvu i ekvivalenci 

vzájemných závazků je hodnota plnění. Hodnota může být subjektivní – vztažené ke 

konkrétnímu dlužníkovi nebo věřiteli, nebo objektivní – například obvyklá hodnota věci 

ve stejném místě a čase.
21

 

Sedláček se přiklání k objektivní hodnotě, jako spravedlivější a předvídatelnější, 

ale dále rozlišuje individuální hodnotu věci. Tedy hodnotu pro průměrnou osobu 

v obdobném případě, objektivizovanou subjektivní hodnotu. Tuto hodnotu označuje 

jako základ právní hodnoty. Jedná se dle něj o vyvážení obou principů – subjektivního 

a objektivního.
22

 

III.3.2. Míra vyžadované snahy 

Dalším výrazným faktorem při určování, zda je plnění hospodářsky nemožné, 

je i míra osobního nasazení strany, jejíž plnění by mělo být znemožněno. Sedláček 

navrhuje v tomto případě pouze objektivní hledisko. 

Dlužník má povinnost starat se o splnění smluvní povinnosti jako osoba 

s průměrnými schopnostmi. Osoba s průměrnými schopnostmi je korektiv založený na 

společenském prostředí a je zásadně objektivního charakteru. Je samozřejmě připuštěna 

možnost individuální zvýšení zodpovědnosti klauzulí ve smlouvě. Dlužník na základě 

tohoto ujednání může dokonce dle Sedláčka ručit i za náhodu.
23

 

Je zajímavé, že Sedláček nezohledňoval subjektivní hledisko ani v podobě 

subjektivního vyššího standardu, tedy standardu zohledňující dlužníkovi mimořádné 

schopnosti, které ho podřizují vyššímu než je průměrný standard. Jako je tomu 

například v případě odpovědnosti statutárních orgánů v současné právní úpravě a 

především judikatuře. 

                                                 
20

 Sedláček, str. 12. 
21

 Tamtéž. 
22

 Tamtéž. 
23

 Tamtéž, str. 16. 
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III.3.3. Změna okolností 

Třetím případem, kdy je nezbytné zvolit subjektivní nebo objektivní hledisko je 

samotný charakter vnější události, resp. to na které osoby musí tato vnější událost, 

nejčastěji nazývaná jako změna okolností, působit, aby její dopad byl hoden speciální 

právní ochrany. 

Změna okolností může působit
24

: 

a) pro strukturu celé společnosti (státu) 

b) pro oba smluvní partnery 

c) pro jediného smluvního partnera 

Změna okolností úzce souvisí se změnou hodnoty. Změna okolností pro 

konkrétní osobu spočívající ve snížení individuální hodnoty ale nemůže být narušením 

ekvivalence závazku. Hodnota bude stále posuzována jako objektivně subjektivní a ne 

jako individuální.
25

 

Příkladem je situace, kdy budou objednány stroje pro novou továrnu, 

ale kupující se před dodáním strojů rozhodne změnit výrobu. V tomto případě se 

výrazně snížila hodnota věci pro jediného smluvního partnera – již je může jen prodat 

dál a to nejčastěji se ztrátou – ale za této situace nedošlo k objektivnímu narušení 

ekvivalence pro obě smluvní strany.
26

 

Dle Sedláčka by se mělo přihlížet k objektivní změně okolností. Čím širší je 

okruh zasažených osob, tím spíš bude změna okolností jako objektivní uznána. 

Změna okolností pouze pro jediného smluvního partnera, může způsobit hospodářskou 

nemožnost plnění pouze v případě výslovného zakotvení ve smlouvě.
27

 

                                                 
24

 Sedláček, str. 17. 
25

 Tamtéž, str. 19. 
26

 Tamtéž. 
27

 Tamtéž, str. 68. 
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III.4. Rozdělení hospodářské nemožnosti plnění 

Hospodářskou nemožnost plnění lze rozdělit mezi základní dva sub-instituty. 

Ty jsou často zaměňovány, ale přitom jejich teoretické rozdělení usnadňuje práci 

s nimi
28

: 

a) Obtížnost 

b) Neekvivalentnost 

Pro řešení prvního je nezbytné odstranit ze závazku povinnost, která se stala 

příliš obtížnou, případně závazek jako celek zrušit. V druhém případě je nezbytné znovu 

nastolit princip funkcionálního synallagma – tedy hodnotové vzájemnosti závazků. 

Základní charakteristikou hospodářské nemožnosti plnění je, že by strany 

smlouvu neuzavřely, pokud by změna okolností byla předvídatelná. Byla-li objektivně 

nějaká okolnost známá, ale nejistá – jedná se o odvážnou smlouvu a dlužník musí nést 

následky této změny okolností.
29

 

III.4.1. Obtížnost 

Obtížnost je charakterizovaná tím, že plnění je stále možné, ale stalo se vlivem 

změny okolností tak složité, že toto plnění nelze spravedlivě požadovat po druhé 

smluvní straně. 

Příkladem je prsten, který spadl do jezera. Hodnota prstenu se nezměnila a cena 

za něj je stále odpovídající. Avšak následkem vnější okolnosti přistupuje k dlužníkově 

povinnosti nepřiměřený náklad.  

III.4.2. Neekvivalentnost 

K neekvivalentnosti naproti tomu dochází v případě, když se samotné plnění 

nestane obtížnějším, ale dojde k tak výraznému výkyvu hodnoty mezi plněními 

smluvních stran, že to naruší synallagma kontraktu. V zásadě tedy dochází k narušení 

samotné podstaty smlouvy. 

                                                 
28

 Tamtéž, str. 74. 
29

 Sedláček, str. 68. 
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Tento sub-institut úzce souvisí se zásadou rebus sic stantibus. Příkladem je 

například skoková inflace po první světové válce. Tato situace přirozeně nastává 

především u smluv dodacích, protože jsou uzavírány na delší dobu, kdy je samozřejmě 

možnost extrémních výkyvů daleko vyšší. 

III.5. Hospodářská nemožnost v judikatuře 

Jak je uvedeno výše, Nejvyšší soud Československé republiky byl po první 

světové válce v obtížně situaci. Musel bezprostředně řešit mnoho sporů úzce 

souvisejících s hospodářskou nemožností plnění, avšak v té době účinný zákoník 

ABGB, recipovaný zákonem č. 11/1918 Sb. z. a n., neobsahoval žádnou úpravu 

hospodářské nemožnosti plnění. Obsahoval pouze přísnou nemožnost plnění
30

, podobně 

jako tak činí v současnosti účinná právní úprava.
31

 

III.5.1. Výběr z judikatury 

Klíčovým rozhodnutím pro právní doktrínu hospodářské nemožnosti plnění je 

rozhodnutí Nejvyššího Soudu ze dne 14. ledna 1919 Rv. I. 8-18 (Vážný, sbírka 

rozhodnutí Nejvyššího soudu civ. I. Čís. 8. in str. 29). 

Soud poprvé jasně definoval základní podmínky, které musejí být kumulativně 

splněny pro použití hospodářské nemožnosti plnění
32

: 

a) Musí dojít k vnější události, která není předvídatelná a především předvídaná ze 

strany smluvních stran – tuto událost nazýváme změna okolností. 

b) Plnění musí být pro každého rozumného obchodníka vyloučené z toho důvodu, 

že by přivodilo jeho hospodářskou záhubu (Využívá se objektivní hledisko pro 

posouzení této podmínky)
33

. 

c) Současně by bylo plnění za současných podmínek tzv. mravně nemožné – tedy 

bylo by proti mravnímu uspořádání a proti spravedlnosti. Jedním z hlavních 

indikátorů splnění tohoto kritéria je tzv. windfall gain, tedy nezasloužený zisk 

                                                 
30

 § 1447 ABGB. 
31

 Viz kapitola IV. 
32

 Sedláček, str. 29-30. 
33

 Tamtéž, str. 31. 
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pro jednu stranu. Tato podmínka je spojeno s katolickou a sociálně-uvědoměle 

smýšlející tradicí. 

Avšak v případě, že změna okolností nebo její negativní následky jsou spojeny 

se zaviněním dlužníka, soud odmítl poskytnout dlužníkovi ochranu. Příkladem 

je rozhodnutí Nejvyšší soudu Československé republiky ze dne 21. Listopadu 1923 Rv. 

I. 1326-23 (Česká advokacie 1924 čís. 229). V tomto případě nebyl z důvodu prodlení 

dlužníka dodán papír věřiteli. Následně cena papíru enormně vzrostla a narušila se 

ekvivalence smlouvy. 

Přesto soud rozhodl, že není nemravné vymáhat plnění, v tomto případě dodání 

papíru, i přes neekvivalentnost mezi plněními smluvních stran, pokud tuto situace 

způsobil dlužník, například tím, že nedodal dle smlouvy v čas a to v době, kdy ještě tato 

neekvivalentnost neexistovala. Soud tedy námitku dlužníka spočívající v hospodářské 

nemožnosti plnění dané smlouvy zamítl.
34

 

Posledním příkladem je rozhodnutí Nejvyššího Soudu Československé republiky 

ze dne 17. Května 1922 Rv. I. 407-22 (Vážný IV. Čís. 1680 str. 489), které ukazuje, 

jak je možné konstruktivně přistupovat k řešení problémů spojených s hospodářskou 

nemožností plnění.
35

 

V roce 1908 dala žalující městská obec V. žalovanému továrníkovi právo 

ke zřízení a provozování elektrárny za to, že po 50 letech odevzdá elektrárnu obci 

bezplatně do vlastnictví. Smlouva také stanovila, že obec může odkoupit továrnu 

do svého vlastnictví za cenu celého vlastního kapitálu v prvních 5 letech od dokončení. 

Následně se tato cena měla snižovat s uplynulou dobou. 

V roce 1920 se obec domáhala odkupu na základě ceny uvedené ve smlouvě. 

Továrník to odmítl s poukazem na to, že za uplynulou dobu došlo k několikanásobnému 

znehodnocení peněz především následkem první světové války ale i nestabilní měnové 

politiky po válce. Městská obec továrníka zažalovala a požadovala vynucení jeho plnění 

smlouvy, tedy prodej elektrárny za cenu stanovenou ve smlouvě. 

                                                 
34

 Sedláček, str. 33. 
35

 Tamtéž, str. 34. 
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Nižší soudy smlouvu považovaly za smlouvu odvážnou a tudíž smlouva riziko 

obsahovala a podle nich nešlo použít institut hospodářské nemožnosti plnění. Nejvyšší 

soud uznal právo obce na odkup továrny, ale na základě principu ekvivalence nařídil, 

aby cena byla stanovena podle ocenění dle nynějších poměrů a pak byla cena snížena 

poměrně, tak jak měla být snížena v čase dle smlouvy. 

K tomu poznamenal: „Jestliže plnění vzájemně povinná následkem 

nepředvídaného převratu hospodářských poměrů ocitnou se v takovém nepoměru 

hodnot, s jakým včas uzavření smlouvy se počítati nemohlo, není strana, nepoměrem 

tím trpící, povinna smlouvu dodržeti – leda, že by druhá strana byla ochotna nepoměr 

ten vyrovnati.“
36

  

III.5.2. Podmínky pro hospodářskou nemožnost plnění 

Sedláček tedy shrnul judikaturu Nejvyššího soudu Československé republiky 

do systému podmínek, které musejí být splněny pro právně relevantní narušení 

funkcionálního synallagmatu, které je nezbytným předpokladem pro aplikaci institutu 

hospodářské nemožnost plnění
37

: 

a) Smluvní strany směňují dvě hodnotově rovné věci. Ekvivalence tedy již musí 

existovat. 

b) Smluvní strany předpokládají zachování ekvivalence. Nejde o smlouvy, které již 

obsahují riziko narušení ekvivalence. 

c) Došlo k nepředvídatelnému odchýlení od situace, která byla v době uzavření 

smlouvy. Tato odchylka je větší než převzaté riziko smluvní stranou. V rámci 

tohoto kritéria se přihlíží ke zvyklostem pořádného obchodu. 

d) Došlo ke značné poruše ekvivalence a plnění by se příčilo dobrým mravům 

v podobě: 

a. Buď by došlo ke zruinování dlužníka, nebo 

b. k nemravnému obohacení věřitele. 

Obě podmínky se posuzují objektivně. 

                                                 
36

 Sedláček, str. 34. 
37

 Tamtéž, str. 34-35. 
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Pokud jsou splněny kumulativně tyto čtyři podmínky, má soud následně právo 

zrušit smlouvu, která je touto vadou postižena. Pokud nejde smlouvu zrušit, například 

bylo-li již ze smlouvy plněno a toto plnění nelze restituovat druhé straně, je jeho úkol 

v zásadě dvojí: 

a) Měl by se pokusit znovu nastolit hospodářskou ekvivalenci, např. úpravou 

stávajícího smluvního vztahu. 

b) Případně by měl poruchu, resp. její následky, mezi smluvní strany rozdělit tak, 

že břímě odpovědnosti za tyto následky ponesou společně. 

III.6. Sedláčkovy návrhy a shrnutí 

Vzhledem k tomu, že soudy překonaly výše uvedené problémy bez zákonného 

zmocnění, jevilo se dle Sedláčka jako zbytečné zakotvovat ustanovení zákona, 

která kazuisticky budou řešit jednotlivé varianty hospodářské nemožnosti plnění. 

Soudce v dobách zlých osvědčil, že problémy před něj postavené dokáže řešit 

spravedlivě a předvídatelně. Není možné, aby zákonodárce pro období  těžkých 

hospodářských a sociálních změn připravil podrobné právní normy.
 38

 

Proto se Sedláček jasně stavěl proti zákonnému zmocnění stejně jako omezení 

soudců vnitřními pokyny.
39

 Odmítá tedy zakotvení základního principu rebus sic 

stantibus, ale i jiných podrobnějších zmocnění. Sedláček vyjádřil obavu, že zákonná 

zakotvení mohou soudce svazovat pro použití institutu hospodářské nemožnosti plnění 

jenom v omezených případech a v omezené míře. 

