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Úvod

Těžiště této diplomové práce spočívá v rámci zadaného tématu především 

v rozboru problematiky následků odstoupení od smlouvy v obchodních závazkových 

vztazích, otázka předpokladů zmíněného úkonu je pak zpracována pouze stručně, tak, 

aby byla probíraná matérie zasazena do souvislostí. Zadané téma je uvedeným 

způsobem vymezeno proto, že v rámci diplomové práce, jejíž rozsah je omezen, není 

možné poskytnout náležitý prostor oběma jeho částem, tedy jak předpokladům, tak i 

následkům odstoupení od smlouvy - tyto okruhy jsou svým záběrem velmi obsáhlé a 

nelze je v rámci jedné práce zpracovat do patřičné hloubky oba. Vzhledem k tomu, že 

předpokladům odstoupení od smlouvy byl již v literatuře i v kvalifikačních pracích 

věnován dostatek prostoru, jsou zde jako stěžejné téma vybrány právě následky 

odstoupení do smlouvy. Z uvedených důvodu je tak prvnímu z okruhů zadaného tématu

věnována jen část nezbytně nutná k tomu, aby práce tvořila kompaktní celek. 

Rozebrán bude jednak teoretický základ následků odstoupení od smlouvy, kdy 

v obchodních vztazích smlouva odstoupením zaniká s účinky ex nunc, a jednak 

praktický dopad odstoupení od smlouvy pro vzájemné povinnosti smluvních stran 

včetně rozboru problematiky trvání některých vyjmenovaných závazků ze smlouvy a 

zajišťovacích instrumentů.

Ohledně otázek vypořádání závazků ze smlouvy zaniklé odstoupením pak bude 

zvláštní prostor věnován zkoumání následků odstoupení u vybraných obchodních smluv

– konkrétně smlouvy kupní, smlouvy o dílo, leasingové smlouvy a smlouvy o úvěru, 

v rámci kterých je (nebo v minulosti bylo) vypořádání v některých aspektech zvláště 

komplikované.

S ohledem na výše uvedené tak bude první část práce zevrubně pojednávat o 

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

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

kdy odstoupení od smlouvy nabude své účinnosti. 

Další, stěžejní část práce, se bude zabývat již samotnými následky odstoupení od 

smlouvy. Zde bude provedeno podrobné srovnání účinků odstoupení ex nunc a ex tunc, 

tedy srovnání rozdílné úpravy obchodního a občanského práva. Prostor zde bude 

následně věnován zejména samotnému faktickému vypořádání závazků ze smlouvy, 
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která byla odstoupením jedné ze stran dotčena – obsahem je jednak stať týkající se 

vypořádání závazků z obecného pohledu, jednak rozbor sporných aspektů vztahujících 

se k vyjmenovaným typům obchodních smluv a to zejména v souvislosti s bohatou 

judikaturou soudů, která v určitých případech významně ovlivnila nahlížení na následky 

využití práva oprávněné strany od smlouvy odstoupit. Řešena bude 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. Nebude 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.
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1. Smysl a účel institutu odstoupení od smlouvy

Zásada pacta sunt servanda, tedy že smlouvy se mají dodržovat, je jednou ze 

stěžejních zásad soukromého práva. Z uzavřené smlouvy plynou jejím stranám závazky 

spočívající v konkrétních povinnostech něco dát, konat, něčeho se zdržet nebo něco 

trpět. Takto vzniklý závazkový vztah pak dle § 493 obč. zák. „nelze měnit bez souhlasu 

jeho stran, pokud tento zákon nestanoví něco jiného,“ cílem je tedy zánik smlouvou 

založených závazků jejich řádným a včasným splněním tak, aby jeho prostřednictvím 

smluvní strany dosáhly svého zamýšleného ekonomického výsledku.

Často však ještě před zánikem smluvního závazku jeho splněním mohou nastat 

okolnosti, které způsobí, že k řádnému splnění nedojde. Jednou z těchto okolností je 

odstoupení od smlouvy oprávněnou smluvní stranou, která se pro takovéto řešení 

rozhodne zejména z důvodu, že trvání na splnění závazku již není v jejím zájmu, neboť 

tento pro ni v důsledku chování druhé smluvní strany ztratil hospodářský efekt či jí 

přímo hrozí škoda způsobená porušováním smluvních povinností druhou smluvní 

stranou. 

Odstoupení od smlouvy je tak „jednostranný právní úkon, jehož účelem je 

zrušení vzájemných závazků smluvních partnerů v době ještě před splněním, kdy se již 

jeví jejich realizace jako nevhodná, nepotřebná, nebo kdy setrvání v závazkovém vztahu 

ohrožuje jednu stranu nebezpečím vzniku majetkové nebo jiné újmy.“1 Z uvedeného 

mimo jiné vyplývá, že výkon práva odstoupit od smlouvy je z podstaty věci 

jednostranným právním úkonem, nelze jej tedy podmiňovat jakýmkoliv aktem 

součinnosti druhé smluvní strany.2 Byť tedy zákon výslovně umožňuje smluvně upravit 

podmínky, za kterých je daná smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit, je vždy 

třeba tato ujednání kriticky hodnotit z hlediska smyslu a účelu daného institutu a 

nevhodnou úpravu, která by tomuto smyslu a účelu odporovala, pak případně 

klasifikovat jako absolutně neplatnou dle § 39 obč. zák. pro rozpor s dobrými mravy, 

                                                            
1 Viz rozhodnutí Nejvyššího soud ČR ze dne 16. března 2005 sp. zn. 32 Odo 101/2005.
2 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. dubna 2010 sp. zn. 21 Cdo 4325/2007: „Správnost 
těchto závěrů není způsobilá zpochybnit ani námitka dovolatele, že žalovaný „akceptoval odstoupení od 
této smlouvy,“ protože – jak shora vysvětleno – odstoupení od smlouvy je jednostranným právním 
úkonem, u něhož „akceptace“ nepřichází v úvahu.“ 
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jak bylo kupříkladu učiněno v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. března 2005 

sp. zn. 32 Odo 101/2005.3

Dalšími možnosti, jak jednostranně přivodit zánik závazku před jeho řádným 

splněním, je pak zaplacení odstupného, započtení, uložení do úřední úschovy či 

výpověď, přičemž posledně jmenovaná se pak institutu odstoupení od smlouvy podobá 

nejvíce. Zásadní odlišnost však spočívá ve výjimečnosti užití a zejména sankční povaze

důsledků výkonu práva odstoupit od smlouvy,4 oproti čemuž je výpověď řádným 

prostředkem užívaným zejména k ukončení těch závazkových vztahů, jejichž 

charakteristickým rysem je dlouhotrvající či opakující se plnění, které již pro danou 

smluvní stranu nemá náležitý ekonomický význam. 

Účelem odstoupení od smlouvy je tak zejména ukončení závazkového vztahu, 

který je v důsledku nastalé situace výrazně disharmonický. Využití tohoto práva ze 

zákonem předvídaných důvodů přichází v úvahu pouze ve výjimečných případech, kdy 

není možné naplnit účel smlouvy tak, jak bylo jejími stranami původně předpokládáno, 

přičemž tento stav může být zapříčiněn zejména porušením povinností jednou ze stran 

smlouvy či vznikem objektivních okolností, v jejichž důsledku nebude splnění 

povinností vůbec uskutečnitelné. 

Samotný výkon práva odstoupit od smlouvy je plně v dispozici oprávněné 

smluvní strany, která sama s ohledem na vlastní ekonomický užitek posoudí, zda je pro 

ni využití této možnosti výhodné či zda přes zjevné komplikace příslušného smluvního 

vztahu bude dále trvat na splnění závazku druhou smluvní stranou i přes zvýšené riziko 

neuskutečnění svého hospodářského záměru.5 Využití práva odstoupit od smlouvy by 

                                                            
3 Smluvní strany si v projednávaném případě sjednaly jako podmínku možnosti odstoupení do smlouvy 
jednou ze smluvních stran schválení a podepsání „protokolu o déletrvající nespokojenosti“ druhou 
smluvní stranou, kde měla tato potvrdit, že své závazky plní vadně. Dle předmětného rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ČR takováto podmínka „fakticky znemožňuje odstoupení od smlouvy a popírá tak 
samotnou podstatu odstoupení jako jednostranného právního úkonu.“
4 Obchodní zákoník však připouští rovněž případy, kdy lze odstoupit od smlouvy, aniž by byl závazek ze 
smlouvy porušen. Jedná se například o zřejmou nezpůsobilost k plnění závazku a dodatečné nezajištění 
plnění či vyhlášení konkurzu dle § 326 obch. zák., absence pochybností o budoucím porušení smlouvy 
podstatným způsobem dle § 348 odst. 1 obch. zák. či prohlášení povinné strany, že svůj závazek nesplní 
dle § 348 odst. 2 obch. zák., dále pak částečná nemožnost plnění dle § 352 odst. 3 obch. zák., případně 
zmaření účelu smlouvy dle § 356 obch. zák.
5 Odstoupení od smlouvy je právem, nikoliv povinností. K tomuto viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 
ze dne 28. května 2007 sp. zn. 32 Odo 202/2006: „Odstoupení od smlouvy ale není povinností 
pronajímatele, nýbrž jeho právem, které je i v zákonné úpravě vázáno na přísné podmínky a chápáno jako 
výjimečný způsob zániku závazku tam, kde nelze očekávat, že závazkový vztah splní účel, pro který jej 
strany sjednaly.“
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tak zásadně nemělo mít za následek další zhoršení postavení oprávněné strany, které už 

je tak dotčeno vadným průběhem plnění smlouvy.6  

Základní funkcí institutu odstoupení od smlouvy je tedy ochrana oprávněných 

zájmů smluvní strany, která svým jednáním rozpor ve smluvních vztazích nezpůsobila, 

a tyto její zájmy jsou v důsledku nastalých okolností ohroženy tak, že není spravedlivé 

po ní požadovat, aby ve smluvním svazku dále setrvávala. Výše citovaná zásada pacta 

sunt servanda je tak upozaděna před ochranou oprávněných zájmů příslušné smluvní 

strany, jelikož nelze trvat na tom, aby tato strana uvedenou zásadu ctila za všech 

okolností. Zvláště pak když již v důsledku chování druhé smluvní strany byla uvedená 

zásada značně znehodnocena – za takovýchto okolností by se dalo říci, že 

bezpodmínečné trvání na zachování této zásady jednou stranou smlouvy, když druhá ji 

již podstatně porušila, by nebylo v souladu s jinou, neméně důležitou zásadou rovnosti 

stran.

                                                            
6 Jak je rovněž vyjádřeno např. v odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. června 2000 
sp. zn. 32 Cdo 2782/99: „Jde o právní institut, který je určen na ochranu práv věřitele a jeho využitím se 
proto věřitel nemůže ocitnout v horším právním postavení, než v jakém byl před odstoupením od 
smlouvy.“ Určité komplikace v případě odstoupení od smlouvy totiž činí osud zajišťovacích instrumentů 
– k této problematice viz str. 25 této práce.



6

2.K předpokladům odstoupení od smlouvy

2.1 Předpoklady odstoupení od smlouvy obecně

Institut odstoupení od smlouvy je upraven zejména v § 344 a násl. obch. zák., 

přičemž veškerá příslušná ustanovení jsou dispozitivní, vyjma hned prvního z nich, tedy 

ustanovení § 344 obch. zák.: „Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví 

smlouva nebo tento zákon.“ Je však třeba uvést, že tomu tak nebylo vždy, neboť jeho 

kogentnost byla zavedena až novelou obchodního zákoníku provedenou zákonem 

č. 370/2000 Sb., prostřednictvím které bylo ustanovení § 344 obch. zák. přiřazeno na 

seznam kogentních ustanovení uvedený v § 263 obch. zák. Nicméně nelze říci, že za 

takových okolností bylo možné se od tohoto ustanovení reálně odchýlit, neboť toto je ze 

své podstaty základem pro odstoupení od smlouvy v obchodních závazkových vztazích 

jako takové, když v sobě nese především sdělení, že „od smlouvy lze odstoupit…“ Proto 

ani v době, kdy předmětné ustanovení nebylo řazeno mezi kogentní, nebylo možné se 

od něj odchýlit tím způsobem, že by byla možnost odstoupení od smlouvy naprosto 

vyloučena. Když by smlouva vyloučila možnost odstoupení dle zákona a zároveň by 

neobsahovala žádné vlastní podmínky, za kterých je možné od smlouvy odstoupit, bylo 

by takovéto ujednání v rozporu s dobrými mravy.7 Dodržení ustanovení § 344 obch. 

zák. tak sice nemohlo být vynucováno na základě své kogentnosti, ovšem za pomoci 

jiných zásad soukromého práva (jednání v souladu s dobrými mravy) bylo možné jeho 

faktické naplnění vynutit. 

