
Odstoupení od smlouvy v obchodněprávních vztazích 
(předpoklady, důsledky)

Resumé

Odstoupení od smlouvy je významným institutem umožňujícím jednostranně přivodit 

předčasný zánik kontraktu, jehož trvání již není žádoucí – a to zejména proto, že by 

v důsledku dalšího trvání tohoto závazkovém vztahu byla jedna ze smluvních stran ohrožena 

nebezpečím vzniku škody. Především takovéto okolnosti pak odůvodňují existenci práva 

odstoupit od smlouvy jakožto výjimky ze zásady pacta sunt servanda. 

Tato práce je zaměřena především na rozbor problematiky následků odstoupení od 

smlouvy, předpokladům tohoto úkonu je pak věnována jen část nezbytně nutná k tomu, aby 

práce tvořila kompaktní celek. S ohledem na výše uvedené tak první část práce zevrubně 

pojednává o předpokladech, které musí být splněny, aby oprávněná strana vůbec mohla své 

právo odstoupit od smlouvy využít. V rámci této části nezůstane opomenut rovněž okamžik, 

kdy odstoupení od smlouvy nabude své účinnosti. 

Další, stěžejní část práce, se zabývá již samotnými následky odstoupení od smlouvy. 

Zde je provedeno podrobné srovnání účinků odstoupení ex nunc a ex tunc, tedy srovnání 

rozdílné úpravy obchodního a občanského práva. Prostor je zde následně věnován zejména 

samotnému faktickému vypořádání závazků ze smlouvy, která byla odstoupením jedné ze 

stran dotčena – obsahem je pak jednak stať týkající se vypořádání závazků z obecného 

pohledu, jednak rozbor vypořádání a jeho sporných aspektů vztahujících se k vyjmenovaným 

typům obchodních smluv (smlouvy kupní, smlouvy o dílo, leasingové smlouvy a smlouvy o 

úvěru) a to zejména v souvislosti s bohatou judikaturou soudů, která v určitých případech 

významně ovlivnila nahlížení na následky využití práva odstoupit od smlouvy. 

Řešena je dále otázka trvání některých závazků ze smlouvy s důrazem na osud 

zajišťovacích instrumentů, jakými jsou například ujednání o smluvní pokutě či zřízení 

zástavního práva ve prospěch věřitele. Není opomenut ani vliv odstoupení od smlouvy na 

práva třetích osob nabytá v dobré víře, která jsou odvozena od práv nabytých jednou ze stran 

zaniklé smlouvy.  