Současně se obává, aby hospodářská nemožnost plnění nebyla účelově 

zneužívána v neadekvátních případech. Dle Sedláčkova názoru výslovné zakotvení 

tohoto institutu minimálně významně přidá práci soudcům a bude odvádět jejich 

pozornost. Z jeho pohledu je totiž použití hospodářské nemožnosti plnění na místě 

jenom za opravdu výjimečných okolností.
 40

 

                                                 
38

 Sedláček, str. 72, 82. 
39

 Tamtéž, str. 83. 
40

 Tamtéž, str. 72. 



- 17 - 

Nejlépe jeho výhrady shrnuje tento úryvek: „(…), zda v normálních poměrech, 

až soudcové nebudou z vlastní zkušenosti znáti toto ohromné kataklysma, které celou 

Evropu v druhém decenniu tohoto století zachvátilo, zda tito soudcové nebudou takovým 

ustanovením sváděni k tomu, aby na úkor smluvní věrnosti připouštěli soluci smluvníků. 

(…) Je velmi odvážno zařaditi takové ustanovení do občanského zákoníku. Vedeme 

každým takovým ustanovením soudce i proti jeho vůli, ale nevíme, kam ho zavedeme.“
41

 

Sedláček tedy doporučuje, aby soudům byla dána pouze nezávazná směrnice 

jak tyto problémy řešit a k tomu obecný zákonný nástroj, který dává povinnost dlužníku 

a věřiteli chovat se dle zásad pořádného obchodu.
42

 

Navrhuje znění ustanovení
43

: 

„Dlužník má svůj závazek splniti podle zásad pořádného obchodu, 

věřitel pak může svůj nárok uplatňovati, šetří-li stejných zásad.“ 

Přiklání se k této dikci i z toho důvodu, protože je výkon práv dle zásad 

pořádného obchodu dostatečně obecným pojmem pro širokou použitelnost, ale přesto 

nenutí soudce vypořádat se při každé příležitosti s otázkou hospodářské nemožnosti 

plnění. 

III.7. Návrh československého občanského zákoníku 

Jak již bylo zmíněno výše, komise ministerstva spravedlnosti zpracovala osnovu 

nového československého zákoníku. Předmětné ustanovení navrhující úpravu obdobnou 

změně okolností nového občanského zákoníku bylo několikrát přepracováno.
44

  

  

                                                 
41

 Tamtéž, str. 82. 
42

 Tamtéž, str. 83-84 
43

 Sedláček, str. 83-4. 
44

 Znění ustanovení viz Příloha (zdroj: Sedláček, str. 75).  
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Základní podmínky pro uplatnění hospodářské nemožnosti plnění dle návrhu 

československého občanského zákoníku jsou: 

a) Musí dojít k objektivní změně okolností. 

b) Tato změna musí být objektivně nepředvídatelná. 

c) Jedna ze smluvních stran se musí ocitnout v riziku hospodářské zkázy – ze 

subjektivního hlediska. 

d) Této osobě nelze její postavení klást za vinu. 

V případě splnění podmínek mohou nastat tyto situace: 

a) Smluvník uvedený v nebezpečí hospodářské zkázy může napadnout smlouvu 

a žádat její zrušení, nezáleží kvůli jaké povinnosti a zda jde o poruchu 

neekvivalentnosti (funkcionálního synallagmatu) či o obtížnost plnění. 

b) Při peněžitých závazcích může postižená strana žádat buď úpravu peněžité 

povinnosti, nebo zrušení povinnosti. Druhá strana může protinávrhem navrhnout 

novou úpravu povinností a tím se zrušení smlouvy vyhnout. 

Je zřejmé, že podobou osnovy československého občanského zákoníku se 

rovněž do jisté míry inspirovala současná podoba nového občanského zákoníku. 

Je proto vhodné, je společně porovnat v části věnované právě novému občanskému 

zákoníku. 

K tomuto návrhu měl Sedláček několik výhrad. Mezi nejzásadnější patřilo 

smíšení subjektivního a objektivního hlediska a nestanovení promlčecí lhůty pro právo 

napadnout smlouvu u soudu.
45

 Nová podoba československého občanského zákoníku 

nakonec přijata nebyla kvůli započetí druhé světové války.
46

 

  

                                                 
45

 Sedláček, str. 76 
46

 Kubeš, str. 9. 
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IV. Současná právní úprava 

Současná právní doktrína nevěnovala otázce hospodářské nemožnosti plnění 

přílišnou pozornost. To se však příchodem rekodifikace mění. Stejně tak judikatura 

k této otázce není příliš bohatá, i když i to se v poslední době změnilo. 

Zaprvé je třeba říci, že v současnosti lze nalézt obecnou úpravu dodatečné 

(následné) nemožnosti plnění v § 575 až 577 ObčZ a speciální úpravu v § 352 až 354 

ObchZ.
47

 V těchto ustanoveních je upraven institut tzv. přísné nemožnosti.
48

 

To znamená, že plnění závazku se stává nemožným pouze tehdy, je-li plnění opravdu 

neuskutečnitelné.
49

 V takovém případě se zprošťuje dlužník plnění závazku. 

Dle Eliáše
50

 je omezen tento institut právě jen na přísnou nemožnost plnění. 

Neobsahuje tedy složku hospodářské nemožnosti. K tomu se přiklání i judikát Nejvyšší 

soudu ze dne 25. 1. 2012 sp. zn. 32 Cdo 3334/2010, ve kterém se Nejvyšší soud přímo 

vypořádal s otázkou hospodářské nemožnosti plnění. 

IV.1. Posouzení Nejvyššího soudu 

V daném případě byla uzavřena smlouva o dílo spočívající v opravě a přístavbě 

rodinného domu. Žalobkyně zhotovila dohodnuté dílo a vyhotovila pro žalovanou 

fakturu. Ta jí byla vrácena s tím, že neobsahuje dohodnuté náležitosti. 

Posléze žalobkyně vyhotovila nové faktury dne 12. listopadu se splatností 19. listopadu. 

Následně, po nezaplacení faktur ze strany žalované, žalobkyně odstoupila od smlouvy. 

Odvolací soud shledal, že žalobkyně neodstoupila od smlouvy platně kvůli 

neproplacení faktur, protože faktury měly mít splatnost 30 dnů. A tato doba ještě 

neuplynula. 

Na druhou stranu odvolací soud dospěl k závěru, že: „(…) závazek z předmětné 

smlouvy o dílo splnit nelze, neboť jeho splnění se stalo nemožným. Podle posouzení 

                                                 
47

 Viz Příloha. 
48

 von BAR, str. 717. 
49

 § 575 ObčZ. 
50

 Eliáš, 2006, str. 659-660. 
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odvolacího soudu šlo přitom o dodatečnou nemožnost plnění, která nastala jako 

důsledek situace na stavbě, kdy objednatelka neuhradila dílčí faktury a zhotovitelka 

proto nebyla schopna pokračovat v provádění prací; za tohoto stavu nebylo možné již 

závazek splnit, ačkoli v době uzavření smlouvy bylo plnění objektivně splnitelné.“ 

Následně odvolací soud použil odkaz v § 351 a 354 ObchZ, které upravují 

plnění při odstoupení od smlouvy. Podle odvolacího soudu má žalobkyně nárok 

na peněžitou náhradu z titulu bezdůvodného obohacení o výkony, které žalobkyně 

provedla, a přiznal žalobkyni cenu odvedených prací dle znaleckého posudku. 

Nejvyšší soud uznal otázku zániku závazku pro následnou nemožnost plnění 

za otázku zásadního právního významu, kterou odvolací soud řešil v rozporu 

s judikaturou soudů a připustil dovolání žalované. 

Nejvyšší soud rekapituloval, že o použití následné nemožnosti plnění lze hovořit 

v situaci, kdy se plnění stane následkem vnější okolnosti po vzniku závazku trvale 

nemožným. Odlišuje tuto situaci od nemožnosti existující už od počátku, na jejímž 

základě by nemohl vzniknout platný závazek již na začátku, resp. by smlouva zavazující 

k nemožnému plnění byla od počátku absolutně neplatná dle § 37 odst. 2 ObčZ. 

Dále Nejvyšší soud konstatoval, že následná nemožnost plnění způsobuje zánik 

povinnosti dlužníka plnit, a to ze zákona, přičemž k zániku povinnosti plnit dojde 

okamžikem, kdy vnější okolnost nemožnost plnění způsobí. 

Nejvyšší soud se také vyjadřuje k tomu, že je nemožnost plnění zásadně 

objektivní, tedy nezávislá na osobě dlužníka a jeho vůli. Nejčastěji je způsobena 

překážkami právního charakteru nebo faktickou či fyzickou nemožností plnit 

pro objektivní (často přírodní) okolnosti. 

Subjektivní nemožnost plnění je pak dle Nejvyššího soudu zcela výjimečná. 

Může se například objevit v případě závazků osobní povahy. Jako příklad Nejvyšší soud 

uvádí dlouhodobou nemoc dlužníka pro plnění závazku osobní povahy. 

Nejvyšší soud dále vymezil hospodářskou nemožnost plnění, která podle něj 

úzce souvisí se subjektivní nemožností plnění. Hospodářskou nemožnost plnění vymezil 

jako situaci, při níž je: „(…) plnění objektivně možné, ale z hospodářského hlediska 
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natolik obtížné, že jej nelze od dlužníka rozumně vyžadovat. Jestliže je závazek fakticky 

i právně splnitelný, nemá samotná hospodářská nemožnost za následek zánik závazku 

(srov. § 575 odst. 2 občanského zákoníku)
51

.“ 

Nejvyšší soud dále podpírá svou argumentaci ustanovením § 352 odst. 1 

ObchZ
52

, podle něhož se závazek považuje za splnitelný, pokud jej lze splnit pomocí 

jiné osoby. 

Nejvyšší soud konstatuje, že: „Za nemožné se však souladu s ustanovením § 575 

odst. 2 obč. zák. nepovažuje tzv. nemožnost hospodářská, tedy taková kdy je závazek 

možnost splnit jen za ztížených podmínek, s většími náklady, nebo závazek lze splnit 

až po určité době plnění. Obtížnost plnění zásadně nevede k aplikaci pravidel 

o nemožnost plnění a platí obecná zásada soukromého práva „pacta sunt servanda“. 

Soud nakonec shrnuje formy nemožnosti plnění takto: 

a. objektivní nemožnost – plnění nelze vůbec uskutečnit, protože je 

v rozporu s přírodními zákony a plnit by nemohl tedy nikdo 

b. subjektivní nemožnost – je sice proveditelné, ale je vyloučeno, aby toto 

plnění provedl dlužník 

c. právní nemožnost – plnění nelze uskutečnit, protože změna právní 

úpravy učinila plnění zakázaným nebo je dovolenost vázána na 

podmínku, které dlužník nemůže dostát 

U subjektivní nemožnosti soud poznamenává, že tato možnost je výrazně 

omezena § 352 odst. 1 ObčZ, který předepisuje nutnost zajistit plnění s využitím někoho 

jiného, pokud to lze. Z toho dovozuje, že v případě hospodářské nemožnosti plnění, 

kdy je možné závazek splnit jen za ztížených podmínek, s většími náklady nebo až 

po sjednaném čase, ani subjektivní nemožnost plnění nepřivodí zánik obchodního 

závazku.  Nemožnost plnění musí být dle Nejvyššího soudu nezávislá na osobě nebo 

vůli dlužníka. Závazek proto nezanikne v případě, že je se dlužník stane platebně 

nezpůsobilý bez ohledu na zavinění této okolnosti. 

                                                 
51

 Viz Příloha. 
52

 Viz Příloha. 
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Podle Nejvyššího soudu je odůvodnění, že nastala nemožnost plnění pouze tím, 

že žalovaná nezaplatila žalobkyni faktury, nedostatečným důvodem pro uplatnění 

nemožnosti plnění podle účinné právní úpravy a rozhodnutí odvolacího soudu je tedy 

nesprávné. Na straně žalobkyně by se jednalo podle soudu pouze o hospodářskou 

nemožnost plnit, která však nečiní dle výše uvedených argumentů plnění nemožným 

s důsledkem zániku závazku. 

Nejvyšší soud tedy napadený rozsudek odvolacího soudu zrušil a nařídil nové 

jednání ve věci. 

Je vhodné také poznamenat, že Nejvyšší soud v závorce za popisem hospodářské 

nemožnosti plnění uvedl: „(…) kdy je možné splnit závazek jen za ztížených podmínek, 

s většími náklady (tj. náklady zvýšenými, nikoliv bez ohledu na náklady) (…)“. 

Právě část v závorce je důležitá a poukazuje na to, že i povinnost plnit se zvýšenými 

náklady není absolutní. Bohužel se tomuto problému Nejvyšší soud více nevěnoval. 

Je možné s rozhodnutím Nejvyššího soudu principiálně souhlasit, když odmítl 

narušení základního principu pacta sunt servanda čistě z důvodu neproplacení faktur. 

Na druhou stranu se zdá terminologické vymezení subjektivní nemožnosti plnění 

a především připodobnění hospodářské nemožnosti plnění k ní, jako nedostatečně 

teoreticky promyšlené. 

V rozsudku chybí jakékoliv vztažení koncepce hospodářské nemožnosti plnění, 

jak k další důležité zásadě rebus sic stantibus, tak ke konceptu rovnováhy smluvních 

povinností a podstaty funkcionálního synallagmatu. 