Ustanovení § 344 obch. zák. se však potýká nejen s touto spíše již historickou 

imperfekcí, ale je dodnes obklopeno nejasností ohledně záměru zákonodárce, když 

použil formulaci, že využít právo odstoupit od smlouvy lze (mimo smluvní ujednání) na 

                                                            
7 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. února 2007 sp. zn. 32 Odo 1043/2004: „Nejvyšší soud 
totiž dospěl k závěru, že i když v době uzavření smlouvy o dílo nebylo ustanovení § 344 ObchZ 
vyjmenováno v § 263 ObchZ mezi kogentními ustanoveními a do výčtu kogentních ustanovení v § 263 
odst. 1 ObchZ bylo doplněno až novelou provedenou zákonem č. 370/2000 Sb., je nutno dohodu stran, 
kterou byla vyloučena možnost jednostranného odstoupení od smlouvy, považovat za dohodu učiněnou 
v rozporu s dobrými mravy. Taková dohoda totiž vyloučila možnost odstoupení od smlouvy i v případě 
flagrantního porušení smlouvy některým účastníkem a znamenala by, že druhý účastník je nucen po 
dlouhou dobu setrvávat v takovém závazkovém vztahu v podstatě bez možnosti obrany svých práv. Taková 
dohoda je tudíž dle ustanovení § 39 občanského zákoníku (dále jen „ObčZ“) neplatná.“
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základě „tohoto zákona.“8 Dle Tomsy je zřejmé, že uvedená formulace má za cíl dát 

jednoznačně najevo, že úprava odstoupení do smlouvy je v obchodním zákoníku 

komplexní a občanský zákoník se zde tedy podpůrně neužije, ustanovení pak nijak 

nebrání, „aby případné jiné pozdější zákony, i jiné než obchodní zákoník, stanovily pro 

obchodní vztahy možnost odstoupit za stanovených podmínek od smlouvy.“9S tímto 

názorem však nelze snadno souhlasit, neboť problematická je již teze, že možnost 

odstoupit od smlouvy pak mohou vyjma obchodního zákoníku stanovit pouze „případné 

jiné pozdější zákony.“ Kdyby tomu tak skutečně bylo, bylo by uvedené ustanovení 

§ 344 obch. zák. nepřímo derogativní vůči ustanovením o odstoupení od smlouvy 

obsažených v těch zákonech, jež se svým obsahem týkají obchodních závazkových 

vztahů a které obchodnímu zákoníku předcházely,10 což je výklad velmi sporný. Oproti 

Tomsovi vidí Pelikánová předmětnou formulaci ustanovení § 344 obch. zák. jako ne tak 

zřejmou, spíše pochybnou, když by měl obchodní zákoník expressis verbis derogovat

ustanovení o odstoupení obsažená ve starších předpisech a ustanovení obsažená 

v předpisech mladších by pak derogovala příslušné ustanovení obchodního zákoníku.11

Tuto problematiku pak shrnuje tím, že „se k uvedenému slovu (čímž je myšleno právě 

slovo „tohoto“, pozn. aut.) nebude přihlížet.“ S tímto názorem nelze než souhlasit, 

jelikož opačný teoretický výklad pouze komplikuje zřejmě původně vcelku jednoduše 

myšlenou konstrukci.12

K odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran tak může dojít pouze za 

podmínek stranami výslovně sjednaných nebo zákonem stanovených.

                                                            
8 Obdobnou formulaci obsahuje rovněž občanský zákoník v ustanovení § 48 odst. 1. V návrhu nového 
občanského zákoníku se však zákonodárce této sporné formulaci vyhýbá, když je právo odstoupit od 
smlouvy upraveno v ustanovení § 1724 takto: „Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to strany, anebo 
stanoví-li tak zákon.“ Uvedené řešení je bezesporu vhodnější než aktuální úprava, neboť nezpůsobuje 
interpretační obtíže.
9 Srov. TOMSA, M. Odstoupení od smlouvy v obchodních vztazích. In Obchodní právo, č. 12/1999, s. 2.
10 Viz např. § 7 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, který rovněž upravuje právo odstoupit od smlouvy.
11 Srov. PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 3. díl. Obchodní závazkové vztahy. 2. 
upravené vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 1998, s. 324.
12 Odlišný názor zastává Plíva: „Dikce § 344 obch. zák. (slova „tento zákon") nepřipouští, aby právo 
odstoupit od smlouvy přiznal jiný zákon. Vzhledem k tomu mám za to, že s účinností od 1. ledna 1992 
nelze od smlouvy odstoupit proto, že se smluvní strany ve lhůtě tří měsíců nedohodly na cenách 
odpovídajících novým úředně stanoveným cenám nebo uplatněnému způsobu věcného usměrňování cen (§ 
7 odst. 2 žák. č. 526/ 1990 Sb., o cenách). Možnost odstoupení od smlouvy by však pro takový případ 
mohla obsahovat smlouva […... " PLÍVA, S. Odstoupení od obchodní smlouvy. Bulletin advokacie č. 6-
7, 1993, s. 5.
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2.2 Zákonné předpoklady odstoupení od smlouvy

2.2.1 Podstatné porušení smluvních povinností

Obchodní zákoník v ustanovení § 345 odst. 1 stanoví, že oprávněná strana může 

od smlouvy odstoupit v případě, že prodlení dlužníka nebo věřitele13 znamená podstatné 

porušení jeho smluvní povinnosti a oprávnění strana své odstoupení „oznámí straně 

v prodlení bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto porušení dozvěděla.“ Porušením 

smluvní povinnosti se tedy rozumí nesplnění příslušného závazku dlužníka, který se na 

základě skutečnosti, že závazek nesplnil řádně a včas, dostal do prodlení. Prodlení se 

může vztahovat jak na celý závazek, tak na jeho část. Zde je však nutno poznamenat, že 

dlužník se nemůže dostat do prodlení v případě, že svůj závazek nemohl splnit pro 

prodlení věřitele s plněním jeho povinností.14

Porušení smlouvy je pak podstatné, „jestliže strana porušující smlouvu věděla 

v době uzavření smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím 

k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla smlouva

uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení 

smlouvy. V pochybnostech se má za to, že porušení smlouvy není podstatné.“15

V případě podstatného porušení smlouvy se však oprávněná strana musí spěšně 

rozhodnout, zda své právo odstoupit od smlouvy využije, anebo bude dále trvat na 

splnění daného závazku. Neoznámí-li pak své odstoupení dlužníkovi bez zbytečného 

odkladu, ztrácí možnost odstoupit od smlouvy ihned, respektive s účinky k datu 

doručení oznámení o odstoupení. Dle ustanovení § 345 odst. 2 obch. zák. pak oprávněná 

strana v takovémto případě může „od smlouvy odstoupit způsobem stanoveným pro 

nepodstatné porušení smluvní povinnosti.“

                                                            
13 Ve srovnání s tímto ustanovením obchodního zákoníku ustanovení § 522 obč. zák. v případě prodlení 
věřitele právo odstoupit od smlouvy nepřiznává.
14 Viz ustanovení § 520 obč. zák.
15 Viz ustanovení § 345 odst. 2 obch. zák.
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2.2.2 Nepodstatné porušení smluvních povinností

V případě, že dlužník poruší své smluvní povinnosti pouze nepodstatným 

způsobem, je nezbytné mu ze strany věřitele poskytnout dodatečnou přiměřenou lhůtu

ke splnění jeho povinností,16 tedy jakousi druhou šanci k nápravě jím způsobeného 

vadného stavu. Nesplní-li pak dlužník svou povinnost (tedy ani v této dodatečné lhůtě),

věřiteli již nic nebrání od smlouvy odstoupit. 

Co se týče dodatečné lhůty poskytované dlužníkovi, je třeba ji ze strany věřitele 

určit odpovědně, tak, aby byla skutečně přiměřená povaze plnění, které má v rámci ní 

dlužník provést. Zákon však řeší situaci, kdy se věřiteli nepodaří dostatečně odhadnout 

přiměřenost poskytnuté lhůty - je-li tedy „dodatečná lhůta poskytnutá k plnění 

nepřiměřená a oprávněná strana odstoupí od smlouvy po jejím uplynutí, nebo 

oprávněná strana odstoupí od smlouvy bez poskytnutí dodatečné lhůty pro plnění, 

nastávají účinky odstoupení teprve po marném uplynutí přiměřené dodatečné lhůty, jež 

měla být poskytnuta k plnění povinností, “ jak je stanoveno v § 350 odst. 1 obch. zák. 

Věřitel tak v souladu s uvedeným ustanovením nenese riziko, že by v případě 

neposkytnutí žádné dodatečné lhůty, popř. poskytnutí lhůty, ovšem nepřiměřené, byl 

jeho úkon neplatný. Důsledkem nevhodného určení dodatečné lhůty je tedy pouze 

skutečnost, že okamžik účinnosti odstoupení se oddálí o dobu, která zbývá do uplynutí 

lhůty objektivně přiměřené. 

Věřitel má také možnost v rámci úkonu, jímž poskytuje dlužníkovi dodatečnou

lhůtu ke splnění jeho povinností, rovnou prohlásit, že v případě nesplnění předmětných 

povinností od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení v takovémto případě nastávají 

„marným uplynutím této lhůty, je-li přiměřená, nebo uplynutím přiměřené lhůty, jestliže 

stanovená lhůta nebyla přiměřená.“17 Odstoupit od smlouvy tímto způsobem je pak pro 

věřitele výrazně jednodušší, když zmíněné dva úkony (tedy poskytnutí dodatečné 

přiměřené lhůty a samotné odstoupení od smlouvy) spojí v jedno.

Obchodní zákoník dále připouští v ustanovení § 346 odst. 2 možnost odstoupit 

od smlouvy pro nepodstatné porušení smluvní povinnosti bez poskytnutí dodatečné 
                                                            
16 Není-li dodatečná lhůta, kterou věřitel dlužníkovi poskytl za účelem splnění jeho povinností, přiměřená 
nebo není-li poskytnuta vůbec, ačkoliv být poskytnuta měla (věřitel např. mylně považoval porušení 
smlouvy dlužníkem za podstatné), potom je dlužník oprávněn plnit ve lhůtě objektivně přiměřené a 
závazek i tak zanikne splněním. Srov. ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní 
zákoník, Komentář. 12. vydání. Praha: C. H. BECK, 2009, s. 947.
17 Viz ustanovení § 350 odst. 2 obch. zák.
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přiměřené lhůty v případě, že dlužník prohlásí, že svůj závazek nesplní. Tato úprava je 

velmi vhodná, neboť v opačném případě by byl věřitel nucen zbytečně čekat na uplynutí 

dodatečné lhůty k plnění, která však pro dlužníka nemá žádný význam, jelikož tento již 

z objektivních či subjektivních důvodů závazek plnit nebude.

2.2.3 Odstoupení od smlouvy v rozsahu dílčího plnění či části závazku

V případě částečného odstoupení od smlouvy postihnou důsledky předmětného 

úkonu smlouvu jen v omezené míře, respektive v takovém rozsahu, v jakém oprávněná 

strana od smlouvy odstoupila. Dle Pelikánové je v přípustnosti jenom částečného 

odstoupení od smlouvy při částečném splnění závazků možno vidět i výraz pojmové 

nepřípustnosti odstoupení od povinnosti již splněné. K tomu Pelikánová kriticky 

hodnotí už užití samotného pojmu „odstoupení od smlouvy“, nikoliv pak v tomto 

případě mnohem vhodnějšího „odstoupení od nesplněné povinnosti“, když smlouva 

jako taková (a všechna její ustanovení, která se nesplněné dílčí povinnosti či 

nesplněného částečného plnění netýkají) zůstává nadále v platnosti. Toto pojetí je pak 

z teoretického hlediska jasně v rozporu s ustanovením § 349 odst. 1 obch. zák. 

(„Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká,…“) a rovněž pak s ustanovením § 351 

odst. 1 věta první obch. zák. („Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a 

povinnosti stran ze smlouvy.“).18 S uvedenou kritikou Pelikánové nelze než souhlasit, 

neboť teoretický koncept uvedených ustanovení deklarovanými imperfekcemi skutečně 

trpí.

Co se týče rozsahu, v jakém je věřitel oprávněn od smlouvy v těchto případech 

odstoupit, stanoví obchodní zákoník v § 347 odst. 1, že je-li smluvní strana v prodlení 

pouze s částí splatného závazku, „je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od 

smlouvy jen ohledně plnění, které se týká této části závazku.“ U smluv s postupným 

dílčím plněním je pak dle § 347 odst. 2 obch. zák. možné odstoupit „pouze ohledně 

dílčího plnění, s nímž je dlužník v prodlení.“ 

Zde je vždy nutno dobře rozlišovat, zda se jedná o plnění dílčí či o část závazku 

(za tím účelem dobře poslouží definice obsažená v odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího 

                                                            
18 Srov. PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 3. díl. Obchodní závazkové vztahy. 2. 
upravené vydání. Praha: Linde, 1998, s. 332.
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soudu ze dne 29. 10. 2002 sp. zn. 29 Odo 847/200119), neboť s oběma případy spojuje 

obchodní zákoník odlišná práva věřitele. V případě prodlení s dílčím plněním je totiž 

věřitel oprávněn odstoupit pouze v rozsahu tohoto jednoho konkrétního dílčího plnění, 

nemá pak právo odstoupit v rozsahu dílčích plnění, která tomuto předcházela, ale ani 

těch plnění, která měla v budoucnu následovat.20 Oproti tomu v případě prodlení s částí 

závazku je věřitel oprávněn odstoupit v rozsahu celého zbylého plnění, které mělo být 

provedeno po okamžiku vzniku prodlení dlužníka.