IV.2. Clausula rebus sic stantibus 

Clausula rebus sic stantibus je principem smluvního práva přímo konkurujícím 

známějšímu a používanějšímu principu pacta sunt servanda. Tento princip se překládá 

takto: „za předpokladu, že věci zůstanou, jak jsou“. Jak je již poznamenáno výše, 

pravidlo je zkrácením principu, který formuloval Tomáš Akvinský – rebus sic stantibus 

omnis promissio intellegitur.
53

 

                                                 
53

 Eliáš, 2009, str. 151. 
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Jedná se tedy o vyvažující princip, který přihlíží k dynamičnosti vnějšího 

prostředí při uzavírání závazků. Nejčastěji je spojen s principem spravedlnosti 

a ekonomickým účelem smlouvy. Uplatňuje se, když je tento účel ohrožen. Jedná se 

o nástroj, který se přiklání k materialismu a poukazuje na to, že smlouvy strany 

uzavírají s určitou představou o stavu vnějších podmínek a se záměrem, kterého chtějí 

kontraktací a následným plněním docílit. 

Formální dodržení smluvního závazku může v krajním případě způsobit narušení 

principu dobrých mravů. Vyvažující princip je proto na místě. Přesto je přirozeně pacta 

sunt servanda dominujícím principem smluvního práva právě proto, že tvoří základ 

kontraktační teorie.
54

 

Nelze však zapomínat i na princip vzájemné rovnováhy smluvních povinností, 

jehož extrémní vychýlení může vést až k zániku vzájemnosti kontraktů, tak jak to bylo 

popsáno v teorii první republiky.
55

 

IV.2.1. Smlouva o smlouvě budoucí 

Clausula rebus sic stantibus je explicitně zakotvena v úpravě smlouvy o smlouvě 

budoucí v § 50a odst. 3 ObčZ
56

 a § 292 odst. 5 ObchZ
57

. Ty stanovují, že změní-li se 

okolnosti, za kterých byla předběžná smlouva uzavřena, natolik, že nelze spravedlivě 

požadovat plnění, tedy uzavření smlouvy hlavní, tato povinnost zanikne.
58

 

Ke změně okolností může dojít v poměrech obou stran, ale i jen některé z nich. 

Může jít o situaci vyvolanou vnější událostí i skutečností, kterou lze straně přičítat. 

To ovšem často vede k různým právním důsledkům. Literatura dále uvádí, že změna 

okolností musí být změnou velmi významnou.
59

 

Okolnosti, jejichž změna je právně významná, jsou ty, které byly stranám při 

uzavření smlouvy známy nebo které strany měly a mohly předvídat – v porovnání 
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 Eliáš, 2009, str. 155. 
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 Sedláček, str. 18. 
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 Viz Příloha. 
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 Viz Příloha 
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 Eliáš, 2009, str. 151. 
59

 Eliáš, 2009, str. 152. 
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s těmi, jež posléze skutečně nastaly. Důležitá je kvalita změny. Eliáš se přiklání k co 

nejširšímu pojetí aplikace změny okolností, především apeluje na vyvarování se 

omezení na pojmy současných institutů vyšší moci (§ 374 ObchZ), podstatné změny 

okolností (§ 356 ObchZ) anebo následné nemožnosti plnění (§ 575 ObčZ).
60

 

Také zdůrazňuje, že nelze doložku rebus sic stantibus uplatnit pouze ve prospěch 

jedné strany a tak zavázaná strana, která úmyslně nebo nedbalostí zaviní změnu 

okolností, se nemůže ochrany domáhat.
61

 

Při zvažování zda lze změnu okolností uplatnit, je tato poměřována principem 

spravedlnosti v případě občanskoprávních vztahů nebo principem racionality v případě 

obchodněprávních. Důležitý je i typ realizační smlouvy. Jinak se bude hodnotit ztráta 

důvěry u kupní smlouvy, jinak u smlouvy mandátní.
62

 

Na závěr je třeba uzavřít, že změna okolností se neuplatní v případě běžného 

podnikatelského rizika. Eliáš v tomto směru odkazuje na obecná pravidla 

spravedlnosti.
63

 

Problematika smluv o smlouvě budoucí přesahuje téma této práce, a proto jí 

nebude dále v práci věnován prostor. 

Omezení aplikace principu rebus sic stantibus pouze na smlouvu o smlouvě 

budoucí by bylo podle Eliáše i v účinné právní úpravě příliš úzké. De lege lata může 

podle jeho názoru dojít nejen k zániku obligační povinnosti ze smlouvy o smlouvě 

budoucí, ale i k využití klauzule dobrých mravů pro odmítnutí plnění či zánik závazku 

v případě výjimečných okolností.
64

 Těmto otázkám je věnována kapitola IV.2.3. 
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- 25 - 

Pelikánová k tomu poznamenává, že vedle smluv přípravných se clausula rebus 

sic stantibus nejčastěji používá pro smlouvy uzavřené na delší dobu, přičemž 

tato úprava musí být v dnešní době zakotvena smluvně.
65

 

Pelikánová se také vyjádřila pro obecnou úpravu klauzule v občanském 

zákoníku. Za její kvalifikovanou úpravu, ale velmi omezenou ve své aplikaci, považuje 

institut zmaření účelu smlouvy.
66

 

IV.2.2. Zmaření účelu smlouvy 

Zmaření účelu smlouvy je vyjádřením zásady clausula rebus sic stantibus 

pro omezený okruh případů. V případě splnění podmínek dojde k zániku závazku. 

Těchto podmínek je pět
67

: 

a. Musí dojít k zmaření základního účelu smlouvy – tedy jediné nebo hlavní 

pohnutky k uzavření smlouvy. Je zajímavé, že zákon nerozlišuje vůbec 

důvod zmaření základního účelu. Připouští tedy zmaření objektivní 

události, ale i následkem jednání smluvní strany nebo třetí osoby. 

b. Tento základní účel musí být ve smlouvě explicitně vyjádřen. 

Implicitní dovození se nepřipouští. 

c. Zmaření explicitně vyjádřeného základního účelu smlouvy musí být 

důsledkem podstatné změny okolností. Stejně jako u zmaření základního 

účelu i zde zákon připouští, aby okolnosti nebyly jen objektivní povahy, 

ale může jít např. i o vztahy se subdodavateli. Zákon však nepovažuje 

změnu majetkových poměrů některé ze stran za podstatnou změnu 

okolností. 

d. K podstatné změně okolností musí dojít po uzavření smlouvy. 

e. Strana postižená zmařením účelu smlouvy získá důvod pro odstoupení 

od smlouvy, toto však musí platně učinit. Zánik závazku tedy nenastává 

ex lege, ale až jednostranným právním úkonem postižené strany. 
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 Pelikánová, str. 352. 
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 Pelikánová, str. 352. 
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Je důležité poznamenat, že tato úprava je dispozitivní a předpokládá možnost 

rozšíření omezené působnosti tohoto ustanovení, stejně jako její zúžení nebo úplné 

vyloučení.
68

 Eliáš poznamenává, že lze zmaření účelu smlouvy označit za speciální 

případ následné nemožnosti plnění.
69

 

Pelikánová charakterizuje zmaření účelu smlouvy také jako zánik kauzy nebo 

ztrátu zájmu na jejím splnění v důsledku změny okolností. Za kvalifikovanost zmaření 

účelu smlouvy považuje nutnost explicitního vyjádření účelu ve smlouvě.
70

 

Zmaření účelu smlouvy je nástrojem pro minimalizování nákladů stran, když 

je jasné, že plnění nemá ekonomický smysl. Odstupující osoba však může být 

odpovědná za škodu způsobenou odstoupením od smlouvy dle § 357
71

 ObchZ.
72

 

IV.2.3. Použití zásad dobrých mravů 

Eliáš navrhuje aplikaci principu rebus sic stantibus v kontextu, který není 

přijímán celou právní komunitou, ale přesto se jedná o krok směrem k praxi 

prvorepublikových soudů. 

Eliáš poznamenává, že: „(…) se praxe setkává s případy, kdy se v důsledku 

neočekávaného vývoje hospodářských poměrů změní situace smluvních stran do té míry, 

že ač smlouva strany zavazovala za standardních podmínek, následně se okolnosti 

změní natolik, že by dlužníkovo plnění vedlo k jeho hospodářské zkáze.“
73

 Tuto kategorii 

případů Eliáš nazývá hospodářskou nemožností plnění a těžkostmi po uzavření 

smlouvy.
74

 

Toto Eliášovo vymezení hospodářské nemožnosti plnění se ale zdá ve světle 

doktríny německé
75

 jako překonané. Jeho pojetí se orientuje na hospodářskou zkázu 

jedné ze smluvních stran. Dnešní pojetí je orientováno na vzájemný vztah hodnot 
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plnění, nebo zvýšení obtížnosti plnění, nikoliv na hospodářskou zkázu konkrétní osoby. 

Toto pojetí nutně vede k nerovnému přístupu v obdobných případech, přesto hledisko 

dobrých mravů stále hraje při posuzování změny okolností významnou roli. 

Jak je zmíněno výše, prvorepublikové soudy byly nuceny řešit situaci 

hospodářského rozvratu bez zázemí v právním institutu zakotveném v občanském 

zákoníku. Většinu těchto situací vyřešily poukazem na zásadu dobrých mravů.
76

 

Tento přístup je však odůvodněn pouze mimořádnými okolnostmi a klade 

vysoké nároky na soudcovu samostatnou spravedlnostní úvahu. Důležité je především 

šetření zájmu věřitele a tak by například dlužník neměl být schopen uplatnit námitku 

hospodářské nemožnosti plnění, pokud již byl v prodlení. Tím, že soudce nemá 

podle účinné právní úpravy možnost přizpůsobit smlouvu změně okolností, povede 

rozpor s dobrými mravy nebo poctivostí obchodu k neplatnosti smlouvy, nebo 

k odepření právní ochrany při výkonu práv.
77

 

Může tak nastat situace, kdy bude soudce nucen rozhodnout mezi hospodářským 

zánikem dlužníka, anebo věřitele. Podle Eliáše by v tomto případě měl mít přednost 

věřitel, neboť je to dlužník, kdo nese konečné riziko.
78

 

Je vhodné uzavřít, že i podle Eliáše je toto použití zásad dobrých mravů krajním 

řešením a vždy by mělo být šetřeno ve vztahu k zásadě pacta sunt servanda. 

Konflikt těchto dvou zásad je podle něj ale jen zdánlivý. Obě zásady se spíše navzájem 

doplňují.
79

 

  

                                                 
76

 Viz kap. II. 
77

 Eliáš, 2009, str. 153. 
78

 Tamtéž. 
79

 Eliáš, 2009, str. 155. 
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V. Návrh nového občanského zákoníku (§ 1765 a násl.) 

V.1. Změna okolností a její prameny 

Nový občanský zákoník přichází se staronovým přístupem. Na jedné straně 

setrvává na přísné nemožnosti plnění, tak jak ji známe ze staré úpravy. Tedy dle § 2006 

(1) nového občanského zákoníku
80

 plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených 

podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určité době. 

Hospodářská nemožnost plnění jako druh nemožnosti plnění tedy není zakotven. 

Přesto vznikl nový a široký institut nazvaný změna okolností (§ 1764, 1765 a 1766 

nového občanského zákoníku)
81

. 

V § 1764 nového občanského zákoníku je znovu zdůrazněn princip pacta sunt 

servanda. I pokud se plnění stane obtížnějším, smlouva je stále závazná a dlužník musí 

splnit svůj dluh. Výjimku pak tvoří § 1765 a 1766 občanského zákoníku. 

Přesto zdůraznění výjimečného charakteru těchto ustanovení je důležité pro budoucí 

posouzení šíře jejich aplikace. 

Ustanovení § 1765 a 1766 nového občanského zákoníku jsou inspirovány 

tzv. hardship clause známými v mezinárodním právu soukromém či v Anglii
82

, 

ale především úpravou UNIDROIT Principles of international commercial contracts 

2010, konkrétně čl. 6.2.1 až 6.2.3
83

. Je možné si všimnout, že úprava kopíruje 

vzor UNIDROIT takřka dokonale s tím rozdílem, že používá poněkud nepřehlednější 

strukturu. Do budoucna může být právní teorie související s pravidly UNIDROIT 

výrazně obohacujícím prvkem k výkladu tohoto institutu. Je proto vhodné dále sledovat 

vývoj judikatury a doktríny v souvislosti s hardship v pravidlech UNIDROIT. 

V důvodové zprávě
84

 se jako zdroj úpravy uvádí také judikatura 

Nejvyššího soudu z r. 1920, která uznala použitelnost klauzuli rebus sic stantibus 

(vázání platnosti smlouvy na nezměněné okolnosti) nejen pro smlouvu o smlouvě 

                                                 
80

 Viz Příloha. 
81

 Viz Příloha. 
82

 Viz kapitola VIII. 
83

 Viz Příloha. 
84

 Důvodová zpráva [online], str. 430. 
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budoucí, ale i pro hlavní smlouvy. Tato klauzule je v platné právní úpravě použita právě 

jen pro smlouvy o smlouvě budoucí.
85

 Prvorepubliková judikatura podle důvodové 

zprávy umožnila případnou úpravu smlouvy soudem, tak aby případná nerovnost byla 

narovnána.
86

 

To se zdá jako zjednodušení judikatury Nejvyššího soudu Československé 

republiky. Základem judikatury soudu bylo hlavně narovnání ekvivalence vzájemných 

závazků, resp. jejich hodnot. Přičemž klauzule rebus sic stantibus byla spíše nositelem 

této myšlenky, než její podstatou.
87

 

Pro jednostranné právní jednání je důležité ustanovení § 1724 (2) nového 

občanského zákoníku
88

, v něm se připouští analogické použití ustanovení pro smlouvy. 

Z toho vyplývá, že například v případě veřejného příslibu by bylo možné použít institut 

změny okolností. 

V.2. Rozbor samotné úpravy změny okolností 

Navrhovaná úprava dává pravomoc soudu změnit smlouvu či ji zrušit pouze 

v případě splnění předem daných kritérií a v určených mantinelech. 

Těmito kritérii jsou: 

a) Nastane podstatná změna okolností. 

b) Tato změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr, 

který znevýhodní jednu ze stran neúměrným zvýšením nákladů nebo 

neúměrným snížením hodnoty plnění. 

c) Tuto změnu nemohla strana rozumně předpokládat a ovlivnit a nastala po 

uzavření smlouvy, nebo jí nebyla před uzavřením smlouvy známa. 

d) Strany se nedohodly v přiměřené lhůtě na smírném řešení. 

                                                 
85

 § 289 a násl. ObchZ. 
86

 Důvodová zpráva [online], str. 431. 
87

 Více viz kap. 0.  
88

 1724 (2) nového občanského zákoníku 

Ustanovení o smlouvách se použijí přiměřeně i na projev vůle, kterým se 

jedna osoba obrací na osoby jiné, ledaže to vylučuje povaha projevu vůle nebo 

zákon. 
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V případě, že strana splní tyto kritéria, může požádat soud o změnu závazku 

nebo o jeho zrušení, podle soudem určených podmínek a k soudem určenému dni. 

Navíc soud není vázán návrhem soudu. Tím se dává soudu široká rozhodovací 

kompetence, tak aby poměr stran uspořádal co nejefektivněji. Například může soud 

rozhodnout o zrušení závazku a vyplacení odškodnění druhé smluvní straně. 

Zároveň se však výslovně stranám umožňuje od ustanovení odchýlit na základě 

§ 1765 (2) nového občanského zákoníku, který umožňuje převzetí zodpovědnosti 

jednou ze stran, což vyjasňuje případné interpretační problémy s dispozitivností
89

 tohoto 

ustanovení. 

Podstatným a zajímavým prvkem úpravy je především nutnost vyjednávání. 

Smluvní strana má v případě změny okolností právo, ale i do značné míry povinnost, 

usilovat o obnovení jednání o smlouvě.
90

 

V.3. Porovnání s osnovou československého občanského zákoníku 

Objektivní změna okolností a objektivní nepředvídatelnost této změny jsou 

obdobně upraveny jako v osnově československého občanského zákoníku. Současně je 

vidět příklon k neekvivalentnosti jako měřítku změny okolností nikoliv soustředění na 

hospodářskou zkázu jedné strany, která může favorizovat špatně hospodařící dlužníky. 

Nový občanský zákoník oproti osnově výslovně neřeší zavinění dlužníka 

Rozdílné je také pořadí a priorita jednání po splnění podmínek změny okolností. Nový 

občanský zákoník zakotvuje povinnost dlužníka pokusit se vyjednat smírné řešení sporu 

a následně preferuje soudem upravení smlouvy pro odstranění nerovnosti. V osnově je 

stále důraz na rušení závazku s tím, že v případě peněžních závazků může dojít z vůle 

stran k upravení smlouvy. 

  

                                                 
89

 Srov. § 1 odst. 2 nového občanského zákoníku. 
90

 § 1765 (1) nového občanského zákoníku ve spojení s § 1766 (2) tamtéž. 
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VI. Draft Common Frame of Reference 

Jedním ze základních cílů fungování Evropské unie je jednotný trh zboží 

a služeb. Smluvní právo může významným způsobem usnadnit, ale také výrazně ztížit, 

přeshraniční obchodní výměnu a tak Evropská unie již v minulosti přistoupila 

k harmonizaci některých aspektů obchodních smluv nebo sektorů ekonomiky.
91

 

Tento přístup však přinesl také celou řadu problémů. Evropské právo například 

neobsahuje silnou obecnou část, která by umožňovala řešení vyvstanuvších mezer 

v evropském smluvním právu. Proto se Evropská komise rozhodla podpořit několik 

iniciativ, které měly za cíl přistoupit ke smluvnímu právu jako celku a pokusit se 

vytvořit systém evropského smluvního práva v celé jeho šíři. Další osud těchto snah 

je však v současné době nejasný.
92

 

Draft Common Frame of Reference je posledním z těchto iniciativ. Jedná se 

o kompletní soukromý obligační zákoník, který byl představen v roce 2009.
93

 Nezáleží 

na tom, zda je člověk kritikem či podporovatelem rozsáhlé harmonizace obligačního 

práva. Komparativní a legislativní hodnota především komentářové verze dokumentu 

je nesporná. Samotný dokument může být zajímavým vzorem pro domácí právní úpravu 

i pro přípravu legislativních návrhů EU. Samotná Komise ho pak označuje za „toolbox“ 

(tedy sadu nástrojů), jak přistupovat ke smluvnímu právu na evropské úrovni. Podle 

Komise návrh obsahuje fundamentální principy, definice klíčových konceptů 

a modelová ustanovení pro další legislativní činnost EU.
94

 

Draft Common Frame of Reference měl za cíl najít nejvyváženější a nejlepší 

úpravu evropského soukromého obligačního práva. Současně však jsou jeho komentáře 

i skvělým zdrojem porovnání jednotlivých právních řádů evropských zemí, 

respektive zakotvení obdobných institutů v právních řádech členských zemí. 
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 European Contract Law [online]. 
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 Tamtéž.  
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 DCFR [online]. 
94

 European Contract Law [online]. 



- 32 - 

VI.1. Změna okolností v Draft Common Frame of Reference 

Hospodářská nemožnost plnění je v Draft Common Frame of Reference řešena 

jediným institutem a to institutem „Variation or termination by court on a change of 

circumstances“, zkráceně česky změna okolností. Úpravu tohoto institutu lze nalézt 

v knize třetí, části obecné, kde je tento institut uveden jako jeden z druhů změny 

závazkových vztahů.
95

 

Draft Common Frame of Reference se snaží nastavit přísné mantinely 

pro uplatnění soudní kompetence měnit či zrušit závazek v případě změny okolností. 

Autoři vnímají tato omezení jako zásadní, protože bez tohoto přísného omezení 

a kontroly, by institut změny okolností mohl výrazně narušit fundamentální principy 

smluvního práva – tedy především pacta sunt servanda a celkovou stabilitu smluvních 

závazků.
96

 

Podmínky pro uplatnění změny okolností jsou tyto
97

: 

1. Změna okolností musí být výjimečná. 

Jako příklad lze uvést výrobce nakládaných okurek, který uzavře 

smlouvu s prodejcem okurek na prodej jednoho kila okurek za 10 korun. 

Tento výrobce se nemůže domáhat změny smlouvy jen proto, že z důvodu 

levného importu ze zahraničí dojde k poklesu tržní ceny v době vypořádání 

obchodu na 5 korun za kilo. Tato situace není dostatečně výjimečná. 

 

2. Plnění se muselo stát nespravedlivě obtížným. 

To znamená, že plnění se muselo stát tak obtížným, že není spravedlivé 

požadovat po dlužníkovi plnění. Tato situace se také projevuje velkou 

nevyrovnaností vzájemných závazků stran. Tedy narušením funkcionálního 

synallagmatu. von Bar hovoří o kompletním rozvrácení smluvního vztahu. 

Příkladem může být excesivní zvýšení nákladů v případě uzavření 

Suezského kanálu a vynucené plnění náhradní cestou přes Mys Dobré naděje. 

                                                 
95 

Viz Příloha. 
96

 von Bar, str. 713-5. 
97

 Tamtéž. 
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Opačným případem je situace, kdy je v důsledku kolapsu tržních cen dlužník 

povinen vykonat těžkou a nákladnou práci výměnou za bezcenné protiplnění. 

 

3. Změna okolností musela nastat až po uzavření smlouvy. 

Příkladem, kdy tato podmínka není splněna, je stavební společnost, 

která nabídne odhad, za jakou cenu postaví kamennou zídku. Po odstranění 

staré zídky pak požádá o zvýšení ceny, protože před předložením odhadu 

se rapidně zvýšily ceny kamene. Stavební společnost měla tuto cenu 

zkontrolovat a nemůže tedy namítat změnu okolností. 

 

4. Okolnosti nemohly být stranami předpokládány. 

Změna okolností nenastane v případě, kdy dlužník vzal v úvahu možnost 

nebo rozsah změny okolností, nebo bylo rozumné předpokládat, že je vezme 

v úvahu. 

Příkladem může být častá blokáda cesty směřující regionem. 

Dá se očekávat od dlužníka, že v případě, kdy bude dopravovat zboží skrz tento 

region, bude s daným zpožděním počítat a nebude bezdůvodně spoléhat, 

že v danou dobu blokáda nebude. 

Jako test se používá test rozumné osoby. To znamená, co by udělala, 

resp. předpokládala, rozumná osoba ve stejné situaci jako dlužník. Od osoby 

zvláště způsobilé, např. profesionála v daném odvětví, se očekává vyšší míra 

schopností. Stejně jako se očekává v dnešní době určitá míra nerovnováhy trhu 

a změn v ceně měn či komodit. Především v případě dlouhodobých smluv. 

To ale úplně nevylučuje aplikaci změny okolností v případě nenadálých 

a prudkých změn na trzích. 

 

5. Nedošlo k rozdělení rizika ve smlouvě. 

V případě, že si strany explicitně smluvně upraví rozložení konkrétního 

rizika, soud nesmí zasahovat do jejich práv a sám znovu upravovat tyto 

povinnosti. 

Toto pravidlo platí, ale i na implicitní rozdělení rizika. Příkladem jsou 

smlouvy založené na nejistotě, např. v případě futures nebo swapů. 
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Druhým příkladem jsou spotřebitelské smlouvy, u kterých se od profesionála 

očekávána znalost potencionálních rizik. 

 

6. Dlužník se musel pokusit vyjednat smír. 

Draft Common Frame of Reference na rozdíl od Principles of European 

law, dřívější pokus o kodifikaci evropského obligačního práva, nezavazuje 

strany k vyjednání nových podmínek smlouvy. Na druhou stranu pro povzbuzení 

mimosoudního řešení požaduje po dlužníkovi, aby se pokusil vyjednat smír, 

a to rozumně a v dobré víře. Rozumně a v dobré víře neznamená pouze 

s rozumnými požadavky, ale také v přiměřené časové době. 

Pokud je splněno všech 6 uvedených podmínek má soud pravomoc ukončit 

závazek nebo změnit podmínky smlouvy. Tato změna musí být zaměřena na rozumné 

a spravedlivé uspořádání vztahů mezi smluvními stranami za nových podmínek. 

To nejčastěji znamená znovunastolení rovnováhy smluvních povinností, tedy 

funkcionálního synallagmatu. Úkolem soudu je také docílit rovnoměrného rozdělení 

dalších nákladů, které vzniknou neočekávánou změnou okolností.
98

 

Soud by měl preferovat zachování smluvního ujednání. Soudem stanovená 

změna smlouvy může mít mnoho podob. Může dojít k prodloužení doby pro plnění, 

zvýšení či snížení ceny nebo objemu dodávaného zboží.
99

  

Poslední možností, kterou soud má, je zrušení závazku dlužníka. Soud musí určit 

přesný okamžik zániku závazku. Soud může také určit doplňkové podmínky, za kterých 

ruší závazek, nebo může nařídit, aby byla zaplacena kompenzace druhé smluvní 

straně.
100

 

Soud má tedy široké kompetence, jak na změnu okolností reagovat. 

Přesto zkušenosti ze zemí, kde byl tento institut zaveden, jsou, že je užíván s mírou. 

Opačný přístup by byl ke škodě celého smluvního práva.
101
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 Tamtéž. 
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 Tamtéž. 
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VI.2. Porovnání s novým občanským zákoníkem 

Úprava Draft Common Frame of Reference je obdobná úpravě nového 

občanského zákoníku, ale v určitých nikoli nevýznamných aspektech se liší. Prvním 

rozdílem v dikci ustanovení je výslovné rozšíření použití změny okolností i na závazky 

vzniklé jednostranným právním jednání (v originále unilateral juridical act
102

). 

Příkladem tohoto závazného jednostranného právního jednání bude například 

veřejný příslib. I v těchto případech může dojít k nepředvídaným situacím, ve kterých 

by byla možnost změny právního vztahu soudem vhodná.
103

 

I v novém občanském zákoníku je možné tuto aplikaci dovodit na základě 

§ 1724 (2). Je však otázkou, zda soudy k této aplikaci na jednostranná právní jednání 

přistoupí. 

Kompetence soudu změnit či zrušit závazek je obdobná té zakotvené v novém 

občanském zákoníku. Na rozdíl od nového občanského zákoníku však Draft Common 

Frame of Reference požaduje po dlužníkovi, postiženému změnou okolností, aby se 

pokusil rozumně a v rámci good faith dealing (dále překládáno jako dobrá víra) 

dosáhnout vyjednáváním rozumné a spravedlivé změny závazku.
104

 

Nový občanský zákoník v tomto ohledu pouze požaduje po dlužníkovi uplatnění 

práva na jednání a již jinak neupravuje nutnost jeho rozumné a v dobré víře vedené 

snahy. Zdá se to jako jistý nedostatek úpravy Nového občanského zákoníku, který může 

být upřesněn judikaturou s odkazem na poctivost § 6 nového občanského zákoníku. 

Explicitní vyjádření dobré víry a rozumnosti však může být významnou interpretační 

pomůckou a oporou věřitele před pouze simulovanou snahou o jednání a následné 

šikanozní návrhy. 