Hned následující ustanovení § 347 odst. 3 obch. zák. však upravuje výjimku 

z výše uvedených pravidel: „Ohledně části plnění, u něhož nenastalo prodlení, nebo 

ohledně dílčího plnění, které již bylo přijato nebo se má uskutečnit teprve v budoucnu, 

lze odstoupit od smlouvy, jestliže tato část plnění nebo toto dílčí plnění nemá zřejmě 

vzhledem ke své povaze pro oprávněnou stranu hospodářský význam bez zbytku plnění, 

u něhož nastalo prodlení, nebo neplnění závazku jako celku znamená podstatné 

porušení smlouvy.“ Zákon tak bere v úvahu rovněž ekonomický záměr věřitele, který 

může být v důsledku porušení povinností dlužníka – ať už „částečného“ nebo „dílčího“ 

– již definitivně zmařen.

                                                            
19 V uvedeném rozhodnutí je k problematice dílčího plnění a plnění částečného či opětujícího uvedeno 
následující: „O dílčí plnění ve smyslu § 392 odst. 2 obchodního zákoníku se jedná v případě, kdy závazek 
je podle dohody stran, ze zákona nebo z rozhodnutí soudu (státního orgánu) rozdělen na několik relativně 
samostatných, zřetelně oddělených plnění, která samostatně (většinou postupně) dospívají (např. plnění 
dluhu sjednané ve splátkách). Od dílčího plnění je přitom třeba odlišovat plnění částečné a opakující 
(opětující) se plnění. Poskytne-li dlužník věřiteli na plnění svého závazku pouze část předmětu plnění, 
aniž by z dohody stran, z právního předpisu nebo z rozhodnutí soudu rozdělení na takové části vyplývalo, 
jde o plnění částečné. Na rozdíl od plnění dílčího není opakující se plnění vymezeno celkovou výší 
(rozsahem celého plnění), nýbrž pouze určením jednotlivých v budoucnu splatných dávek (např. výživné, 
nájemné nebo pojistné).“ Rozhodnutí bylo uveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 
36/2003.
20 Konkrétní situace však může předznamenat, že ani další plnění, která mají být provedena v budoucnu, 
nebudou realizována (popřípadě to dlužník sám prohlásí). Takovýto stav však již podléhá ustanovení 
§ 348 obch. zák. a v takovémto případě lze odstoupit i od budoucích dílčích plnění, jakožto „povinnosti, 
jež má být plněna v budoucnu.“
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2.2.4 Právo odstoupit od smlouvy bez předchozího prodlení dlužníka

Výjimkou ze zásady vzniku práva na odstoupení od smlouvy po předchozím 

prodlení dlužníka je ustanovení § 348 obch. zák. V odst. 1 uvedeného paragrafu je 

stanoveno, že „ohledně povinnosti, jež má být plněna v budoucnu, lze od smlouvy 

odstoupit, když z chování povinné strany nebo z jiných okolností nepochybně vyplývá 

ještě před dobou stanovenou pro plnění smluvní povinnosti, že tato povinnost bude 

porušena podstatným způsobem, a povinná strana neposkytne po vyzvání oprávněné 

strany bez zbytečného odkladu dostatečnou jistotu.“ Obdobná možnost je pak věřiteli 

dána rovněž v případě, že dlužník prohlásí, že svou povinnost nesplní, jak je stanoveno 

v § 348 odst. 2 obch. zák. (jedná se o tzv. anticipované porušení smlouvy).

Odstoupit od smlouvy bez splnění podmínky předchozího prodlení dlužníka lze 

dále v situaci, kdy je zřejmé, že strana povinná není způsobilá svůj závazek splnit či se 

při přípravě plnění závazku chová takovým způsobem, ze kterého lze bez pochyb 

vyvodit, že svůj závazek nesplní. Odvrátit výkon práva odstoupit od smlouvy však může

povinná strana tím, že oprávněné straně poskytne dodatečné zajištění dlužného plnění.21

Věřitel je dále oprávněn odstoupit ohledně té části plnění, která pro něj ztrácí 

vzhledem ke své povaze nebo s přihlédnutím k účelu smlouvy hospodářský význam bez 

poskytnutí plnění, které se stalo nemožným (obdobné právo má věřitel v případě, že se 

jedná o plnění dílčí.22 Skutečnost, že plnění se stalo nemožným, je povinen prokázat 

dlužník.

Dalším případem vzniku práva odstoupit od smlouvy bez předchozího prodlení 

dlužníka je § 356 odst. 1 obch. zák. V souladu s tímto ustanovením je dotčená strana 

(nikoliv tedy pouze věřitel) oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že základní účel 

smlouvy bude po jejím uzavření zmařen v důsledku podstatné změny okolností.

                                                            
21 Viz ustanovení § 326 odst. 1 obch. zák.
22 Viz ustanovení § 352 odst. 3 obch. zák.
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2.2.5 Nemožnost odstoupení od smlouvy po splnění závazku 

Za určitých okolností nemůže věřitel odstoupit od smlouvy ani v případě, že 

dlužník smlouvu porušil, ať již podstatným či nepodstatným způsobem, a to i přes to, že

byly následně splněny veškeré další předpoklady k využití práva od smlouvy odstoupit. 

Takovým případem je situace, kdy je věřiteli doručena zpráva (nemusí být doručena 

přímo dlužníkem, věřitel se informace o rozhodných skutečnostech může prokazatelně 

dozvědět i z jiných zdrojů), že dlužník již splnil svou povinnost, jejíž porušení mělo být

důvodem k odstoupení od smlouvy. 

2.3 Právo odstoupit od smlouvy upravené smlouvou

Zákon v ustanovení § 344 obch. zák. smluvním stranám výslovně umožňuje 

upravit si podmínky odstoupení od smlouvy vlastním způsobem. Jak již však bylo 

řešeno výše, i vlastní úprava odstoupení od smlouvy, byť stranami výslovně dojednaná, 

má své meze. Smluvní ujednání týkající se možnosti odstoupit od smlouvy nesmí být 

v rozporu s obecnými principy institutu odstoupení od smlouvy jako takového,23 a 

rovněž nesmí být v rozporu s dobrými mravy dle ustanovení § 39 obč. zák.24

2.4 Okamžik vzniku účinků odstoupení a fixní smlouvy

V souladu s ustanovením § 349 odst. 1 obch. zák. odstoupením od smlouvy 

smlouva zaniká, když je tento vůle projev (splňující všechny zákonné požadavky) 

doručen druhé smluvní straně. Rozhodne-li se poté odstoupivší smluvní strana, že pro ni 

má předmětný smluvní svazek stále význam, může po předchozí dohodě s dlužníkem 

své odstoupení změnit, popřípadě jej plně odvolat. Bez souhlasu dlužníka však původní 

úkon odstoupení měnit ani odvolávat již jednostranně nelze.

                                                            
23 Srov. např. již zmiňované rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. března 2005 sp. zn. 
32 Odo 101/2005 – str. č. 3 této práce.
24 Srov. např. již zmiňované rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. února 2007 sp. zn. 32 Odo 
1043/2004 – str. 6 této práce.
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Obchodní zákoník dále v ustanovení § 349 odst. 3 upravuje účinky odstoupení u 

tzv. fixních smluv. Nemá-li totiž věřitel zájem na splnění závazku dlužníkem po době 

stanovené pro jeho splnění, lze tuto skutečnost ve smlouvě zachytit a věřitel pak není 

nucen v případě prodlení dlužníka tomuto adresovat jakýkoliv úkon, neboť účinky 

odstoupení nastanou ihned počátkem prodlení dlužníka. 

V praxi pak ovšem může nastat situace, kdy bude pro věřitele naplnění účelu 

smlouvy stále výhodné - i přes to, že se dlužník může dostat s plněním svých povinností 

do prodlení. V takovémto případě má věřitel možnost vyhnout se automatickým 

účinkům odstoupení od smlouvy tím, že ještě před vznikem prodlení dlužníkovi oznámí, 

že na plnění jeho závazků trvá i za předpokladu, že prodlení nastane.

V praxi se můžeme setkat rovněž s dalšími podmínkami, za kterých může 

oprávněná strana odstoupit od smlouvy a jejichž úprava je obsažena ve zvláštních 

zákonech.25

                                                            
25 Srov. např. § 253 a 258 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
§ 54 zák. č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), § 38 zák. č. 417/2004 Sb., o 
patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, či § 6 
zákona c. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.
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3. Důsledky odstoupení od smlouvy

3.1 Účinky ex nunc v porovnání s účinky ex tunc a zánik závazků ze 

smlouvy

Do úpravy obchodních závazkových vztahů nebyl přijat princip zakotvený 

v občanském zákoníku, že smlouva se odstoupením ruší retroaktivně od počátku, tedy 

ex tunc. Dle obchodního zákoníku, který obsahuje speciální úpravu tohoto institutu, 

nastávají účinky odstoupení od smlouvy (s několika výjimkami) v okamžiku, kdy je 

příslušný projev vůle doručen druhé smluvní straně, tedy ex nunc. Tímto okamžikem 

pak zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran vyjma některých 

vyjmenovaných nároků.26 Je však otázkou, do jaké míry se reálné následky obou 

koncepcí od sebe skutečně liší. Dle Tomsy není rozdíl v úpravě občanského a 

obchodního zákoníku, „tedy ve faktickém dopadu na vztah mezi smluvními partnery, jak 

v případě, že ještě na smlouvu nebylo nic plněno, tak v případě, že již k plnění 

(částečnému plnění) došlo, pro smluvní partnery nijak významný.“27 S tímto postojem 

lze za určitých okolností souhlasit, neboť prakticky si smluvní strany musí v obou 

případech navrátit vše, co na jejím základě obdrželi.28

Dle ustanovení § 351 odst. 2 obch. zák. si jsou strany navzájem povinny vrátit 

vše, co si na základě smlouvy plnily, u peněžitého závazku pak spolu s úroky.29

Samozřejmostí je pak zánik všech dosud nesplněných povinností ze smlouvy.30 Pro 

smluvní strany tak reálně nastává situace obdobná účinkům odstoupení ex tunc, neboť 

odstoupením zanikl titul jako základ pro plnění jejich závazků. Závazky tak sice nebyly 

před odstoupením od smlouvy plněny bez právního důvodu, nicméně dodatečně odpadl 
                                                            
26 Dle § 351 odst. 1 věta druhá obch. zák. nezaniká právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 
smluvní ustanovení týkajících se volby práva nebo volby obchodního zákoníku, řešení sporů mezi 
smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i po ukončení smlouvy.
27 Viz TOMSA, M. Výpověď a odstoupení od smlouvy uzavřené k nepřetržité nebo opakované činnosti v 
obchodních vztazích. In Obchodní právo č. 10, 2007, str. 10.
28 Významné rozdíly v těchto koncepcích se ale potom ukazují zejména v problematice práv třetích osob a 
zajišťovacích instrumentů (viz dále).
29 Podobná úprava je obsažena rovněž v § 457 obč. zák.: „Je-li smlouva neplatná, nebo byla-li zrušena, je 
každý z účastníků povinen vrátit druhému vše, co podle ní dostal.“
30 Zde však můžeme položit otázku, kde se zánik smluvních povinností stran střetává s obecnou 
odpovědností předcházet škodám dle § 415 obč. zák., neboť si lze snadno představit situaci, kdy okamžité 
ukončení výkonu některých činností má potenciál takovou škodu způsobit.
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titul pro jejich plnění (respektive zanikla samotná smlouva) a nárok smluvních stran na 

poskytnutá plnění tak přestal existovat, neboť jej v tuto chvíli již není o co opřít. 

Sporný je tak názor, že „formulace odstavce 2 (myšlen je § 349 odst. 2 obch. 

zák.: „Oprávněná strana nemůže odstoupit od smlouvy poté, kdy jí byla doručena 

zpráva, že již byla splněna povinnost, jejíž porušení bylo důvodem k odstoupení od 

smlouvy,“ pozn. aut.) respektuje tu skutečnost, že zanikne-li závazek splněním, nemůže 

již zaniknout z jiného důvodu, tedy ani odstoupením od smlouvy.“31 Jednak nelze plně 

souhlasit se závěrem týkajícím se samotného zániku závazku (z důvodů, které budou 

rozvedeny níže), jednak samotný výklad tohoto ustanovení nelze považovat za bez 

dalšího správný, neboť uvedené ustanovení, spíše než že by mělo za cíl zabývat se 

možností či nemožností zániku závazku, vyjadřuje skutečnost, že poté, co v podstatě 

odpadl důvod pro odstoupení od smlouvy, není již hospodářsky účelné a žádoucí, aby 

byl smluvní vztah takto drasticky ukončen odstoupením od smlouvy.