Poslední významnou odlišností je aplikace Draft Common Frame of Reference 

pouze na případy následné změny okolností. Naproti tomu nový občanský zákoník 

                                                 
102

 Juridical
 
act is any statement or agreement, whether express or implied 

from conduct, which is intended to have legal effect as such. It may be unilateral, 

bilateral or multilateral; DCFR, Book II. – 1:101. 
103

 von Bar, str. 712. 
104

 Book III. – 1:110 (3) (d). 
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je možné aplikovat i na situace, ve kterých změna okolností nastala sice před uzavřením 

smlouvy, ale tato změna nebyla dlužníkovi známa. Na některé z těchto případů 

se v rámci Draft Common Frame of Reference použije pravidlo o omylu.
105

 

Obě dvě varianty mají klady i zápory. Na jedné straně nový občanský zákoník 

umožňuje použití změny okolností i na situace obdobné, ve kterých ale nemusela být 

okolnost stranám známa. Například vypukl již ozbrojený konflikt, ale z důvodu 

informačního embarga to nebylo stranám známo. Na druhé straně se tím snižuje ochrana 

věřitele, kdy dlužníkovi je dána možnost tvrdit, že o předmětné okolnosti nevěděl. 

Úprava Draft Common Frame of Reference, která favorizuje restriktivnější úpravu 

v této věci, se zdá vhodnější i s ohledem na stálé vyvažování principu spravedlnosti s 

principem pacta sunt servanda a právní jistoty.  

                                                 
105

 von Bar, str. 714. 
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VII. Common law USA 

Pro americké common law je charakteristická zdánlivá jednoduchost pravidel 

podložená podrobnou kasuistikou. Institut změny okolností především v podobě změny 

závazku common law nezná, protože systému jako takovému není vlastní soudem 

vynucená změna závazku, ale spíše kompenzace v podobě škody. Naproti tomu 

hospodářská nemožnost plnění je uplatněna v institutu impracticability a částečně 

i frustration. 

Frustration je doktrína obdobná českému zmaření účelu smlouvy. Na rozdíl 

od doktríny nemožnosti plnění nemá frustration návaznost na okolnosti, které 

znemožňují plnění smlouvy, ale uplatní se na okolnosti, které ohrožují nebo zmaří účel 

smlouvy, pro který strany smlouvu uzavřely. Pokud je hlavní účel smlouvy dodatečně 

zmařen, může být frustration použito jako obrana proti vynucení závazku. Vzhledem 

k tomu, že jde o jiný typ institutu, přesahuje jeho popis rozsah této práce. 

VII.1.  Impracticability (= “nepraktičnost“) 

Impracticability se použije v případech, kdy jeden ze základních předpokladů 

při vzniku smlouvy se nenaplní a v důsledku toho se stane plnění nepřiměřeně tíživé 

pro jednu ze stran a této straně není tato tíseň přičitatelná. 

Základní pravidlo zní:  

“When a performance becomes impracticable because of an event that 

the parties assumed would not occur when making the contract, the duty is discharged, 

unless the language or situation points to a contrary result.”
106

 

Překlad autora: Pokud se plnění stane impracticable (nepraktickým) 

kvůli události, o které strany nepředpokládaly, že nastane, když uzavíraly smlouvu, 

povinnost je zrušena, jestliže dikce smlouvy nebo situace nesvědčí pro opačný výsledek. 
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Calamari pak shrnuje z judikatury nejpoužívanější faktory pro vznik 

impracticability takto
107

: 

a) Nastala událost v rozporu se základními předpoklady obou stran? 

Základní události stranami nepředpokládané: 

I. Zničení předmětu plnění nebo prostředků plnění. 

II. Smrt nebo nemoc osoby nezbytné pro plnění. 

III. Protiprávnost nebo právní zákaz. 

IV. Rozumná obava z ohrožení života, zdraví nebo majetku. 

V. Selhání dohodnutého způsobu dodání nebo platby. 

 

b) Způsobila tato událost hospodářskou nemožnost? 

c) Na koho by mělo být/ bylo přeneseno riziko z této neočekávané události? 

Podmínky, za kterých nebude moci smluvní strana použít obranu 

hospodářské nemožnosti: 

I. Strana je spoluodpovědná za neočekávanou událost. 

II. U strany je alokováno riziko na základě smlouvy. 

III. Událost byla pro stranu rozumně předvídatelná. 

IV. Běžné obchodní porozumění této straně přičítá riziko. 

V. Alokace rizika u této strany se jeví jako spravedlivá. 

Je tedy zřejmé, že konstrukce hospodářské nemožnosti v common law je sice 

odlišná, ale při hlubším porovnání s ostatními systémy, například s první republikou, 

řeší řadu obdobných situací obdobně. Prvky podobnosti s Draft Common Frame 

of Reference a novým občanským zákoníkem lze nalézt především v samotné podstatě 

a účelu uvedeného ustanovení, které reaguje na podobnou situaci a v obou případech 

může dojít ke zrušení stávajícího závazku. 
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 Tamtéž str. 325-6. 
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VII.2.  Porovnání s evropskou úpravou 

V případě evropského pojetí bude asi častěji obligace upravena do spravedlivé 

podoby. V USA je k těmto zásahům do smluvního práva stran všeobecně velká 

zdrženlivost, protože často dochází k nepředvídatelným důsledkům těchto zásahů, a 

také to motivuje smluvní strany, aby na problémy pamatovaly samy, předcházely jim 

a případně samy následně dosáhly dohody. 

Důležité je ještě jedno pravidlo common law a to, že v případě, že závazek 

je zrušen, vzájemné povinnosti smluvních stran zanikají. Ovšem v případě, že bylo již 

zčásti plněno je toto plnění vymahatelné na základě kvazikontraktu. Tedy soud znovu 

neupravuje závazky mezi stranami a neurčuje odškodnění, ale sama strana může 

požadovat zaplacení plnění na základě jiného institutu. 

V evropské úpravě změně okolností se soudu dostává významné flexibility 

pro nové a spravedlivé vyvážení vztahu mezi smluvními stranami a to je i hlavním 

účelem úpravy – zachovat stávající závazek, ale upravit ho tak, aby znovu získal 

ekonomickou hodnotu pro obě strany. Americká úprava je ve své podstatě obranou proti 

zneužití práva a jako taková sleduje pouze cíl zbavit tíživého závazku stranu, která není 

danou situací vinna. Tím však není dotčena možnost druhé strany využít jiných 

prostředků k nastolení vyvážení postavení smluvních stran. 

Posledním důvodem, proč common law nešlo cestou institutu změny okolností, 

je americký systém ekvity, který je využitelný tam, kde právo neposkytuje adekvátní 

ochranu, a je oním flexibilním nástrojem zaměřeným na extrémní případy. 
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VIII. Hardship doložka v mezinárodní praxi 

Doložka hardship je výraz pro klauzuli ve smlouvě, která upravuje institut práva 

mezinárodního obchodu, který je také nazýván změna okolností nebo hospodářská 

nemožnost plnění. 

Hardship doložka reaguje na základní ekonomické, politické, právní, finanční 

či technologické změny, které nastaly po uzavření smlouvy a které způsobují vážné 

narušení rovnováhy celé smlouvy – tedy funkcionálního synallagmatu.
108

 

Původ doložky je anglický a strany ji používají v dlouhodobých mezinárodních 

smlouvách.
109

 

Její podstatou je právo vyvolat znovu jednání v případě zásadní změny 

okolností. To je hlavním rozdílem od doložky vyšší moci, při které je hlavním cílem 

smlouvu ukončit. V případě doložky hardship se projevuje snaha o zachování 

smlouvy.
110

 

Je také důležité poznamenat, že na mezinárodní úrovni neexistuje v závazné 

podobě a jednotlivé právní řády ji upravují různě.
111

 

VIII.1. Článek 79 úmluvy o mezinárodní koupi zboží 

Problém nastává v případě Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní 

koupi zboží (zákon č. 160/1991 Sb. – dále jen úmluva), která je účinná v 78 státech 

světa.
112

 

Článek 7 úmluvy zakotvuje pravidla pro výklad úmluvy. Ta má povahu „four 

corners“ interpretace, tedy výkladu v rámci ducha a systému samotné úmluvy, tak aby 

docházelo k co nejuniformnějšímu výkladu ustanovení smlouvy v různých právních 

řádech. Proto je nezbytné rozhodnout, zda se v případě hardship jedná o vnitřní nebo 
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vnější mezeru. Tedy to, jestli má být hardship vysvětlen v rámci stávajících ustanovení 

nebo není řešen úmluvou a jako takový by na něj měla být použita pravidla národního 

práva.
113

 

Část doktríny se kloní k názoru, že hardship je vnitřní mezerou úmluvy 

a tedy jedním z případů vyšší moci dle čl. 79 úmluvy
114

.
115

 

Myšáková se naproti tomu kloní spíše k tomu, že se jedná o samostatný institut 

a jde tedy o vnější mezeru. Pro to svědčí i travaux preparatoir k čl. 79 úmluvy 

a dále používá i argument jazykového znění.
116

 

V případě, že se jedná o samostatný institut, se pro pravidla hardship použije 

národní právní řád. Nepoužijí se ani modelové Zásady UNIDROIT, což potvrdilo 

rozhodnutí International Court of Arbitration v Paříži z roku 1997 pod označením 

Arbitral Award 8873, ve kterém rozhodčí soud konstatoval, že ustanovení zásad 

UNIDROIT
117

, týkající se hardship, nelze chápat jako obecnou praxi mezinárodního 

obchodu.
118

 

VIII.2. Problematické okruhy 

Je vhodné ještě krátce zmínit problematické body, které v souvislosti s aplikací 

hardship nastávají. Zaprvé je nezbytné aplikovat hardship pouze v situaci, kdy žádat 

plnění po druhé smluvní straně se jeví vzhledem k nastalým změnám nespravedlivé, 

respektive nepřiměřené. Důležitá je především obnova rovnováhy ve smluvních 

vztazích. To je podstatou hardship doložky.
119

 

Druhým problémem, který může nastat v případě zakotvení hardship doložky 

do smlouvy, je procesní stránka vymáhání případné změny práv a povinností 

ze smlouvy. Pokud přímo na základě smlouvy tyto práva a povinnosti nevznikají a soud 
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nemá na základě procesního práva možnost stanovit nově práva a povinnosti stran může 

nastat zásadní problém jak naplnit literu smlouvy.
120

 

Třetím okruhem je situace, kdy plnění bylo již částečně splněno. V tomto 

případě se jedná o částečnou nemožnost plnění a hardship se uplatní pouze ve vztahu 

k té části plnění, která poskytnuta ještě nebyla.
121

 

Je obvyklé, že se v rámci mezinárodního obchodu kontrahuje obecná klauzule 

hardship. Je však také více než vhodné konkretizovat možné okolnosti, za kterých bude 

hardship možné použít, čímž se výrazně zvýší právní jistota stran a může se ve většině 

právních řádů docílit i vyloučení aplikace hardship doložky z národního právního 

řádu.
122
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IX. Německo 

Současný stav německé úpravy je výsledkem reformy obligačního práva z roku 

2001. To v zásadě přejalo dosavadní pravidla z judikatury. Cílem celé reformy bylo 

normovat konzistentní a přehledná ustanovení týkající se odpovědnosti dlužníka 

za porušení povinnosti plnit.
123

 

Dva instituty německého práva, které můžeme podřadit pod hospodářskou 

nemožnost plnění, které na základě této reformy byly kodifikovány, jsou praktická 

nemožnost plnění (Faktische Unmöglichkeit) dle § 275 (2) BGB
124

 a kolaps základu 

smlouvy (Wegfall der Geschäftsgrundlage), resp. v doktríně častěji
125

 označované jako 

narušení základu smlouvy (Störung der Geschäftsgrundlage) dle § 313 BGB.
126

 

Markesinis hlavní rozdíl mezi oběma instituty spatřuje v tom, že § 275 (2) BGB 

je zaměřen na význam splnění plnění pro věřitele, kdežto § 313 BGB na význam 

odmítnutí splnění pro dlužníka. V případě obligátního případu prstenu na dně jezera 

se nezvýšil význam dodání prstenu pro věřitele a tento malý význam musí být porovnán 

s obrovskými náklady, které bude muset dlužník uskutečnit.
127

 

Naproti tomu § 313 BGB se použije pro situace, kdy dojde ke skokovému 

zvýšení cen a tedy i ceny dlužníkova plnění pro věřitele, a budeme sledovat význam 

odmítnutí splnění pro dlužníka, protože význam splnění pro věřitele vzrostl.
128

 

Použití § 313 BGB je však širší.  

IX.1. Praktická nemožnost plnění 

Odstavec 2 § 275 BGB zakotvuje praktickou nemožnost plnění. To znamená, že 

plnění vyžadující nepřiměřenou snahu má stejné účinky jako přísná nemožnost plnění. 

Nejde však o snahu fyzickou, ale spíše o finanční náročnost, která nemůže být od 
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dlužníka očekáváná. Naproti tomu výrazné výkyvy v cenách, daních či úrocích spadají 

pod narušení základu smlouvy.
129

 

IX.1.1. Nemožnost od počátku a nemožnost následná 

Podle současné úpravy pod praktickou nemožnost plnění spadá nemožnost daná 

od počátku i nemožnost následná. V případě nemožnosti od počátku může věřitel 

požadovat kompenzaci nákladů a škodu podle § 311a BGB, pokud dlužník neprokáže, 

že nevěděl a nemohl vědět o okolnosti zakládající nemožnost.
130

 

. V případě nemožnosti následné má věřitel právo na náhradu škody, 

příp. i na bezdůvodné obohacení, pokud dlužník neprokáže, že okolnost způsobující 

praktickou nemožnost plnění nezavinil.
131

 

Důsledkem praktické nemožnosti plnění však není ex lege zánik povinnosti 

plnit, ale dlužník získává námitku, kterou může uplatnit u soudu v případně vymáhání 

plnění věřitelem. Současně je nezbytné poznamenat, že tato obrana je k dispozici 

v rozsahu nemožnosti plnění. Částečná nemožnost plnění se tedy připouští.
132

 

V případě zániku závazku dlužníka zaniká také nárok na protiplnění věřitele. 