Názor na danou problematiku vyjádřila rovněž Pelikánová: „Jestliže 

odstoupením zanikají práva a povinnosti ze smlouvy, …… nutno to interpretovat tak, 

že mohou zaniknout jenom ta práva a povinnosti, jež nezanikla již předtím. Pokud bylo

poskytnuto plnění ještě před odstoupením, zanikla příslušná povinnost i jí odpovídající 

oprávnění splněním a odstoupení jako právní skutečnost nepůsobící nazpět, nemůže již 

tento stav změnit, avšak dodatečné odpadnutí právního důvodu plnění vede k důsledku, 

že se stane bezdůvodným obohacením a vznikne povinnost plnění vrátit (§ 351 odst. 2 

ObchZ).“32 Výše uvedený názor pak Pelikánová doplňuje následujícím způsobem: „Je 

však zřejmé, že odstoupením mohou zaniknout jenom ta práva a ty povinnosti, které 

dosud nezanikly splněním nebo jinak. Jestliže je stranám přesto uloženo vrátit, co už 

předtím plnily a kde tedy jejich povinnosti zanikly nikoli odstoupením, znamená to 

uložení nové povinnosti, která nenavazuje na vlastní účinky odstoupení.“33

Samotný úkon odstoupení od smlouvy tak sám o sobě nepůsobí jakýsi „druhý 

zánik“ závazků již splněných. Jestliže totiž chceme závazek považovat za řádně zaniklý 

splněním, musí tento stále splňovat některé formální požadavky, jedním z nichž je jeho 

                                                            
31 Viz POKORNÁ, J., KROFTA, J., SVOBODOVÁ, Y., KOBLIHA, I., KALFUS, J., KOVAŘÍK, Z., 
KOZEL, R. Obchodní zákoník: úplný text zákona s komentářem: podle stavu k 1. 4. 2006. 1. vydání. 
Praha: Linde, 2006, s. 1020.
32 Viz PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 3. díl. Obchodní závazkové vztahy. 2. 
upravené vydání. Praha: Linde, 1998, s. 338.
33 Viz Pelikánová, I. Obchodní právo. Obligační právo - komparativní rozbor. 4. díl. Praha: ASPI, 2009, s. 
348.
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samotná původní existence odvozená od náležitého titulu, v tomto případě tedy 

smlouvy. Zanikne-li ale původní titul odstoupením od smlouvy, nelze říci, že splněný 

závazek zaniká „podruhé“, neboť tento ve své prvotní podobě přestal formálně existovat 

a jeho „první“ zánik splněním tak ztratil svůj efekt. Odstoupení od smlouvy tak 

nepřivozuje zánik dříve plněných závazků přímo, ale přeneseně prostřednictvím zániku 

smlouvy jako právoplatného titulu.34

Výše uvedený závěr však mírně komplikuje rozhodnutí Vrchního soudu v Praze 

ze dne 28. 9. 1994 sp. zn. 5 Cmo 52/94,35 v rámci kterého soud vyslovil právní větu, jež 

zní: „Jestliže na základě dohody o převzetí dluhu, se kterou věřitel vyslovil souhlas, již 

povinnost zaplatit přešla z předchozího dlužníka na dlužníka nového, byla tím smlouva 

již konzumována a odstoupení od ní již nemůže být účinné.“ Dle zmíněného pravidla je 

tak přípustný zánik závazku splněním definitivně a za určitých podmínek již není 

možno přivodit jeho zánik ani odstoupením od smlouvy, na základě které byl plněn. 

Z uvedeného rozhodnutí vyplývá, že smlouva ve chvíli, kdy jsou splněny všechny 

závazky v ní uvedené, již nemůže být dotčena žádným aktem smluvních stran a nelze 

tak od ní již ani odstoupit. Tento normativ je pro praxi určitě cenný, neboť není vhodné, 

aby po naplnění účelu smlouvy její strany stále neměly jistotu ohledně definitivnosti 

nově vzniklého stavu. Co se však týče teoretického konceptu institutu odstoupení od 

smlouvy, toto rozhodnutí na právní jistotě nepřidává.

Jak poukazuje Pelikánová, není tedy stávající úprava následků odstoupení od 

smlouvy příliš precizní, neboť, i pomineme-li jisté výkladové a teoretické obtíže, je již 

samotnému principu účinků ex nunc dosti vzdálena. Na tomto místě je pak případné 

poukázat na úpravu obsaženou v čl. 9:305 odst. 1 návrhu PECL36: „Odstoupení zbavuje 

obě strany povinnosti uskutečnit nebo přijmout plnění v budoucnosti. S výhradou ……

se odstoupení nedotýká práv a závazků vzniklých do dne odstoupení,“ která velmi 

elegantně vystihuje podstatu působení aktu odstoupení od smlouvy s účinky „od nyní.“  

                                                            
34 Srov. PECHA, R. Odstoupení od smlouvy podle obchodního zákoníku. In Bulletin advokacie č. 8, 
2002, s. 46. Srov. dále FALDYNA, F., BEJČEK, J., HAJN, P., HUŠEK, J., MAREK, K., POKORNÁ, J., 
ROZEHNALOVÁ, N. Obchodní zákoník s komentářem. II. Díl. Praha: Codex Bohemia, 2000, s. 187: 
„Ta práva a povinnosti, která již zanikla dříve splněním, nemohou sice odstoupením zaniknout podruhé, 
ale dodatečně odpadl jejich právní důvod a byla tedy splněna na základě právního důvodu, který odpadl 
(srov. § 451 obč. zák.).“ 
35 Uvedené rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 9. 1994 sp. zn. 5 Cmo 52/94 bylo publikován v
Soudních rozhledech č. 2/1996, s. 26.
36 BEALE, H., LANDO, O. Principles of European contract law. Parts I. and II. Combined and revised. 
Hague: Kluwer Law International, 2000, art. 9:305.
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3.2 Co je vlastně následkem odstoupení od smlouvy?

Trochu matoucím dojmem působí rozdílně formulovaná ustanovení obchodního 

zákoníku obecně popisující následky odstoupení od smlouvy. Ustanovení § 351 odst. 1 

věta první obch. zák. uvádí, že „odstoupením od  smlouvy zanikají všechna práva a 

povinnosti stran ze smlouvy.“ V ustanovení § 349 odst. 1 obch. zák. je však uvedeno, že 

„odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, …….“  

Zaniká-li tedy smlouva, je však nutno poznamenat, že následkem této 

skutečnosti zanikají i všechna práva a závazky z ní vzniklá. Je pak otázkou, z jakého 

důvodu zákonodárce ustanovení o zániku všech práva a povinností do § 351 odst. 1 

obch. zák. včlenil, jelikož tato skutečnost již z ustanovení § 349 odst. 1 obch. zák. 

zřejmě vyplývá.37  

Názor na tuto záležitost byl vysloven rovněž ve výkladovém komentáři 

k obchodnímu zákoníku, kde je v souvislosti s ustanovením § 349 odst. 1 obch. zák. 

uvedeno, že „odstoupení od smlouvy podle komentovaného ustanovení zanikají všechna 

práva a povinnosti stran ze smlouvy, jak vyplývá z ustanovení § 351 ObZ, nezaniká tedy 

smlouva.“38 S tímto pojetím však nelze souhlasit, neboť odstoupením smlouva dle názoru 

autora této práce skutečně zaniká, jak je mimo jiné výslovně stanoveno v § 349 odst. 1 obch.

zák. a ostatně to vyplývá i ze samotné podstaty institutu odstoupení od smlouvy. S názorem, že 

smlouva odstoupením zaniká, se ztotožňuje rovněž Pelikánová: „Sama smlouva tedy podle 

tohoto ustanovení (myšlen je § 351 odst. 1 obch. zák., pozn. aut.) nezaniká - v kontextu s § 

349 ObchZ je však třeba dospět k závěru, že zanikla smlouva a rovněž práva a povinnosti 

stran - pokud ještě nezanikly dříve.“39

                                                            
37 Srov. PECHA, R. Odstoupení od smlouvy podle obchodního zákoníku. In Bulletin advokacie č. 8, 
2002, s. 46.
38 Viz POKORNÁ, J., KROFTA, J., SVOBODOVÁ, Y., KOBLIHA, I., KALFUS, J., KOVAŘÍK, Z., 
KOZEL, R. Obchodní zákoník : úplný text zákona s komentářem : podle stavu k 1. 4. 2006. 1. vydání. 
Praha : Linde, 2006, s. 1019.
39 Viz PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 3. díl. Obchodní závazkové vztahy. 2. 
upravené vydání. Praha: Linde, 1998, s. 343. K této problematice dále: „Podle ZMO prohlášením o 
odstoupení zanikala „všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy," kdežto podle platného ustanovení 
zaniká samotná smlouva.“  Viz PELIKÁNOVÁ tamtéž, s. 338.
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3.3 Vypořádání nároku smluvních stran po odstoupení od smlouvy

Na rozdíl od občanskoprávní úpravy není v režimu obchodního zákoníku plnění 

závazku ze smlouvy zaniklé odstoupením závazkem z bezdůvodného obohacení.40 Je 

tomu tak proto, že obchodní zákoník obsahuje speciální podmínky a postup pro 

vypořádání stran smlouvy po jejím zániku odstoupením, ustanovení občanského 

zákoníku se zde tak neaplikují. 

V ustanovení § 351 odst. 2 obch. zák. je tak stanoveno, že „strana, které bylo 

před odstoupením od smlouvy poskytnuto plnění druhou stranou, toto plnění vrátí, u 

peněžitého závazku spolu s úroky ve výši sjednané ve smlouvě pro tento případ, jinak 

stanovené podle § 502.“ Toto ustanovení se až na výjimky41 aplikuje u vypořádání 

závazků ze všech obchodních smluv zaniklých odstoupením jedné ze smluvních stran. 

3.3.1 Vrácení vzájemných plnění

Mají- li smluvní strany stále k dispozici to, co od svého smluvního partnera na 

základě smlouvy zaniklé odstoupením nabyly, není problém s vypořádáním tak 

komplikovaný, neboť je zřejmé, co konkrétně bude předmětem navracení.42

V tomto ohledu však nelze opomenout, že smluvní strany si plnění vrátí „u 

peněžitého závazku spolu s úroky ve výši sjednané ve smlouvě pro tento případ, jinak 

stanovené podle § 502.“ Zanikne-li tak smlouva odstoupením, bude strana, která přijala 

na základě této smlouvy peněžní plnění, povinna vrátit tento finanční obnos rovněž 

s úroky. A to bez ohledu na to, která ze smluvních stran od smlouvy odstoupila.43 Co 

                                                            
40 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. října 2000 sp. zn. 29 Cdo 1424/2000.
41 Srov. např. problematika vypořádání smlouvy o úvěru, s.  52 této práce.
42 V některých případech však zákon nevyžaduje, aby strany měly plnění poskytnuté druhou stranou stále 
k dispozici – viz např. úprava vypořádání obchodní kupní smlouvy, str. 36 této práce.
43 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. listopadu 2003 sp. zn. 32 Odo 417/2003: „Povinnost 
vrátit plnění poskytnuté před odstoupením od smlouvy, a to u peněžního závazku spolu s úroky ve výši 
sjednané pro tento případ, jinak stanovené podle § 502 obchodního zákoníku, je povinnost zákonná, která 
vzniká jako následek odstoupení od smlouvy. Zanikají-li totiž odstoupením od smlouvy všechna práva a 
povinnosti stran ze smlouvy (s výjimkami zakotvenými v ustanovení § 351 odst. 1 větě druhé obchodního 
zákonku), je nutno na již poskytnuté plnění pohlížet jako na plnění z právního důvodu, který odpadl. 
Obchodní zákoník v ustanovení § 351 odst. 2 větě první upravuje řešení tohoto stavu, přičemž nerozlišuje, 
která ze smluvních stran a z jakého důvodu od smlouvy odstoupila. Jestliže zákon s odstoupením od 
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pak ale strana, která přijala plnění, jež je naturálního charakteru? Je tato také povinna 

vydat užitek, který měla z jeho užívání? Občanský zákoník tuto otázku řeší v § 458 

odst. 2, podle kterého si strany musí takovéto užitky následně vydat pouze v případě, že 

ten, kdo obohacení získal, nejednal v dobré víře.44 Oproti tomu úprava obsažená v 

obchodním zákoníku předmětnou záležitost řeší ve zmiňovaném ustanovení § 351 odst. 

2 dosti nejasným způsobem.

Kopáč a Švestka vyslovili na tuto problematiku následující názor: „Pro vrácení 

peněžního plnění stanoví § 351 odst. 2 ObchZ povinnost tento užitek vydat, neboť s 

vrácením peněžní částky mají být zaplaceny i úroky, a to ve výši sjednané či jinak 

stanovené podle § 502 ObchZ. I když v cit. ustanovení není výslovně zmíněn užitek z 

nepeněžního plnění, lze mít nicméně za to, že i tento užitek má být spolu s předmětem 

nepeněžního plnění vydán.“45 S uvedeným názorem lze souhlasit, jelikož v opačném 

případě bude vznikat značná nevyváženost v povinnostech smluvních stran po 

odstoupení od smlouvy. Strana, které bylo v rámci smluvního závazku poskytnuto 

finanční plnění, by je totiž musela vrátit včetně užitků, tedy úroků buď sjednaných pro 

tento případ, anebo stanovených podle § 502 obch. zák., a to od doby, kdy na ni byly 

tyto finanční prostředky převedeny, až do zaplacení. Podle zmíněného ustanovení § 502 

obch. zák. pak příslušná smluvní strana musí uhradit druhé smluvní straně úroky „v 

nejvyšší přípustné výši stanovené zákonem nebo na základě zákona. Nejsou-li takto 

úroky stanoveny, je dlužník povinen platit obvyklé úroky požadované za úvěry, které 

poskytují banky v místě sídla dlužníka v době uzavření smlouvy. Jestliže strany sjednají

úroky vyšší než přípustné podle zákona nebo na základě zákona, je dlužník povinen 

                                                                                                                                                                                  
smlouvy spojuje vznik konkrétní povinnosti, jež tíží smluvní stranu, které bylo před odstoupením od 
smlouvy poskytnuto plnění druhou stranou, potom uplatnění a vymáhání nároku korespondujícího této 
povinnosti (a to za dobu po odstoupení od smlouvy) nelze považovat za výkon práva, který je v rozporu se 
zásadami poctivého obchodního styku (§ 265 obchodního zákoníku).“
44 K dobré víře kupujícího viz např. stanovisko Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 12. 1982 č. Cpj 40/82 
(uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. Rc 22/1983), dle něhož 
je „kupující zásadně do zrušení smlouvy v dobré víře, neboť do té doby užívá věc jako její vlastník. Za 
tuto dobu není zásadně povinen poskytnout organizaci náhradu za užívání věci a není proto povinen 
nahradit jí to, oč se hodnota věci jejím užíváním snížila, pokud nejsou dány podmínky pro uplatnění 
práva na náhradu škody.“ Dále například rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 1. 2008 sp. zn. 30 
Cdo 68/2007, či rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. února 2010 sp. zn. 28 Cdo 3606/2009, v jehož 
odůvodnění bylo dále řečeno, že „žalovaní byli do okamžiku odstoupení od smlouvy …... v dobré víře o 
tom, že jsou vlastníky předmětných nemovitostí, když tomu nasvědčoval nejen řádný a existující právní 
titul (nezrušená kupní smlouva), ale i vnější okolnosti, zejména zápis jejich vlastnického práva v katastru 
nemovitostí ….... Za této situace žalovaným jako oprávněným držitelům svědčí právo nakládat s věcí 
jako s vlastní, včetně práva užívacího.“
45 Viz KOPÁČ, L., ŠVESTKA, J. Nad některými otázkami odstoupení od smlouvy podle obchodního 
zákoníku. In Právní rozhledy č. 10, 1995, str. 405.
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platit úroky ve výši nejvýše přípustné.“ Pro stanovení užitků získaných možností 

manipulovat s peněžitými prostředky, jež daná strana dostala do dispozice na základě 

smlouvy zaniklé odstoupením, se tak v tomto případě přiměřeně použije ustanovení o 

smlouvě o úvěru. 

Oproti tomu druhá smluvní strana, jež přijala nepeněžité plnění, by toto pouze 

navrátila, užitky vzniklé jeho užíváním by jí však zůstaly a na zániku smlouvy 

odstoupením by velmi pravděpodobně vydělala na úkor druhé smluvní strany. Bylo by 

tedy spravedlivé, aby příjemce nepeněžitého plnění po odstoupení od smlouvy byl 

povinen uhradit druhé smluvní straně rovněž užitky z užívání tohoto nepeněžitého 

plnění.46

V případě, že některá ze smluvních stran již plnění poskytnuté jí druhou smluvní 

stranou k dispozici nemá, popřípadě je přijaté plnění takového charakteru, že jej není 

možné vrátit (do této kategorie spadají i veškerá nehmotná plnění), je třeba takto 

poskytnuté plnění vynahradit penězi dle ustanovení § 458 odst. 1 obč. zák.47

Vrácení přijatého plnění může být za určitých okolností záležitostí, na niž je 

třeba vynaložit nezanedbatelné náklady. Takovouto situaci pak upravuje § 351 odst. 2 

obch. zák., který stanoví, že „vrací-li plnění strana, která odstoupila od smlouvy, má 

nárok na úhradu nákladů s tím spojených.“ Toto ustanovení reflektuje skutečnost, že 

není žádoucí, aby strana, jež od smlouvy oprávněně odstoupila v důsledku porušení 

povinností druhou smluvní stranou, nesla ještě další dodatečné náklady spojené 

s vrácením poskytnutých plnění (typicky dopravné, do této kategorie však mohou spadat 

i případné náklady na vyhotovení znaleckého posudku určujícího výši finanční náhrady 

pro případ, že poskytnuté plnění nelze vrátit a je třeba jej proto nahradit penězi). 

Právo na náhradu nákladů nenáleží straně, která od smlouvy neodstoupila a u 

které se tedy předpokládá, že porušením svých povinností vzniklou situaci (tedy mimo 

jiné nutnost vrátit si již poskytnutá plnění) zapříčinila.

                                                            
46 V případě odstoupení od kupní smlouvy by bylo možné uvažovat o určení výše užitků z užívání 
nepeněžitého plněné například dle ustanovení § 671 odst. 1 obč. zák., tedy „nájemné obvyklé v době 
uzavření smlouvy s přihlédnutím k hodnotě pronajaté věci a způsobu jejího užívání.“
47 Srov. PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 3. díl. Obchodní závazkové vztahy. 2. 
upravené vydání. Praha: Linde, 1998, s. 345.
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Obchodní zákoník v rámci některých konkrétních smluvních typů obsahuje 

speciální úpravu týkající se vypořádání vzájemných práv a povinností smluvních stran 

po odstoupení do smlouvy. Vybraná speciální ustanovení pak budou rozebrána níže.

3.4 Účinky odstoupení od smlouvy pro vlastnické právo třetích osob 

Obchodní zákoník se svou úpravou účinků odstoupení s následky ex nunc

vyhnul komplikacím, jaká s sebou přinesla úprava zákoníku občanského, kdy následky 

odstoupení nastávají zpětně, tedy ex tunc. V případě užití koncepce následků ex tunc

totiž zanikají nejen obligační účinky smlouvy, ale rovněž účinky věcněprávní vzhledem 

k tomu, že smlouva se ruší od počátku (jak je stanoveno v § 48 odst. 2 obč. zák). Po 

odstoupení od smlouvy pak nastává stejný právní stav, jako kdyby k jejímu uzavření 

nikdy nedošlo, jelikož smlouva již nadále neposkytuje základ pro právní vztahy jejích 

účastníků.48

Vlastnické právo vzniklé na základě smluv uzavřených v režimu obchodního 

zákoníku zaniká ke dni, kdy odstoupení od smlouvy nabylo své účinnosti. Od této 

chvíle není strana, jíž vlastnické právo na základě smlouvy svědčilo, oprávněna 

                                                            
48Rozsáhlá diskuze se rozpoutala ohledně osudu vlastnického práva k nemovitosti, které bylo kupujícím 
dále převedeno na třetí osobu, přičemž prodávající coby strana původního kontraktu následně od smlouvy 
odstoupil. Ústavní soud ČR zastává v rámci této problematiky poměrně konzistentní stanovisko, v rámci 
kterého dává přednost ochraně dobré víry třetí osoby, jež nabyla vlastnické právo od kupujícího, tedy 
strany původního kontraktu (viz nález Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 77/2000 ze dne 23. 1. 2001, 
nález sp. zn. Pl. ÚS 78/06 ze dne 16. 10. 2007 a nález sp. zn. II. ÚS 1747/07 ze dne 29. 11. 2007) a 
konstatuje, že odstoupení od smlouvy se může projevit pouze mezi stranami původního kontraktu, aniž by 
mělo vliv na vlastnické právo této třetí osoby. Nejvyšší soud ČR však uvedený názor spíše nesdílel a 
kladl důraz na striktní výklad § 48 odst. 2 obč. zák. s tím, že smlouva se dle tohoto ustanovení od počátku 
ruší a obnovuje se původní stav, tedy ze zákona se obnovuje vlastnické právo původního prodávajícího 
(viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 1 Odon 26/1997 ze dne 11. 3. 1998, stanovisko 
občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu sp. zn. Cpjn 38/98 ze dne 28. 6. 2000, 
stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu sp. zn. Cpjn 201/2005 ze dne 19. 4. 
2006, rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Cdo 2808/2004 ze dne 14. června 2006 a další). V 
rozhodnutí velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 
3177/2005 ze dne 30. 1. 2008 již však Nejvyšší soud ČR víceméně přijal názor Ústavního soudu ČR a
připustil prioritu ochrany práv třetích osob nabytých v dobré víře (nutno ovšem poznamenat, že i před 
tímto rozhodnutím se v rámci Nejvyššího soudu objevila rozhodnutí, které se přikláněla k názoru 
Ústavního soudu ČR – viz např. rozhodnutí sp. zn. 22 Cdo 1186/98 ze dne 17. 11. 1999).  Výše uvedená 
názorová nejednotnost rozpoutala rovněž velmi rozsáhlou diskuzi odborné veřejnosti.
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s předmětem vlastnictví jakkoliv dále nakládat.49 Dispozice, které však tato strana

smlouvy provedla před jejím zánikem, zůstávají nadále platná, neboť byla provedena 

v době, kdy této straně vlastnické právo svědčilo a byla tak oprávněna s předmětem 

vlastnictví volně nakládat. Bylo-li tedy vlastnické právo převedeno na třetí osobu ještě 

před tím, než smlouva zanikla odstoupením, zůstává vlastnické právo této třetí osoby 

zachováno. 

Tato úprava je v obchodních vztazích velmi důležitá, neboť zakládá právní 

jistotu (nejen) účastníkům trhu, že jimi nakoupené zboží jim nebude v žádném případě 

„odebráno“ z důvodu, že jejich smluvní partner, který jim toto prodal, neuhradil jakožto 

kupující svému původnímu dodavateli coby prodávajícímu kupní cenu (což může být

situace v praxi obvyklá). 

Odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran tak bude mít následky inter 

partes, tedy pouze mezi stranami kontraktu a nemůže tak zasáhnout do práv třetích 

osob, které předmětného kontraktu účastny nebyly. Kromě praktických důsledků tak 

tato úprava rovněž koresponduje se zásadou ochrany dobré víry a právní jistoty.

Můžeme zde však položit teoretickou otázku, zda je zachování vlastnického 

práva po odstoupení od kupní smlouvy v obchodních vztazích založeno pouze na 

principu účinků odstoupení ex nunc, jak bylo popsáno výše, či zároveň na § 446 obch. 

zák, ve kterém je stanoveno, že „kupující nabývá vlastnické právo i v případě, kdy 

prodávající není vlastníkem prodávaného zboží, ledaže v době, kdy kupující měl 

vlastnické právo nabýt, věděl nebo vědět měl a mohl, že prodávající není vlastníkem a že 

není oprávněn zbožím nakládat za účelem jeho prodeje.“50 V tomto ohledu lze říci, že 

ustanovení § 446 obch. zák. pouze zdůrazňuje skutečnost, že vlastnická práva třetí 

osoby nabytá v dobré víře na základě obchodní kupní smlouvy nejsou zánikem 

předchozího kontraktu nijak dotčena, neboť pouhý princip účinků zániku smlouvy ex 

nunc pro zachování takto nabytých práv postačuje. 

                                                            
49 V případě, že by ale příslušná smluvní strana provedla dispozici s věcí i poté, co již bylo od smlouvy 
účinně odstoupeno, byla by uzavřená smlouva platná tam, kde zákon umožňuje takto nakládat s věcí i 
nevlastníkovi za předpokladu dobré víry druhé smluvní strany - jak je tomu u nabytí vlastnického práva 
od nevlastníka na základě obchodní kupní smlouvy dle ustanovení § 446 obch. zák. či zřízení zástavního 
práva k movité věci dle ustanovení § 161 obč. zák. 
50 Kvůli tomuto ustanovení je režim obchodního zákoníku v praxi často volen pro kupní smlouvy 
uzavírané mezi nepodnikateli v rámci tzv. fakultativních obchodů (například při prodeji ojetých 
automobilů). Kupujícímu totiž toto ustanovení dává jistotu, že jeho vlastnické právo nebude v budoucnu 
ohroženo nároky jiných osob. 
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3.5 Trvání některých vyjmenovaných závazků po odstoupení od smlouvy

   Dle ustanovení § 351 odst. 1 obch. zák. se odstoupení od smlouvy „nedotýká 

nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ani smluvních ustanovení 

týkajících se volby práva nebo volby tohoto zákona podle § 262, řešení sporů mezi 

smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo 

vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.“51

Obchodní zákoník tak přímo vyjmenovává některé aspekty smluvního vztahu, 

jichž se zánik smlouvy odstoupením výslovně netýká. Co se týče nároku na náhradu 

škody vzniklé porušením smlouvy,52 ustanovení o volbě práva, volbě obchodního 

zákoníku či způsobu řešení sporů, je zřejmé, že musí zůstat v platnosti, jelikož 

v opačném případě by jejich zánik mohl významně zhoršit postavení odstoupivší strany 

a výkon jejího práva odstoupit od smlouvy by tak byl v některých případech 

hospodářsky nevyužitelný, neboť by znamenal větší ztrátu, než setrvání v nefunkčním 

smluvním vztahu (zejména zánik nároku na náhradu škody by byl kontraproduktivní). 