Pokud již bylo plněno, řídí se restituce plnění pravidly pro odstoupení od smlouvy. 

V případě, že je dlužník zproštěn pouze části povinnosti, může věřitel odstoupit 

od smlouvy jako celku a současně i požadovat uhrazení škody. To ovšem neplatí 

pro případ, kdy věřitel způsobil nemožnost plnění závazku. V tom případě musí stále 

plnit. To platí obdobně, když na něj přešlo riziko plnění (například v případě dopravy 

zboží).
133

 

IX.1.2. Přiměřená snaha dlužníka 

Kritická otázka je, kolik snahy od dlužníka bude soud očekávat předtím, než ho 

zprostí povinnosti plnit. Dosavadní judikatura ukazuje, že soudy jsou více než obezřetné 
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ve zprošťování dlužníků z jejich povinností, v případě, že nejde o přísnou nemožnost 

plnění. Soudy obecně vyžadují okolnosti této situaci blízké.
134

 

V případě dodání nezastupitelné věci je situace nejsložitější. Zaprvé může 

dlužník odpovídat za výsledek do výše protiplnění a to s argumentem analogií přísné 

nemožnosti plnění při zničení nezastupitelné věci. V tom případě by totiž byl osvobozen 

od plnění a neobdržel by protiplnění. Tedy přišel by o kupní cenu. Pokud budeme 

předpokládat, že věc, o které hovoříme, je konkrétní auto a cena je 10 000 EUR, 

dlužník odpovídá do výše 10 000 EUR. Proto v případě, že je auto ukradeno a náklady 

na vrácení auta a jeho dodání věřiteli jsou 10 000 EUR, dlužník není motivován auto 

vrátit a závazek splnit.
135

 

Tomu oponuje Canaris (vlivný člen Komise pro Druhou právní reformu), který 

obhajuje přísný přístup k vynucení plnění. Pokud má věřitel dalšího kupujícího 

pro auto, který za auto dá 20 000 EUR, bylo by nespravedlivé dlužníka vyvinit. Tento 

přístup obsahuje motivaci pro dlužníka, který i v případě, že cena za vrácení 

je 12 000 EUR, je motivován získat auto zpět a dodat ho věřiteli, i když musí nést 

náklad o 2 000 EUR vyšší, než kolik získá na kupní ceně. Jinak by totiž platil škodu 

ve výši 20 000 EUR. Tedy o 10 000 EUR více než kolik dostane na kupní ceně.
136

 

Přísný přístup Canaris odůvodňuje i úpravou směrnice 1999/44/EC, 

která upravuje shodu zboží se smlouvou. Pokud podle článku 3 této směrnice nemůže 

být cena plnění měřítkem rozumné dlužníkovi snahy k dosažení shody zboží 

se smlouvou, pak nesplnění primární povinnosti nemůže být mírnější. V tom případě 

by pro dlužníka bylo lepší nedodat než dodat vadně.
137

 

IX.1.3. Další zajímavé otázky praktické nemožnosti plnění 

Velice zajímavou otázkou je nakolik ovlivňuje povaha závazku interpretaci 

praktické nemožnosti plnění. Právní doktrína se shoduje, že v určitých kategoriích 

smluv se implicitně vykládá praktická nemožnost plnění velmi úzce. Například smlouva 
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o dílo obsahuje závazek, že dlužník dosáhne nějakého výsledku, nese riziko nesplnění 

a pokud neuspěje, neměl by moci namítnout, že plnění bylo obtížnější, než čekal.
138

 

Roli hraje i zavinění, kdy poslední věta § 275 (2) BGB určuje, že praktickou 

nemožnost plnění je možné použít podle toho, zda a nakolik je dlužník zodpovědný 

za ztížení plnění.
139

 

Markesinis uzavírá, že hlavním podtextem související judikatury je omezení 

ekonomického plýtvání.
140

 

IX.2. Narušení základu smlouvy 

Při uzavírání smlouvy smluvní strany předpokládají existenci fundamentálních 

okolností, které jsou základem pro uzavření transakce mezi smluvními stranami. 

Narušení základu smlouvy nastává v případě, kdy dojde k tak zásadní změně těchto 

okolností, že dojde ke kolapsu celé smlouvy nebo by tato změna způsobila hrubou 

nespravedlnost ve vztahu k jedné straně.
141

 

Narušení základu smlouvy je zakotveno v § 313 BGB
142

. 

Doktrína ho rozděluje na tři sub-instituty
143

: 

a. Neekvivalentnost mezi plněním a protiplněním 

b. Zmaření účelu smlouvy 

c. Společný omyl 

Neekvivalentnost řeší případy, kdy je plnění přísně možné, ale je nepraktické 

nebo cena protiplnění se významně změnila. Zmaření účelu smlouvy se použije 

v situacích, kdy účel smlouvy nemůže být splněn, protože se objevila následná 
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nepředpokládaná okolnost. O společný omyl se jedná, pokud se v základních 

předpokladech při uzavření smlouvy obě strany mýlily.
144

 

První sub-institut obsahuje, jak klasickou neekvivalentnost hodnot plnění, tak 

i nadobligační námahu, tedy klasickou hospodářskou nemožnost plnění. Druhý sub-

institut je obdobný zmaření účelu smlouvy, tak jako ho známe z naší úpravy, 

ovšem bez povinnosti výslovného zakotvení účelu ve smlouvě. Třetí sub-institut má 

charakter hospodářské nemožnosti plnění od počátku. Obdobný okruh použití můžeme 

přisoudit i české změně okolností. 

Obecně obtížnější plnění nedává právo dlužníkovi se vyhnout povinnosti, 

ale v případě, že se hodnota protiplnění v penězích změní, má soud tendenci tuto 

hodnotu přizpůsobit. V případě druhé skupiny případů soudy pouze ve výjimečných 

případech povolují uplatnění změny okolností. Obecně se má za to, že smluvní strana 

nese riziko toho, že smlouva nepřinese zisk, nebo že se nepodaří naplnit účel smlouvy. 

V třetí skupině případů nelze například chybu v kalkulaci označit za společný omyl, 

pokud se pro to nenajdou další důvody vedle pouhého předložení kalkulace 

druhé smluvní straně v průběhu kontraktace.
145

 

IX.2.1. Střet zásad pacta sunt servanda a rebus sic stantibus 

Markesinis podobně jako Eliáš zdůrazňuje, že v případě následných obtíží 

smlouvy, je klíčové vyvažování principu pacta sunt servanda a clausula rebus 

sic stantibus.
146

 

Markesinis také zdůrazňuje, že princip pacta sunt servanda vyžaduje, aby použití 

institutu narušení základu smlouvy bylo omezeno pouze na výjimečně až extrémní 

případy. Pouze pokud po jedné straně není spravedlivé požadovat, aby nesla riziko 

následné změny okolností, nebo chybného předkladu na počátku smlouvy a toto 

rozdělení rizika nevyplývá ze smlouvy či z obecných pravidel obligačního práva, může 
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soud využít institut narušení základu smlouvy.
147

 Samotný fakt, že následná změna 

okolností nebyla předpokládaná nebo předpokládatelná, nestačí.
148

 

IX.2.2. Použití institutu narušení základu smlouvy 

Vzhledem ke specifické povaze institutu neexistují přesná pravidla použití 

a každý případ je významně ovlivněn konkrétními skutkovými okolnostmi.
149

 

V právní doktríně jsou dokonce hlasy, které prokazují skepsi nad užitečností hledání 

teoretických základů institutu narušení základu smlouvy.
150

 

Proto je nezbytné v každém jednotlivém případě pomocí kritéria dobrých mravů 

zjistit jaká míra poklesu hodnoty plnění nebo protiplnění povede k dostatečně 

výjimečné změně okolností. Soudy ve svých rozhodnutích zdůrazňují, že jejich cílem 

není zasáhnout v jednotlivých případech do smluvního ujednání stran, ale pouze nastolit 

přirozený stav věcí, tak jak byl přítomen před změnou okolností.
151

 

V poslední době nabývá na významu hledisko alokace rizika. Proto, možná ještě 

více než v případě praktické nemožnosti plnění, je velice důležitý typ předmětné 

smlouvy. Typ smlouvy implicitně alokuje riziko u smluvních stran.
152

  

Institut rozlišuje mezi objektivním (§ 313 (1) BGB) a subjektivním základem 

smlouvy (§ 313 (2) BGB). Objektivní základ smlouvy je založen na okolnostech, 

které se vnějším zásahem změní. Subjektivní základ smlouvy je založen 

na předpokladech smluvních stran, které se ukážou jako mylné. Institut však obě tyto 

formy posuzuje stejně.
153

 

Právní následky narušení jsou uvedeny v § 313 (3) BGB. Nejprve se soud pokusí 

o úpravu smlouvy tak, aby odstranil narušení základu smlouvy. Pouze pokud to není 

možné, má dlužník právo se ze smlouvy vyvázat. V případě dlouhodobých smluv má 
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dlužník právo pouze smlouvu vypovědět s účinky ex nunc. V ostatních případech může 

dlužník odstoupit a smluvní strany si navzájem vrátí dosavadní plnění.
154

 

IX.2.3. Z judikatury 

Soudy zvýšení ceny v případě prodeje zastupitelného zboží automaticky 

neuznávají za změnu okolností, i pokud přesahují o 100% cenu plnění. Soudy v tomto 

směru argumentují především rolí prodejců jako profesionálů, kteří jsou na základě 

svých zkušeností zvyklý na výkyvy ceny na trhu. Proto, dokud bylo zboží dostupné 

na trhu v přiměřené kvantitě, soudy odmítají zasahovat do smluv.
155

 

Bezprostředně po první světové válce byly soudy ochotny vnímat i sociální 

hledisko a na základě argumentu, že by plnění přivodilo hospodářskou zkázu dlužníka, 

byla uznána tzv. obrana zruinování. V pozdějších rozhodnutích se však Říšský soud 

(Reichsgericht) přiklonil k tomu, že by podobná obrana vedla k nespravedlivému 

rozlišování mezi bohatými a nemajetnými nebo špatně hospodařícími dlužníky 

a na konci roku 1921 tuto doktrínu úplně opustila.
156

 

Přesto v době bezprostředně po první světové válce chyběla zásadní jednotící 

doktrína, jak podobné případy řešit. Oertmann a Krückmann vypracovali v roce 1918 

doktrínu založenou na myšlence, že ekvivalence mezi plněními je základní esencí 

synallagmatických smluv.
157

 

Příkladem bylo soudní rozhodnutí Říšského soudu z roku 1920, kdy smlouva 

o dlouhodobém pronájmu uzavřená v roce 1912 obsahovala dohodu o dodávce tepla 

za fixní cenu. Cena po válce výrazně vzrostla. Soud konstatoval, že případné vynucení 

tohoto závazku by bylo výsměchem principu dobrých mravů a spravedlnosti. Proto cenu 

zvýšil na úroveň, která odpovídala cenové úrovni z roku 1912.
158
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Soudy nejčastěji přistupovaly k úpravě smluv pomocí navýšení objemu plnění 

za protiplnění, které již bylo poskytnuto, tak aby docílily rovnováhy vzájemných 

plnění.
159

 

V soudním rozhodnutí z roku 1973 (BGHZ 61, 31 rozsudek č. 104) Spolkový 

nejvyšší soud řešil případ, kdy odměnou ředitele společnosti byl i vysoký důchod 

vyplácený společností. Deset let poté co ředitel odešel do důchodu, začaly životní 

náklady růst výrazně rychleji, než očekávala kalkulace důchodu, až na úroveň poklesu 

hodnoty důchodu o 35%.
160

  

Soud poznamenal dvě důležité věci: 

Zaprvé by se osoba měla nejdříve pokusit vyjednat s druhou stranou dohodu, 

pokud jednání neuspěje, měla by předložit svůj rozumný návrh. Teprve poté může 

požádat soud o udělení ochrany a upravení smlouvy.
161

 

Zadruhé soud zdůraznil, že soud nemůže brát zřetel na současnou výši 

ředitelových příjmů nebo jeho majetku, s výjimkou státního důchodu. Na druhé straně 

současná ziskovost společnosti a princip rovného zacházení se všemi zaměstnanci může 

být relevantním faktorem při hodnocení případné úpravy smlouvy.
162

 

Mezi další okolnosti, za kterých bylo soudy judikováno narušení základu 

smlouvy, patřilo onemocnění zpěvačky a následné zrušení smlouvy o pronájmu 

koncertního sálu nebo pronájem lodi a následný bezprostřední zákaz plavby na 

jezeře.
163
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X. Shrnutí 

Charakter změny okolností 

Komentář k DCFR, současná doktrína ke smlouvě o smlouvě budoucí 

a německá doktrína k narušení základu smlouvy shodně hovoří o výjimečnosti změny 

okolností jako její důležité charakteristice. 

K tomu přistupuje podmínka kvality změny okolností, kterou vyžaduje doktrína 

pro smlouvu o smlouvě budoucí. To znamená, že změna okolností dosáhne právní 

významnosti v případě dosažení vyšší kvality. Podle prvorepublikové doktríny 

dosahovala této kvality, a tedy právní významnosti, pouze taková událost, kterou kdyby 

strany předpokládaly, tak by smlouvu neuzavřely. 

Prvorepubliková doktrína rozlišovala tři druhy změny okolností. 

Okolnost ovlivňující celou společnost, obě smluvní strany a pouze jednu smluvní 

stranu. Zdůrazňovala, že čím větší okruh osob je ovlivněn změnou okolností, tím 

pravděpodobněji bude uznána soudem. 