Nežádoucí následky by měl rovněž zánik ustanovení o volbě práva53 či volbě 

obchodního zákoníku. Zanikla-li by úprava těchto záležitostí, byly by strany smlouvy 

nuceny své jednání v podstatě ex nunc přehodnotil a pozměnit tak, aby odpovídalo 

požadavkům, které na ně klade ta zákonná úprava, pod jejíž režim daný smluvní vztah 

původně podle zákona patří. Zánik ujednání o způsobu řešení sporů v důsledku 

odstoupení od smlouvy by pak byl taktéž iracionální. Lze totiž předpokládat, že právě 

situace, kdy se vzájemné vztahy smluvních stran vyhrotí natolik, že jedna z nich od 

smlouvy odstoupí, s sebou bude velmi pravděpodobně přinášet rovněž spory, které již 

                                                            
51 Toto ustanovení je dispozitivní, strany si tak mohou účinky odstoupení sjednat i jinak.
52 Povinnost nahradit škodu může v souvislosti s odstoupením od smlouvy vzniknout pouze v důsledku 
porušení povinnosti, nikoliv v případě odstoupení od smlouvy pro tzv. anticipované porušení smlouvy. K 
tomu FALDYNA, F., BEJČEK, J., HAJN, P., HUŠEK, J., MAREK, K., POKORNÁ, J., 
ROZEHNALOVÁ, N. Obchodní zákoník s komentářem. II. Díl. Praha: Codex Bohemia, 2000, s. 188: „Z 
uvedených podmínek též vyplývá, že toto pravidlo (pravidlo, že v důsledku odstoupení nezaniká nárok na 
náhradu škody a smluvní pokutu vzniklou před odstoupením, pozn. aut.) je použitelné jen při tzv. 
sankčním odstoupení, a že u odstoupení od smlouvy bez jejího porušení (při pouhé anticipované 
protiprávnosti) nárok na náhradu škody ani nárok ze smluvní pokuty podle podpůrné právní úpravy 
nevzniká. Nejsou totiž splněny podmínky odpovědnosti, není naplněn její základní předpoklad – porušení 
povinnosti ze závazkového vztahu.“
53 Volba práva může být provedena například na základě zák. č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu 
soukromém a procesním.
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nebude reálné vyřešit domluvou smluvních stran. Vznikne tak potřeba užít právě ta 

ustanovení o způsobu řešení sporů, která by v opačném případě zanikla odstoupením.54

3.5.1 Smluvní pokuta

Smluvní pokuta je finanční částka, na jejíž úhradu vzniká věřiteli nárok 

v případě nesplnění dlužníkova závazku, jenž je smluvní pokutou zajištěn. Tento institut 

je v závazkových vztazích hojně využíván, neboť funguje nejen jako pohrůžka 

majetkové újmy dlužníka v případě neplnění jeho závazků, ale rovněž věřiteli usnadňuje 

cestu k získání náhrady za to, že dlužník své povinnosti porušil, v důsledku čehož 

vznikne v drtivé většině případů jistá škoda. Výši této škody však lze často vyčíslit a 

prokázat jen velmi obtížně. Smluvní pokuta tak mimo jiné plní funkci jakési 

paušalizované náhrady škody,55 kdy není třeba skutečně vzniklou škodu nijak 

prokazovat a za porušení povinností dlužník uhradí předem smluvenou částku. Nárok na 

úhradu smluvní pokuty vzniká i v případě, že věřiteli žádná reálná škoda způsobena 

nebyla.56

Dle ustanovení § 302 obch. zák. se „odstoupení od smlouvy nedotýká nároku na 

zaplacení smluvní pokuty.“ Nárok na úhradu smluvní pokuty by však dle názoru autora 

této práce mohl trvat po ukončení smlouvy rovněž na základě § 351 odst. 1 obch. zák., 

neboť ustanovení o smluvní pokutě lze považovat za ustanovení, které vzhledem ke své 

povaze má trvat i po ukončení smlouvy. Ze své podstaty totiž sankcionuje vadné 

chování dlužníka, které může být později i důvodem pro odstoupení do smlouvy ze 

strany věřitele. Věřitel by pak v případě zániku smlouvy odstoupením výrazně zhoršil 

své právní postavení, neboť by ztratil nárok na finanční částku paušálně mu nahrazující 

                                                            
54 Volba způsobu řešení sporů může spočívat například ve vyloučení obecných soudů a uzavření rozhodčí 
smlouvy dle zákona č. zákon 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, nebo může 
být stranami smlouvy dohodnuta místní příslušnost jiného soudu prvního stupně dle § 89a zákon č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád.
55 Dle ustanovení § 545 odst. 2 obč. zák. není věřitel oprávněn „požadovat náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, jestliže z ujednání účastníků o smluvní 
pokutě nevyplývá něco jiného. Věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu, 
jen když to je mezi účastníky dohodnuto.“
56 Je-li však sjednána smluvní pokuta nepřiměřeně vysoká, může ji soud dle ustanovení § 301 obch. zák. 
„snížit s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti, a to až do výše škody vzniklé do doby 
soudního rozhodnutí porušením smluvní povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. K náhradě 
škody vzniklé později je poškozený oprávněn do výše smluvní pokuty podle § 373 a násl.“
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škodu způsobenou neplněním povinností dlužníka, či jednoduše na částku, na jejíž 

úhradu mu již vnikl nárok. V případě, že by tedy věřiteli neplněním povinností dlužníka 

vznikla škoda, musel by tuto zpětně složitě vyčíslit a prokazovat, aby vůbec dosáhl její 

náhrady. Kdyby mu pak samotná škoda nevznikla, popřípadě byla neprokazatelná, 

odstoupením od smlouvy, tedy samotnou realizací svého práva, by svůj nárok ztratil 

definitivně a dlužníkův závazek vzniklý jako sankce za porušování jeho povinností by 

tak bez dalšího zanikl. Věřitel by tak mohl být za určitých okolností spíše motivován 

k tomu, aby své právo od smlouvy odstoupit nerealizoval a setrval v nefungujícím 

smluvním vztahu.57

Nárok na smluvní pokutu vzniká v případě, že dlužník nesplní svůj závazek 

vůbec, popřípadě ho nesplní řádně či včas anebo poruší jinou povinnost vyplývající mu 

z uzavřené smlouvy či ze zákona (konkrétní předpoklady vzniku povinnosti hradit 

smluvní pokutu si strany specifikují ve smlouvě). Smluvní pokutou tak lze vždy zajistit 

pouze porušení povinnosti, jak je stanoveno v kogentním ustanovení § 544 odst. 1 obch. 

zák. Není tak možné, aby si strany sjednaly povinnost k úhradě smluvní pokuty pro 

případ, že jedna ze smluvních strana žádnou povinnost neporuší (nýbrž pouze využije 

svého práva – například zrovna práva odstoupit od smlouvy). 

V praxi se pak často můžeme setkat s případy, kdy smluvní strany konstruují 

smluvní pokutu tak, že vznik nároku na její úhradu „naváží“ na odstoupení jedné 

smluvní strany po předchozím porušení povinností druhou smluvní stranou. Smluvní 

strana, jež porušila svou povinnost, by tak dle ujednání měla druhé smluvní straně 

uhradit určenou částku coby smluvní pokutu pouze za předpokladu, že druhá smluvní 

strana v důsledku takovéhoto porušení od smlouvy odstoupí. Lze říci, že je taková

konstrukce jistě velmi praktická, neboť významnější škoda věřiteli často vzniká až 

v případě, kdy k zániku smlouvy odstoupením skutečně dojde a celý smluvní vztah je 

zmařen včetně možnosti získání hospodářského užitku z něj očekávaného. Je to však 

bohužel konstrukce nepřípustná.
                                                            
57 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. června 2003 sp. zn. 33 Odo 131/2003: „Odstoupením 
od smlouvy realizuje smluvní strana svou vůli nebýt nadále účastníkem právního vztahu, v němž druhá 
smluvní strana nedodržuje stanovené závazky a uplatněním práva na smluvní pokutu takové jednání 
druhé smluvní strany sankcionuje a hradí svou případnou majetkovou újmu. Z toho logicky vyplývá, že 
odstoupení od smlouvy se již existujícího nároku na zaplacení smluvní pokuty nedotýká. Odstoupením od 
smlouvy dochází k zániku povinnosti plnit původní závazek zajištěný smluvní pokutou nikoli však vždy i k 
zániku povinnosti plnit smluvní pokutu, jako důsledku neplnění původního závazku. Opačný závěr nelze s 
ohledem na smysl a funkce institutu smluvní pokuty z platné právní úpravy dovodit.“ 



27

Pro uvedený závěr pak můžeme rozeznat dva důvody. Prvním z nich je fakt, že 

smluvní pokuta by v takovémto případě postihla výkon práva, nikoliv porušení 

povinnosti.58 Neuspěje zde ani argumentace, že výkon práva odstoupit od smlouvy po 

předchozím porušení povinností druhé smluvní strany je pro vznik nároku na smluvní 

pokutu jen odkládací podmínkou dle § 36 obč. zák. (podle něhož lze vázat vznik, změnu 

nebo zánik práva či povinnosti na splnění podmínky). Smluvní pokutu lze totiž dle 

rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 10. ledna 2011 sp. zn. 23 Cdo 2575/2010 vždy 

sjednat pouze jako nepodmíněnou. Není totiž možné, aby byl vznik nároku podmíněn 

v podstatě nadvakrát, když by musela být kumulativně splněna jednak podmínka 

porušení povinností dlužníkem a zároveň podmínka odstoupení do smlouvy věřitelem.59

Druhým důvodem je skutečnost, že nárok na smluvní pokutu může vzniknout 

pouze za doby trvání smlouvy, která stanovuje povinnosti, jejichž případné porušení je 

smluvní pokutou jištěno. Odstoupí-li tedy některá ze smluvních stran od smlouvy, 

zanikají rovněž veškeré povinnosti v ní smluvené (§ 351 odst. 1 obch. zák.). Nárok na 

smluvní pokutu, který by měl vzniknout až po odstoupení od smlouvy věřitelem, tak již 

nemá na základě čeho vzniknout, jelikož povinnosti smluvních stran, jež byly smluvní 

pokutou zajištěny, již nelze porušit, neboť přestaly existovat.  

Lze tedy říci, že ujednání o smluvní pokutě, na kterou vzniká nárok až 

odstoupením od smlouvy po předchozím porušení smluvních povinností druhou 

smluvní stranou, je neplatné pro rozpor se zákonem dle ustanovení § 39 obč. zák., neboť 

nárok na smluvní pokutu, aby mohl být zachován i po zániku smlouvy odstoupením, 

musí vzniknout za doby trvání této smlouvy a lze jej podmínit pouze porušením 

povinností jednou ze smluvních stran.60

                                                            
58 Srov. například rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 2. 2002 sp. zn. 33 Odo 771/2001, 
59 Srov. ČECH, P. K určitosti dohody o smluvní pokutě. In Právní rádce č. 3, 2008. Srov. Dále 
HORÁČEK, T., Ještě k výpovědi a k odstoupení od obchodní smlouvy, In Právní fórum, ročník 6, č. 3, 
2009, s. 106. K tomuto dále také např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. srpna 2004 sp. zn. 33 
Odo 111/2004, rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. ledna 2011 sp. zn. 33 Cdo 3455/2009, 
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. září 2000 sp. zn. 25 CDO 2577/1998, rozhodnutí Nejvyššího 
soudu ČR ze dne 25. června 2002 sp. zn. 25 CDO 182/2001, rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 
ledna 2011 sp. zn. 23 Cdo 2575/2010, rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. listopadu 2010 sp. zn. 
23 Cdo 1218/2009, rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. června 2003 sp. zn. 33 Odo 131/2003 či 
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR z 30. listopadu 2004 sp. zn. 32 Odo 1113/2003.
60 Tento závěr však přece jen není tak absolutní. Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 25. 
července 2006 sp. zn. 33 Odo 614/2006 dovodil, že zájemce je na základě zprostředkovatelské smlouvy 
povinen uhradit zprostředkovateli smluvní pokutu za to, že neuzavřel smlouvu se smluvním partnerem, 
kterého zprostředkovatel za tím účelem získal. Nejvyšší soud ČR v odůvodnění uvedeného rozhodnutí 
použil mimo jiné následující argumentaci: „Stejně tak je správný závěr odvolacího soudu, že zájemce není 
v žádném případě povinen s vyhledaným partnerem smlouvu uzavřít a že ho nelze k uzavření smlouvy 
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Jak již bylo řečeno, ustanovení § 351 odst. 1 obch. zák. má dispozitivní 

charakter a smluvní strany si tak mohou následky případného odstoupení od smlouvy 

upravit i jinak – je tedy možné rovněž sjednat, že právo smluvní strany na splnění 

povinnosti druhou smluvní stranou bude trvat i nadále.61 Je-li pak splnění povinnosti, 

která má zánik smlouvy odstoupením přečkat, zajištěno smluvní pokutou, potom se lze 

domáhat úhrady i té smluvní pokuty, která fakticky vznikne až v době po odstoupení od 

předmětné smlouvy a to za předpokladu, že se smluvní strana, jejíž závazek je smluvní 

pokutou zajištěn, dostala do prodlení s plněním tohoto závazku ještě před odstoupením 

od smlouvy. K uvedenému závěru dospěl Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 

28. dubna 2011 sp. zn. 23 Cdo 484/2009.62

Ve vztahu ke smluvní pokutě je však nutné prakticky rozlišovat, na základě jaké 

skutečnosti má být ve vztahu k odstoupení smluvní pokuta hrazena. Byly-li splněny 

zákonné či smluvní předpoklady pro výkon práva odstoupit od smlouvy, nelze 

odstoupivší smluvní stranu jakkoliv sankcionovat smluvní pokuto proto, že tohoto práva 

využila. Bylo-li tak sjednáno právo od smlouvy odstoupit za předpokladu úhrady 

„smluvní pokuty“ bez dalšího, mohlo by se v takovém případě jednat o dohodu o 

odstupném dle ustanovení § 355 obch. zák.63 Strana, která od smlouvy odstoupila, je 

pak povinna takovouto „smluvní pokutu“ (odstupné) uhradit. 

                                                                                                                                                                                  
nutit.“ A dále: „Ujednáním o smluvní pokutě se žalovaná nevzdala svého práva neuzavřít smlouvu s 
nabyvatelem, kterého jí vyhledala žalobkyně (§ 55 odst. 1 ObčZ), a není zde ani nerovnováha v právech a 
povinnostech smluvních stran k újmě žalované ve smyslu § 56 odst. 1 ObčZ.“ V uvedeném případě tak 
vznik nároku na smluvní pokutu bezpochyby nebyl navázán na porušení povinností, ale na nevykonání 
práva. 
61 Takovou dohodu je však třeba posoudit s ohledem na to, aby fakticky nevylučovala možnost povinné 
smluvní strany vyvázat se z nefunkčního smluvního vztahu, jelikož takto formulovaná dohoda by mohla 
být v rozporu s dobrými mravy.
62 V uvedeném rozhodnutí bylo argumentováno následovně: „Jestliže strany projevily v leasingové 
smlouvě ve smyslu § 351 odst. 1 obch. zák. vůli, aby v případě odstoupení od smlouvy právo na zaplacení 
leasingových splátek splatných do dne odstoupení od smlouvy nadále trvalo, trvá po odstoupení od 
smlouvy i právo na zaplacení smluvní pokuty vázané na porušení povinnosti tyto splátky včas uhradit. 
Byl-li tedy žalovaný v prodlení se zaplacením leasingových splátek splatných před odstoupením od 
smlouvy i poté, co žalobkyně své právo odstoupit od smlouvy využila, vznikl jí, v důsledku dohody 
účastníků v leasingové smlouvě, nárok na zaplacení smluvní pokuty určené ve výši 0,2 % denně z 
dlužných splátek, splatných před odstoupením od smlouvy a to i za dobu prodlení trvající po odstoupení 
od smlouvy.“ 
63 Dle uvedeného ustanovení § 355 obch. zák. si mohou strany sjednat, že „jedna ze stran nebo kterákoli 
ze stran je oprávněna smlouvu zrušit zaplacením určité částky jako odstupného“ Smlouva se pak zrušuje
„od doby svého uzavření, když oprávněná osoba oznámí druhé straně, že svého práva využívá a 
stanovené odstupné zaplatí.“ Podobné ustanovení je rovněž obsaženo v občanském zákoníku. Zde je v 
§ 497 obč. zák. stanoveno, že „každý z účastníků si může vymínit odstoupení od smlouvy a sjednat pro ten 
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Je tedy vždy třeba vzít v úvahu obsah a formulaci daného ujednání, neboť 

nezáleží na tom, jak smluvní strany svůj úkon nazvaly, nýbrž na tom, jaká je jeho 

skutečná podstata.64 Může se tedy stát, že ujednání o smluvní pokutě může být ve 

skutečnosti ujednání o odstupném a rovněž naopak.65

3.5.2 Zástavní právo zřízené ve prospěch smluvní strany k zajištění plnění ze 

smlouvy

Zástavní právo slouží jako běžný prostředek zajištění plnění závazků smluvních 

stran. Lze jím zajistit jak peněžitou, tak nepeněžitou pohledávku i příslušenství. Funkcí 

zástavního práva je zejména zajištění plnění (funkce zajišťovací), avšak v případě, že 

dlužník svou pohledávku nesplní, má rovněž funkci uhrazovací. Zástavní právo je 

komplexně upraveno v § 152 a násl. občanském zákoníku, přičemž tato úprava se 

podpůrně užije i pro zástavní právo k obchodnímu podílu, k cenným papírům 

(popřípadě opírající se o cenné papíry), nebo k předmětům průmyslového vlastnictví.

Dle ustanovení § 351 odst. 1 obch. zák. odstoupením od smlouvy zanikají 

všechna práva a povinnosti z ní vzniklá, tedy i pohledávky zajištěné zástavním právem 

– v důsledku akcesorického vztahu zástavního práva a jím zajištěné pohledávky by pak 

mělo zaniknout rovněž takovéto zástavní právo.66

Zástavní právo je však velmi důležitý zajišťovací instrument, na jehož zániku 

není v případě odstoupení od smlouvy zájem. Z uvedeného důvodu se postupem času 

vyvíjela zákonná úprava jeho trvání – zákonem č. 367/2000 Sb. (účinnost k 1. 1. 2001) 

                                                                                                                                                                                  
případ odstupné. Kdo smlouvu splní alespoň zčásti nebo přijme třeba jen částečné plnění, nemůže již od 
smlouvy odstoupit, ani poskytne-li odstupné.“ 
64 Ve smyslu ustanovení § 35 odst. 2 obč. zák. je třeba „právní úkony vyjádřené slovy vykládat nejenom 
podle jejich jazykového vyjádření, ale zejména též podle vůle toho, kdo právní úkon učinil, není-li tato 
vůle v rozporu s jazykovým projevem.“
65 Srov. ČECH, P. K určitosti dohody o smluvní pokutě. In Právní rádce č. 3, 2008. Srov. dále například 
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. června 2002 sp. zn. 25 Cdo 182/2001, v rámci kterého soud 
rozhodl, že smluvní strany nesjednali odstupné, nýbrž smluvní pokutu, či rozhodnutí Nejvyššího soud ČR 
ze dne 14. ledna 2003 sp. zn. 32 Odo 563/2002, v němž bylo naopak sjednané „penále“ právě jako 
odstupné kvalifikováno. 
66 Z toho důvodu není pro trvání zástavního práva podstatné, že je toto zástavní právo smluveno v rámci 
samostatné smlouvy. K této problematice se vyjádřil Bejček: „Argument, že zánik závazku odstoupením se
týká jen závazků ze smlouvy, od níž je odstupováno, a nikoliv smlouvy zástavní, která je samostatnou 
smlouvou, zajišťující řádné a včasné zaplacení pohledávky ze smlouvy, od níž je odstupováno, není (nutno 
říct „bohužel“ z hlediska věřitele) konzistentní s platnou právní úpravou.“ BEJČEK, J., Ke smluvní a 
zákonné relativizaci akcesority zajištění závazku, In Právní praxe v podnikání č. 12, ročník 5, 1996, s. 14. 



30

byla provedena novela občanské zákoníku mimo jiné komplexně upravující právě 

zástavní právo, přičemž dle nového ustanovení § 155 odst. 5 obč. zák. mohly být 

zástavním právem zajištěny i nároky zástavního věřitele z odstoupení od smlouvy, podle 

které vznikla zajištěná pohledávka. Dle ustanovení § 172 odst. 2 obč. zák. pak zástavní 

právo nezaniklo, jestliže zástavní věřitel odstoupil od smlouvy o zajištěné pohledávce.

Další změna trvání zástavního práva po odstoupení od smlouvy pak byla provedena 

zákonem č. 317/2001 Sb. (účinnost k 1. 1. 2002), kdy bylo ustanovení § 155 odst. 5 obč. 

zák. změněno tak, že „zástavní právo se vztahuje i na nároky zástavního věřitele z 

odstoupení od smlouvy, podle které vznikla zajištěná pohledávka, nebylo-li v zástavní 

smlouvě dohodnuto něco jiného," ustanovení § 172 obč. zák. pak jen zdůrazňuje tuto 

zásadu, když stanoví, že „zástavní právo nezaniká, vztahuje-li se i na nároky zástavního 

věřitele z odstoupení od smlouvy, podle které vznikla zajištěná pohledávka (§ 155 odst. 

5)." Posledně jmenovaná úprava je pak aktuální dodnes.

Výše uvedená novelizace tak odstranila teoretické obtíže trvání zástavního práva

po odstoupení od smlouvy. V rámci obchodních závazkových vztahů však bylo možné

minimálně přemýšlet i nad úpravou následků odstoupení od smlouvy obsaženou 

v ustanovení § 351 odst. 1 obch. zák., tedy že se odstoupení nedotýká jiných ustanovení, 

která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Zástavní právo je 

přitom velmi důležitý instrument zajištění plnění závazků, které ale v důsledku 

odstoupení od smlouvy jako takové zanikají a na jejich místě vzniknou závazky vrátit si 

navzájem poskytnutá plnění (§ 351 odst. 2 obch. zák.) – tyto „modifikované“ závazky

by již ale zajištěny nebyly. Smluvní strana, která však zajišťovací instrument v podobě 

zástavního práva od svého smluvního partnera požadovala, měla k tomu důvod, kterým 

mohl být zejména určitý stupeň nedůvěry co do spolehlivosti tohoto smluvního partnera 

ohledně plnění jeho závazků. A právě motivace zástavního věřitele k požadavku 

zajištění jeho pohledávky by měla ze zástavního práva činit „ustanovení, které vzhledem 

ke své povaze má trvat i po ukončení smlouvy,“ neboť důvěryhodnost smluvního 

partnera, jehož povinnosti jsou zajištěny zástavní právem, se po odstoupení od smlouvy 

– zejména učiněného ze strany jeho (zástavního) věřitele – zřejmě nezvýší, ba právě 

naopak. Přitom jeho povinnost vrátit, co mu již bylo poskytnuto, by nadále nebyla ničím 

zajištěna. K této problematice se vyjádřil Bejček, který se vypořádával i s argumentem 

pro trvání zástavního práva opírajícím se o analogické užití ustanovení § 302 obch. zák.: 

„Tvrzení, že lze použít per analogiam úpravu stanovenou v § 302 obch. zák. (podle níž 
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nezaniká odstoupením od smlouvy nárok na smluvní pokutu) i u zástavního práva po 

zániku smlouvy odstoupením, lze vyvrátit naopak argumentem a contrario: z toho, že 

zákonodárce u zástavního práva na rozdíl od smluvní pokuty tuto výjimku neuvedl, lze 

spolehlivě dovodit, že ji nezamýšlel. A pokud ji zamýšlel, pak ji skryl do poněkud 

pythického ust. § 351 odst. 1 obch. zák. pod slovy o tom, že jde o ona ustanovení 

smlouvy, která mají být vzhledem ke své povaze zachována i po ukončení smlouvy 

(pokud by smlouvy ovšem odkaz na zajištění zástavním právem obsahovala). Takto 

nejasně formulovat výjimku z jinde formulované zásady akcesority zástavního práva 

nepostrádá sice mysteriózní půvab, ale není to v souladu s principem nedvojznačnosti 

právní úpravy, a proto je nespolehlivé se tohoto argumentu dovolávat.“67

Aktuální úprava obsažená v občanském zákoníku však již zmíněné pochybnosti 

o trvání zástavního práva po odstoupení od smlouvy nezakládá.

V rámci obchodních závazkových vztahů se lze se zajišťovacím prostředkem ve 

formě zástavního práva velmi často setkat v souvislosti se smlouvou o úvěru, kde však 

má odstoupení od smlouvy značně specifické důsledky. Obchodní zákoník v § 505, 

§ 506 a § 507 stanoví, že „odstoupení věřitele od smlouvy nemá vliv na zajištění závazků 

z této smlouvy,“ čímž zákonodárce odstranil veškeré pochybnosti o trvání zástavního 

práva po ukončení smlouvy. Tato věta ale nebyla součástí uvedených ustanovení vždy, 

nýbrž byla doplněna až novelou č. 370/2000 Sb., která nabyla účinnosti ke dni 1. 1. 