Doktrína smlouvy o smlouvě budoucí zdůrazňuje, že by měla definice změny 

okolností obsahovat co nejširší možnosti a neměla by se omezovat na stávající definice 

ze současných institutů. 

Charakter změny okolností je proto dán podle mého názoru tím, že změna 

okolností je výjimečná událost, kterou kdyby strany předpokládaly, smlouvy by 

neuzavřely. Čím větší skupinu osob postihne, tím spíše ji lze za změnu okolností 

považovat. Současně je to událost, po které nelze po dlužníkovi splnění spravedlivě 

požadovat. 

Smlouva a alokace rizika 

Všechny zdroje akcentují smluvní volnost alokovat riziko. Prvorepubliková 

doktrína zdůrazňovala, že je možné kontrahovat i odpovědnost za náhodu. To akceptuje 

i nový občanský zákoník v § 1765 (2), který stanovuje, že změna okolností se neuplatní, 

pokud strana převezme nebezpečí změny okolností. Common law uvádí alokaci rizika 

u strany ve smlouvě jako důvod neaplikování impracticability. 
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Všechny zdroje se také shodují na důležitosti typu smluv pro implicitní alokaci 

rizika. Takže ve spotřebitelských smlouvách je riziko z velké části na straně 

obchodníka, stejně tak v případě smlouvy o dílo, v které nese riziko standardního 

neúspěchu zhotovitel. Common law používá pravidlo, které straně přičítá riziko podle 

běžného obchodního porozumění, stejně jako prvorepubliková doktrína, která pro určení 

implicitní alokace rizika používala kritérium zvyklosti pořádného obchodu. 

Podle mého názoru tedy mají smluvní strany smluvní volnost alokovat riziko. 

Pokud tak neučiní, může dojít na základě smluvního typu k implicitní alokaci rizika. 

Pomocným kritériem pro určení této implicitní alokace jsou obchodní zvyklosti. 

Kdy se hospodářská nemožnost neuplatní 

Prvorepubliková doktrína uváděla, že určité typy smluv nemohou být 

předmětem hospodářské nemožnosti plnění, protože už dopředu obsahují riziko 

narušení ekvivalence. Jako příklad uváděla spekulativní smlouvy. 

Komentář k DCFR zmiňuje užívání institutu jen velmi omezeně. Doktrína 

smlouvy o smlouvě budoucí zdůrazňuje neaplikovatelnost na případy běžného 

podnikatelského rizika. Německá judikatura zavádí poučku, že dokud je zboží na trhu 

dostupné v odpovídající kvalitě a obchoduje se, je domněnka, že jde pouze o výkyv 

trhu, na který musí být zkušený obchodník zvyklý. 

Podle mého názoru jsou typy smluv předpokládající už ve svém ujednání riziko 

neekvivalentnosti z aplikace hospodářské nemožnosti plnění vyloučeny. Stejně tak jsou 

z aplikace tohoto institutu vyloučeny situace, které spadají pod běžné podnikatelské 

riziko. 

Rozdělení na obtížnost a neekvivalentnost 

Prvorepubliková doktrína rozdělovala hospodářskou nemožnost plnění na dva 

sub-instituty. Podstatou neekvivalentnosti je vznik výrazné nerovnováhy 

mezi hodnotami plnění. Podstatou obtížnosti je nepředvídané a nepředvídatelné výrazné 

zvýšení složitosti plnění pro jednu smluvní stranu. 
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Německá doktrína rozděluje narušení základu smlouvy na neekvivalentnost 

mezi plněním a protiplněním, ke kterému přiřazuje i obtížnost plnění, zmaření účelu 

smlouvy a společný omyl. 

Osobně se o podrobné doktrinální rozdělení hospodářské nemožnosti 

nepokusím. Vyčkal bych na zkušenosti s aplikací nového občanského zákoníku. 

Hodnota věci 

Prvorepubliková doktrína zdůrazňovala objektivní hodnotu věci jako klíčové 

hledisko, připouštěla však důležitost objektivizované individuální hodnoty, 

tedy hodnoty pro průměrnou osobu v obdobné situaci. 

Německá doktrína poukazuje na dobré mravy jako konečné hledisko při určení 

konkrétní hodnoty plnění, resp. dostatečné vychýlení ekvivalence. 

Základním kritériem je dle mého názoru objektivní hodnota věci, přičemž 

za výjimečných okolností může být použita objektivizovaná individuální hodnota. 

Dobré mravy jsou vhodným pomocným kritériem pro určení rozsahu přiměřené 

ekvivalence. 

Míra snahy dlužníka 

Prvorepubliková doktrína řešila i otázku, kolik snahy je možné vyžadovat 

po dlužníkovi, aby splnil povinnost. Dospěla pouze k objektivnímu pohledu osoby 

s průměrnými schopnostmi v obdobném postavení. Bez vyššího subjektivního standardu 

jak jej známe dnes, například z práva obchodních společností.  

Německá doktrína otázku přetavila do finanční podoby a snahu vyžadovanou 

po dlužníkovi vyčísluje v objemu finančních prostředků, které je možné po dlužníkovi 

požadovat, aby investoval do splnění své povinnosti, než je svého závazku zproštěn. 

Tato otázka není v německé doktríně dodnes vyřešena. 

Dle mého názoru by dlužník měl vyvinout snahu dle objektivního standardu, 

tedy osoby s průměrnými schopnostmi v obdobném postavení. Pokud má však osoba 

zvláštní schopnosti, kvůli kterým s ní druhá smluvní strana uzavřela smlouvu, měl by 

po ní být vyžadován vyšší standard snahy na základě těchto schopností. 
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Částečná změna okolností 

Složitá situace může nastat, pokud byla již smlouva plněna nebo součástí 

smlouvy bude více oddělitelných plnění. V tomto případě mezinárodní praxe, stejně 

jako německá doktrína, připouští částečnou nemožnost plnění. 

Pokud obsahuje smlouva více oddělitelných plnění nebo byla již smlouva 

plněna, měl by soud zasáhnout pouze do toho plnění, jež naplňuje znaky hospodářské 

nemožnosti plnění nebo do nesplněné části. Proto přichází do úvahy podle mého názoru 

i částečná hospodářská nemožnost plnění. 

Zavinění dlužníka  

Osnova prvorepublikového občanského zákoníku zdůrazňovala, že dlužník 

nemůže požívat ochrany institutu hospodářské nemožnosti plnění, pokud mu lze klást 

změnu okolností za vinu. Podobně je to i u smlouvy o smlouvě budoucí a v common 

law. 

Podle § 6 (2) nového občanského zákoníku nikdo nesmí těžit z protiprávního 

stavu, který vyvolal. Proto dlužník nemůže požívat ochrany hospodářské nemožnosti 

plnění, pokud mu lze klást změnu okolností za vinu. 

Nápravná opatření 

Komentář k DCFR zmiňuje nezbytnost přesných a přísných mantinelů 

při ingerenci soudu do smlouvy, současně konstatuje, že změna smlouvy musí být 

zaměřena na rozumné a spravedlivé uspořádání. Mezinárodní praxe (ve shodě 

s prvorepublikovou doktrínou) zdůrazňuje primární motivaci pro soudní zásah, kterou je 

ochrana ekvivalence. 

Komentář k DCFR také zmiňuje nutnost rovnoměrného rozložení nákladů 

vzniklých změnou okolností mezi smluvní strany. Dále předkládá možnosti řešení jako 

prodloužení doby pro plnění, zvýšení či snížení ceny nebo objemu dodávaného zboží 

a v případě zrušení závazku možnost stanovit doplňkové podmínky jako kompenzace 

pro jednu ze stran. 
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Proto podle mého názoru musí být možnost soudu vstoupit do závazku 

vykládána restriktivně a soud by měl být v aplikaci hospodářské nemožnosti plnění 

velmi zdrženlivý. V případě, že soud přesto do závazku zasáhne, jeho hlavním záměrem 

musí být rozumné, ve smyslu ekonomicky racionální, a spravedlivé uspořádání mezi 

smluvními stranami. Případné náklady vzniklé změnou okolností musejí být rozděleny 

rovnoměrně mezi smluvní strany. Pokud bude soud nucen smlouvu zrušit, může 

stanovit doplňkové podmínky jako například kompenzaci jedné smluvní straně. 

Povinnost vyjednat smír 

Draft Common Frame of Reference zakotvuje povinnost dlužníka pokusit 

se vyjednat změnu smlouvy dříve, než se obrátí na soud. Toto vyjednávání musí být 

učiněno rozumně a v dobré víře. Stejně tak německá doktrína vyžaduje, aby se dlužník 

nejprve pokusil vyjednat změnu smlouvy, posléze předložil druhé smluvní straně 

rozumný návrh a až poté se obrátil na soud. 

Povinnost jednat rozumně a v dobré víře může být v novém občanském 

zákoníku dovozena z obecných ustanovení. 

Proto bude mít podle nového občanského zákoníku dlužník povinnost pokusit se 

vyjednat smír rozumně a v dobré víře obdobně jako je tomu v uvedených právních 

úpravách. 

Role základních principů a dobrých mravů 

Jak zdůrazňuje německá i současná česká doktrína základem institutu 

hospodářské nemožnosti plnění je konflikt dvou zásad pacta sunt servanda a rebus sic 

stantibus. K tomu přistupuje i princip spravedlnosti a dobrých mravů. Proto se v případě 

alokace rizika soudem musí také posuzovat, zda je tato alokace spravedlivá. 

Prvorepubliková doktrína dokonce používala dobré mravy jako jednu 

z podmínek pro uplatnění změny okolností a to tak, že muselo dojít ke zruinování 

věřitele nebo nemravnému obohacení věřitele pro uplatnění hospodářské nemožnosti 

plnění. Současná německá doktrína tento princip modifikuje a konstatuje, že základem 

změny okolností je skutečnost, že nelze spravedlivě požadovat po dlužníkovi splnění 

při dané změně okolností. 
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Německá doktrína také zmiňuje poslední princip a to snahu zabránit 

ekonomickému plýtvání v případech neodůvodněných nákladů. 

Obdobně jako v jiných případech bude vážení protichůdných principů důležitou 

součástí interpretace. Při řešení interpretačních problémů musí být vybalancovány 

zásady pacta sunt servanda a rebus sic stantibus a současně musí být šetřeny i zásady 

dobrých mravů a spravedlnosti. To bude klást velké nároky na individuální úvahu 

soudců. 

Vztahovat se i na jednostranné právní akty 

Není jasné, zda se bude změna okolností vztahovat i na jednostranné právní 

akty. Vzhledem k tomu, že Draft Common Frame of Reference tento model používá, 

nemělo by smysl se mu a priori uzavírat. 

Vzhledem k možnosti analogického použití ustanovení o smlouvách se změna 

okolností přiměřeně použije i na jednostranná právní jednání. 

Doporučení smluvního ujednání 

Doktrína mezinárodního obchodu doporučuje kontrahovat v otázce, co bude 

za změnu okolností považováno. K tomu může být nápomocný i výčet událostí stranami 

nepředpokládaných pod kapitolou VII. věnovanou common law. 

Nejúčinnější aplikace změny okolností proto podle mého názoru spočívá 

v pečlivé a explicitní alokaci rizika mezi smluvní strany již ve smlouvě. Současně by 

měly smluvní strany ve smlouvě stanovit taxativní výčet událostí, které budou 

považovány za změnu okolností ve smyslu § 1765 nového občanského zákoníku. 
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Závěr 

V práci jsem si dal za cíl shromáždit poznatky z historických pramenů a 

zkušenosti z jiných právních úprav hospodářské nemožnosti plnění. Současně jsem se 

rozhodl extenzivně popsat prvorepublikovou praxi, protože jsem věřil, že může být 

inspirativní v popisu problémů a jejich případných řešení. 

Ukázalo se, že se většina předmětných úprav v mnoha ohledech podobá. 

Překvapivé to bylo především v případě amerického common law, ale  ani podobnost 

Draft Common Frame of Reference a české úpravy není úplně samozřejmá. Jak jsem již 

poznamenal, tato podobnost vychází z takřka doslovného přepisu pravidel UNIDROIT 

Principles 2010 do českého zákona. 

Prvorepubliková úprava se ukázala jako cenný zdroj znalostí o teoretických 

základech institutu vycházejících ze stejných základů. 

V textu práce jsem se snažil upozorňovat na jednotlivé odlišnosti od úpravy 

v novém občanském zákoníku a nacházet důvody pro tyto odlišnosti nebo naopak 

navrhovat způsoby interpretace, jak dosáhnout podobných závěrů. 

Druhým cílem práce bylo použít shromážděné poznatky a dát jim formu 

využitelnou pro praktickou aplikaci. Tato část práce je uvedena v kapitole X. Shrnutí. 

Zde jsem se zaměřil na nejzajímavější poznatky z první spíše popisné části a shrnul je 

pod konkrétní problematické okruhy. Na závěr jednotlivých okruhů jsem přistoupil ke 

konkrétním doporučením pro aplikaci institutu hospodářské nemožnosti plnění, resp. 

změny okolností, v novém občanském zákoníku. 

Tento formát shrnutí mi umožnil jasně pojmenovat jednotlivá sporná místa, 

která jsou detailněji popsána v popisné části práce, případně v primárních zdrojích. 

Tato moje práce si nekladla za cíl úplně popsat celý institut hospodářské 

nemožnosti plnění a jeho použití. Přesto věřím, že práce přinesla užitečný pohled na 

pojem hospodářské nemožnosti plnění v co možná nejširších souvislostech. 
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Příloha 

A. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

§ 50a ObčZ 

(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. 

§ 575 ObčZ 

(1) Stane-li se plnění nemožným, povinnost dlužníka plnit zanikne. 

(2) Plnění není nemožné, zejména lze-li je uskutečnit i za ztížených podmínek, 

s většími náklady nebo až po sjednaném čase. 

(3) Týká-li se nemožnost jen části plnění, zanikne povinnost, jen pokud jde o 

tuto část; věřitel má však právo ohledně zbývajícího plnění od smlouvy odstoupit. 

Jestliže však vyplývá z povahy smlouvy nebo z účelu plnění, jež byl dlužníkovi znám v 

době uzavření smlouvy, že plnění zbytku závazku nemá pro věřitele žádný hospodářský 

význam, zaniká závazek v celém rozsahu, ledaže věřitel bez zbytečného odkladu poté, 

kdy se o nemožnosti části plnění dozvěděl, sdělí dlužníkovi, že na zbytku plnění trvá. 

§ 576 ObčZ 

Stane-li se uskutečnění jednoho z více volitelných plnění nemožným, omezuje 

se závazek na plnění zbývající. Jestliže však nemožnost tohoto plnění je způsobena 

osobou, která nemá právo volby plnění, může druhá strana od smlouvy odstoupit. 

§ 577 ObčZ 

(1) Dlužník je povinen bez zbytečného odkladu poté, co se doví o skutečnosti, 

jež činí plnění nemožným, oznámit to věřiteli, jinak odpovídá za škodu, která vznikne 

věřiteli tím, že nebyl včas o nemožnosti vyrozuměn. 

(2) Právo na vydání bezdůvodného obohacení není dotčeno. 
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B. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

§ 295 ObchZ 

(5) Závazek uzavřít budoucí smlouvu nebo doplnit chybějící obsah smlouvy 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 však dochází, jen když zavázaná strana tuto změnu okolností 

oznámila bez zbytečného odkladu oprávněné straně. 

§ 352 ObchZ 

(1) Závazek se považuje za splnitelný též v případě, lze-li jej splnit pomocí jiné 

osoby. 

(2) Závazek se stává nesplnitelným také v případě, kdy právní předpisy, 

které byly vydané po uzavření smlouvy a jejichž činnost není časově ohraničená, 

dlužníkovi zakazují chování, k němuž je zavázán, nebo vyžadují úřední povolení, 

jež dlužníku nebylo uděleno, ačkoliv o ně řádně usiloval. 

(3) Věřitel může dostoupit od smlouvy ohledně části plnění, které se nestalo 

nemožným, jestliže tato část ztrácí pro věřitele vzhledem ke své povaze nebo 

s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplývá z jejího obsahu nebo byl druhé straně 

znám v době uzavření smlouvy, hospodářský význam bez poskytnutí plnění, jež se stalo 

nemožným. Totéž platí ohledně dílčího plnění. 

(4) Nemožnost plnění je povinen prokázat dlužník. 

§ 353 ObchZ 

Dlužník, jehož závazek zanikl pro nemožnost plnění, je povinen uhradit škodu 

tím způsobenou věřiteli, ledaže nemožnost plnění byla způsobena okolnostmi 

vylučujícími odpovědnost (§ 374). Pro náhradu škody se použije obdobně ustanovení 

§ 373 a násl. 
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§ 354 ObchZ 

Při zániku závazku pro nemožnost plnění nebo jeho části nastávají obdobně 

účinky uvedené v § 351. 

§ 357 ObchZ 

Strana, která odstoupila od smlouvy podle § 356, je povinna nahradit druhé 

straně škodu, která jí vznikne odstoupením od smlouvy. Pro účinky odstoupení od 

smlouvy platí přiměřeně § 351.  
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C. Vídeňská úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 

Čl. 79 

(1) Strana není odpovědná za nesplnění jakékoli povinnosti, jestliže prokáže, 

že toto nesplnění bylo způsobeno překážkou, která nezávisela na její vůli, a ohledně 

které nebylo možno rozumně očekávat, že by s ní strana počítala v době uzavření 

smlouvy, nebo že by tuto překážku nebo její důsledky odvrátila nebo překonala. 

(2) Jestliže nesplnění povinnosti ze smlouvy je způsobeno třetí osobou, kterou 

strana pověřila plněním celého smluvního závazku nebo jeho části, je vyloučena její 

odpovědnost pouze v případě, že 

a) strana není odpovědna podle předchozího odstavce a 

b) osoba, kterou strana pověřila splněním povinnosti, by nebyla odpovědná, 

kdyby ustanovení předchozího odstavce se vztahovalo na ni. 

(3) Vyloučení odpovědnosti podle tohoto článku je účinné po dobu, po kterou 

trvá překážka. 

(4) Strana, která neplní povinnost, musí oznámit druhé straně překážku a její 

důsledky na svou způsobilost plnit. Jestliže oznámení neobdrží druhá strana v přiměřené 

lhůtě poté, co strana, která neplní povinnost, se dověděla nebo měla dovědět o takové 

překážce, je tato strana odpovědná za škodu tím vzniklou. 

(5) Ustanovení tohoto článku nebrání tomu, aby kterákoli ze stran vykonala jiné 

právo než nárok na náhradu škody podle této Úmluvy. 
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D. Nový občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb. 

Následná nemožnost plnění 

§ 2006 nového občanského zákoníku 

 (1) Stane-li se dluh po vzniku závazku nesplnitelným, zaniká závazek 

pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, 

s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době. 

Změna okolností 

§ 1764 nového občanského zákoníku 

Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle 

smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit 

dluh. To neplatí v případech stanovených v § 1765 a 1766. 

§ 1765 nového občanského zákoníku 

(1) Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech 

a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď 

neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu 

plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o 

smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že 

skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření 

smlouvy známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila 

plnění. 

(2) Právo podle odstavce 1 dotčené straně nevznikne, převzala-li na sebe 

nebezpečí změny okolností. 

§ 1766 nového občanského zákoníku 

(1) Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě, může soud k návrhu kterékoli 

z nich rozhodnout, že závazek ze smlouvy změní obnovením rovnováhy práv 

a povinností stran, anebo že jej zruší ke dni a za podmínek určených v rozhodnutí. 

Návrhem stran soud není vázán. 
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(2) Soud návrh na změnu závazku zamítne, pokud dotčená strana neuplatnila 

právo na obnovení jednání o smlouvě v přiměřené lhůtě, co změnu okolností musela 

zjistit; má se za to, že tato lhůta činí dva měsíce. 
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E. Návrh prvorepublikového československého občanského zákoníku 

§ 1170a 

Jestliže po uzavření smlouvy se změní obecné poměry hospodářské 

nepředvídaně tak, že by se přesným splněním smlouvy jedna strana octla v nebezpečí 

hospodářské zkázy, může soud, aby odstranil nesnesitelné příkrosti smlouvy, k návrhu 

této strany, prokáže-li se, že již ztížení jejího postavení nelze přičítati k vině smlouvu 

zrušiti anebo peněžité povinnosti plynoucí ze smlouvy jinak upraviti. Žádá-li se za 

zrušení smlouvy, může navrhnouti druhá strana, aby soud nově upravil peněžité 

povinnosti plynoucí ze smlouvy. 

Soud nesmí však povinnosti stran změniti přes míru odpovídající obecným 

poměrům trvajícím v době, kdy se má smlouva splniti a nesmí svým rozhodnutím 

stranu, na jejíž úkor smlouvu ruší nebo povinnosti mění, uvésti do podobného 

nebezpečenství hospodářské zkázy. Zruší-li se smlouva, platí obdobně poslední věta § 

1447. 
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F. BGB – Německý občanský zákoník 

§ 275 BGB 

Exclusion of the duty of performance 

(1) A claim for performance is excluded to the extent that performance is 

impossible for the obligor or for any other person. 

(2) The obligor may refuse performance to the extent that performance requires 

expense and effort which, taking into account the subject matter of the obligation and 

the requirements of good faith is grossly disproportionate to the interest in performance 

of the obligee. When it is determined what efforts may reasonably be required of 

the obligor, it must also be taken into account whether he is responsible for the obstacle 

to performance. 

(3) In addition, the obligor may refuse performance if he is to render the 

performance in person and, when the obstacle to the performance of the obligor is 

weighed against the interest of the obligee in performance, performance cannot be 

reasonably required of the obligor. 

(4) The rights of the obligee are governed by sections 280, 283 to 285, 311a and 

326. 

§ 313 BGB 

Interference with the basis of the transaction 

(1) If circumstances which became the basis of a contract have significantly 

changed since the contract was entered into and if the parties would not have entered 

into the contract or would have entered into it with different contents if they had 

foreseen this change, adaptation of the contract may be demanded to the extent that, 

taking account of all the circumstances of the specific case, in particular the contractual 

or statutory distribution of risk, one of the parties cannot reasonably be expected to 

uphold the contract without alteration. 
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(2) It is equivalent to a change of circumstances if material conceptions that have 

become the basis of the contract are found to be incorrect. 

(3) If adaptation of the contract is not possible or one party cannot reasonably be 

expected to accept it, the disadvantaged party may revoke the contract. In the case of 

continuing obligations, the right to terminate takes the place of the right to revoke. 
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G. Draft Common Frame of Reference, v. 2009 

Book III. – 1:110 

Variation or termination by court on a change of circumstances 

(1) An obligation must be performed even if performance has become more 

onerous, whether because the cost of performance has increased or because the value of 

what is to be received in return has diminished. 

(2) If, however, performance of a contractual obligation or of an obligation 

arising from a unilateral juridical act becomes so onerous because of an exceptional 

change of circumstances that it would be manifestly unjust to hold the debtor to 

the obligation a court may: 

(a) vary the obligation in order to make it reasonable and equitable in 

the new circumstances; or 

(b) terminate the obligation at a date and on terms to be determined by 

the court. 

(3) Paragraph (2) applies only if: 

(a) the change of circumstances occurred after the time when the 

obligation was incurred; 

(b) the debtor did not at that time take into account, and could not 

reasonably be expected to have taken into account, the possibility or 

scale of that change of circumstances; 

(c) the debtor did not assume, and cannot reasonably be regarded as 

having assumed, the risk of that change of circumstances; and 

(d) the debtor has attempted, reasonably and in good faith, to achieve by 

negotiation a reasonable and equitable adjustment of the terms regulating 

the obligation. 
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H. UNIDROIT Principles of international commercial contracts 2010 

Section 2: Hardship 

Article 6.2.1 

(Contract to be observed) 

Where the performance of a contract becomes more onerous for one of 

the parties, that party is nevertheless bound to perform its obligations subject 

to the following provisions on hardship. 

Article 6.2.2 

(Definition of hardship) 

There is hardship where the occurrence of events fundamentally alters 

the equilibrium of the contract either because the cost of a party’s performance has 

increased or because the value of the performance a party receives has diminished, and 

(a) the events occur or become known to the disadvantaged party 

after the conclusion of the contract; 

(b) the events could not reasonably have been taken into account 

by the disadvantaged party at the time of the conclusion of the contract; 

(c) the events are beyond the control of the disadvantaged party; and 

(d) the risk of the events was not assumed by the disadvantaged party. 

Article 6.2.3 

(Effects of hardship) 

(1) In case of hardship the disadvantaged party is entitled to request 

renegotiations. The request shall be made without undue delay and shall indicate 

the grounds on which it is based. 

(2) The request for renegotiation does not in itself entitle the disadvantaged party 

to withhold performance. 
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(3) Upon failure to reach agreement within a reasonable time either party may 

resort to the court. 

(4) If the court finds hardship it may, if reasonable, 

(a) terminate the contract at a date and on terms to be fixed, or 

(b) adapt the contract with a view to restoring its equilibrium.  



 

 

Český Abstrakt 

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. 

 

Klíčová slova: Hospodářská nemožnost plnění, změna okolností.  



 

 

English Abstract 

Economic impossibility to perform 

Change of circumstances in new Czech civil code 

The topic of this thesis is the institute of economic impossibility to perform, or 

respectively change of circumstances. This institute of civil law is a part of new Czech 

civil code. This code shall be in effect on 1st January 2014. Similar institute has not 

been codified in our legal systém before. The economic impossibility is an institute 

focused on dynamics of surrounding circumstances of a concluded agreement. It solves 

exceptional cases in which unexpected events occur that adversely affect the 

functioning or equitable balance of the agreement. 

The uncodified nature of the institute does not mean that the cases were not 

solved before. Actually on contrary. After the 1st and the 2nd World War, especially 

after the first one, the czechoslovakian courts had to decide many cases related to this 

matter. 

In the first chapter of this thesis I have defined economic impossibility and 

related terms. After that I have shortly presented a history of institute of commercial 

impossibility and in chapter three I have focused intensively on a doctrine of the Czech 

first republic (1918 – 1938). 

In chapter four I have surveyed “old“, still effective, civil code in a light of new 

Supreme court’s decision. In chapter five I have summed up the relevant norms in 

the new civil code. 

I have decided to use Draft Common Frame of Reference, a common law of 

USA and Vienna treaty of contracts of international sales of goods for comparative 

analysis in chapter six, seven and eight. I have focused on casuistic approach in the 

common law. I have described the differences between DCFR and the new Czech civil 

code and I have shortly described the similar institute in Vienna treaty and experiences 

with its usage. 



 

 

In chapter nine I have focused in depth on german legislation because it is a 

source of inspiration for Czech legal doctrine often. In regard of the subject matter of 

this thesis there are two german legal institutes which are similar to commercial 

impossibility. I have shortly described them both with focus on problematic spots that 

can be useful for future Czech application practice. 

In last chapter I have summarized the most interesting and the most problematic 

knowledge I have obtained from all presented sources. I have structed these facts under 

relevant issues. Then I have presented clear recommendations for future application of 

economic impossibility, respectively a change of circumstances in the new Czech civil 

code. 

 

Key words: Economic impossibility, a change of circumstances. 

  



 

 

Klíčová slova: Hospodářská nemožnost plnění, změna okolností. 
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