2001. Do té doby nebylo plně zřejmé, jaký osud bude mít zástavní právo v případě 

zániku úvěrové smlouvy odstoupením a to zejména v důsledku rozhodnutí Vrchního 

soudu v Praze ze dne 27. 6. 1996 sp. zn. 5 Cmo 62/1995. V rámci uvedeného rozhodnutí

byl vysloven názor, že pohledávka věřitele na vrácení poskytnutých peněžních 

prostředků s úroky je po odstoupení od smlouvy novým závazkem dlužníka, v důsledku 

                                                            
67 BEJČEK, J., Ke smluvní a zákonné relativizaci akcesority zajištění závazku, In Právní praxe 
v podnikání č. 12, ročník 5, 1996, s. 14. K tomuto tématu přispěl svou argumentací také Nejvyšší soud 
ČR ve svém rozhodnutí ze dne 21. 4. 1999 sp. zn. 32 Cdo 1066/1998: „Z uvedeného (bylo stručně 
charakterizováno smluvené oprávnění věřitele uplatnit zajišťovací prostředky při neplnění povinností 
dlužníka, pozn. aut.) vyplývá, že vůle stran, projevená ve smlouvě o úvěru, jasně a jednoznačně směřovala 
k tomu, aby i po odstoupení od této smlouvy trvaly závazky, vyplývající ze smluvního zajištění zástavním 
právem a zajišťovací blankosměnkou. Rovněž povaha těchto smluvených zajišťovacích instrumentů 
nasvědčuje tomu, že měly trvat i po ukončení smlouvy.“ Uvedené rozhodnutí bylo publikováno v časopisu 
Soudní judikatura č. 8, ročník 1999, pod číslem 82. Vypořádání smlouvy o úvěru je však dost specifické, 
jak bude rozvedeno dále, je tedy otázkou, do jaké míry bylo možné uvedenou argumentaci užít i u jiných 
smluvních typů.
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čehož zanikají rovněž zajišťovací instrumenty, jejichž existence je plně závislá na 

existenci zajišťovaného závazku. 

Přijmout závěr, že odstoupením od úvěrové smlouvy zástavní právo zaniká, by

však bylo značně problematické. Věřitel by byl za takovýchto okolností postaven do až 

absurdně nevýhodné pozice, kdy by nemohl od smlouvy odstoupit bez ztráty 

nejvýznamnějšího zajišťovacího instrumentu, který mu dával dobrou naději, že se mu 

poskytnuté finanční prostředky i přes úhradovou nekázeň dlužníka navrátí. Avšak bez 

toho, aby od smlouvy odstoupil, musel by vyčkat na splatnost každé jedné splátky úvěru 

a zástavní právo by tak mohl reálné využít až poté, co se dlužník dostal do prodlení se 

všemi svými splátkami. Osud například hypotečních úvěrů by tak byl jen těžko 

představitelný, pokud by tyto aspekty nebyly ve smlouvě řádně ošetřeny.68

Po vyslovení výše uvedeného právního názoru ze strany Vrchního soudu v Praze 

však následovalo množství rozhodnutí, v rámci kterých se zejména Nejvyšší soud ČR 

přiklonil k opačnému závěru, tedy že závazek dlužníka ze smlouvy o úvěru v důsledku 

odstoupení nezaniká - je pouze modifikován.69 V této souvislosti pak nemohou 

v důsledku odstoupení od smlouvy zaniknout ani zajišťovací instrumenty, jež se 

k závazku dlužníka vztahují.70

K dnešnímu dni jsou ale odstraněny i poslední zbytky nejistoty (mimo obecnou 

úpravu i speciálně k úvěrové smlouvě), byť novelizované znění není příliš elegantní, 

když tatáž věta, tedy že „odstoupení věřitele od smlouvy nemá vliv na zajištění závazků 

z této smlouvy“ je doslova opakována na konci každého z ustanovení § 505, § 506 i § 

507 obch. zák. Na základě této úpravy je však již zřejmé, že po odstoupení od smlouvy 

o úvěru nezaniká nejen zástavní právo, ale také ručení či jiný prostředek zajištění 

závazku dlužníka vrátit poskytnuté peněžní prostředky včetně úroků.

                                                            
68 Příslušná ustanovení smlouvy by pak bylo třeba formulovat dle § 351 odst. 1 obch. zák tak, aby bylo 
zřejmé, že smluvní strany projevily vůli, aby tato ustanovení trvala i po ukončení smlouvy. K tomuto 
např. Bejček: „Jako průchodnější se nabízí řešení sjednat v zástavní smlouvě klauzuli o tom, že zástavní 
právo se sjednává i k zajištění budoucího možného závazku vyplývajícího z případné povinnosti vrátit 
navzájem poskytnutá plnění v případě zániku závazku odstoupením od smlouvy, resp. s odkládací 
podmínkou vzniku takové povinnosti.“ BEJČEK, J., Ke smluvní a zákonné relativizaci akcesority zajištění 
závazku, In Právní praxe v podnikání č. 12, ročník 5, 1996, s. 15.
69 K této otázce blíže viz str. 53 této práce. 
70 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. června 2000 sp. zn. 32 Cdo 2782/99, dále rozhodnutí 
ze dne 15. 3. 2000 sp. zn. 31 Cdo 2851/1999, či např. rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci z 27. 10. 
1998 čj. 4 Cmo 180/97.
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3.5.3 Zástavní právo zřízené ve prospěch třetí osoby 

Komplikovaná situace nastává v případě, kdy vlastník věci jakožto zástavce tuto 

zastavil ve prospěch zástavního věřitele, ovšem pak jeho nabývací titul, tedy smlouva, 

na základě které vlastnické právo k věci nabyl, zanikl v důsledku odstoupení ze strany 

jeho původního smluvního partnera. V takovémto případě tedy zástavce přestává být 

vlastníkem zastavené věci, která již ale byla předána zástavnímu věřiteli, a má 

povinnost vrátit tuto svému původnímu smluvnímu partnerovi. 

V mezidobí od nabytí vlastnického práva k věci na základě smlouvy, která 

následně zanikla odstoupením, byl zástavce právoplatným vlastníkem věci a mohl s ní 

tedy dle své vůle disponovat. Účinky odstoupení od smlouvy v obchodních 

závazkových vztazích pak nastávají ex nunc a smlouva se tedy neruší od počátku, jak je 

tomu v případě odstoupení v režimu občanského zákoníku. Z uvedeného důvodu 

zůstává tato dispozice s věcí (zastavení ve prospěch zástavního věřitele) v platnosti a 

zástavní právo by tak nemělo být ohroženo, ať už byla zástavou věc movitá či 

nemovitá.71

Zástavní právo tak v případě odstoupení od smlouvy v režimu obchodního 

zákoníku přetrvává (i když je zřízeno ve prospěch jiné osoby, než která byla stranou

smlouvy zaniklé odstoupením). Smluvní strany jsou si však povinny dle ustanovení 

§ 351 odst. 2 obch. zák. vrátit navzájem poskytnutá plnění. Dle názoru autora této práce 

pak ohledně věci, která má být na základě tohoto ustanovení vrácena a která byla před 

                                                            
71 I v případě, že by kupující nabyl movitou věc, ke které následně zřídil zástavní právo, kupní smlouvou 
uzavřenou v režimu občanského zákoníku, zástavní právo by v případě odstoupení od předmětné kupní 
smlouvy nezaniklo – užilo by se zde ustanovení § 161 odst. 1 obč. zák., podle kterého lze dát do zástavy 
bez souhlasu vlastníka nebo osoby, která má k věci jiné věcné právo neslučitelné se zástavním právem, 
cizí movitou věc (za předpokladu, že zástavní věřitel ji do zástavy přijímá v dobré víře). Cizí věci 
nemovité však bez příslušného souhlasu vlastníka, případně osoby, která k nim má jiné věcné právo 
neslučitelné se zástavním právem, dle ustanovení § 161 odst. 2 obč. zák. zastavit nelze. Vzhledem 
k nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 16. 10. 2007 sp. zn. Pl. ÚS 78/06, ve kterém bylo konstatováno, že 
„odstoupením od smlouvy podle § 48 odst. 2 občanského zákoníku se - není-li právním předpisem nebo 
účastníky dohodnuto jinak - smlouva od počátku ruší, avšak pouze s účinky mezi jejími účastníky,“ mělo 
by však zástavní právo trvat i přes odstoupení od smlouvy, jež byla nabývacím titulem k nemovité zástavě 
- s tímto závěrem souhlasí rovněž Fiala (Srov. FIALA, J. Zastavení cizí věci a osud zástavního práva po 
odstoupení od smlouvy. In Právní rozhledy č. 1, 2003, str. 26). Nejvyšší soud ČR však ve svém 
rozhodnutí ze dne 26. ledna 2010 sp. zn. 21 Cdo 5061/2008 dospěl k opačnému závěru a konstatoval, že 
za takovýchto okolností je uzavřená zástavní smlouva „neplatná, neboť svým obsahem odporuje zákonu 
(§ 39 občanského zákoníku).“ Uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR tak na právní jistotě kontrahentů 
příliš nepřidalo. K uvedenému lze dodat, že odlišná situace byla před novelou občanského zákoníku 
provedenou zák. č. 367/2000 Sb., kterým bylo s účinností k 1. 1. 2001 zrušeno mimo jiné i ustanovení 
§ 151d odst. 1 obč. zák., na základě kterého mohlo smlouvou vzniknout zástavní právo i k cizí 
nemovitosti, pokud je zástavní věřitel nabyl v dobré víře.
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zánikem smlouvy odstoupením zatížena zástavním právem, je pak třeba poskytnout 

peněžitou náhradu za toto právní znehodnocení. Dle Pelikánové totiž není-li možné 

poskytnuté plnění vrátit, je třeba poskytnout peněžitou náhradu v souladu s § 458 odst. l 

obč zák.72 Peněžitou náhradu pak je z logiky věci třeba poskytnout i v případě, že bude 

sice možné poskytnuté plnění vrátit, ale ne ve stavu, v jakém bylo na základě smlouvy 

zaniklé odstoupením původně poskytnuto, nýbrž vrací se plnění určitým způsobem 

znehodnocené.

3.5.4 Ručení

Dle ustanovení § 303 obch. zák. ten, „kdo věřiteli písemně prohlásí, že ho 

uspokojí, jestliže dlužník vůči němu nesplní určitý závazek, stává se dlužníkovým 

ručitelem.“ Ručením lze zajistit závazek (případně i jeho část) a to závazek již 

existující, popřípadě takový, který má vzniknout v budoucnu. V případě, že dlužník svůj 

závazek nesplní, je věřitel oprávněn domáhat se jeho splnění na ručiteli.

Otázkou zůstává, jaký bude osud ručení po odstoupení od smlouvy, z níž 

vyplynul závazek dlužníka, jenž byl ručitelem zaštítěn. Dle ustanovení § 311 odst. 1 

obch. zák. „ručení zaniká zánikem závazku, který ručení zajišťuje.“ V důsledku zániku 

smlouvy odstoupením zanikají všechna práva a povinnosti z ní vzniklá a plnění, která si 

strany na základě této smlouvy poskytly, si musí navzájem vrátit. Závazek, jehož 

splnění ručitel zajistil, tak zanikl. 

K této problematice lze poukázat na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 

ledna 201 sp. zn. 32 Cdo 2/2010, který judikoval: „[……] nastala tu procesní situace, v 

níž měl soud prvního stupně bez dalšího, aniž cokoliv dokazoval, žalobu zamítnout, 

vzhledem k důsledkům, jaké má odstoupení od smlouvy vůči ručení, jímž je zajištěn 

závazek (§ 349 odst. 1, § 351 odst. 1 a § 311 odst. 1 obch. zák.).“ Nejvyšší soud tak 

v uvedeném rozhodnutí přijal jednoznačné stanovisko, že odstoupením od smlouvy 

obecně zaniká i ručení a ručitel je své potencionální povinnosti uhradit závazek místo 

dlužníka zbaven. 

                                                            
72 Srov. PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 3. díl. Obchodní závazkové vztahy. 2. 
upravené vydání. Praha: Linde, 1998, s. 345.
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Ve výše uvedeném rozhodnutí se však Nejvyšší soud nijak nevypořádal 

s možnou aplikací ustanovení § 351 odst. 1 obch. zák., tedy zda ručení nelze považovat 

za ustanovení, které má vzhledem ke své povaze trvat i po ukončení smlouvy. Dle 

názoru autora této práce by o trvání ručení z titulu § 351 odst. 1 obch. zák. bylo možné 

uvažovat.73

S ohledem na výše uvedené nelze než smluvním stranám, které mají zájem na 

tom, aby ručení trvalo i po odstoupení od smlouvy, doporučit, aby si pro takový případ

trvání ručení výslovně sjednaly.74

Speciální ustanovení pak obsahuje úprava smlouvy o úvěru v ustanovení § 505, 

§ 506 a § 507 obch. zák., kde je výslovně uvedeno, že „odstoupení věřitele od smlouvy 

nemá vliv na zajištění závazků z této smlouvy.“ V případě smlouvy o úvěru je tak jisté, 

že zajištění pohledávky věřitele ručením vzhledem k specifickému charakteru tohoto 

závazkového vztahu nezaniká.

                                                            
73 Srov. již zmíněné rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 4. 1999 sp. zn. 32 Cdo 1066/1998 
(citováno na str. 31 této práce). K tomuto dále např. Plíva: „U smlouvy o úvěru (§ 505, 506 a 507 ObchZ) 
je výslovně obecně stanoveno, že odstoupení od smlouvy nemá vliv na zajištění závazku z této smlouvy, 
tedy nejen zajištění zástavním právem, ale i jiným způsobem. Pro jiné smlouvy než smlouvu o úvěru však 
obdobná úprava chybí. Je možné uvažovat o vyvození stejného závěru z § 351 odst. 1 ObchZ. Za nesporné 
to lze považovat, jestliže strany projevili vůli, aby se zajištění vztahovalo i na nároky věřitele z odstoupení 
od smlouvy. Sporné to však je, pokud jde o formulaci citovaného ustanovení, podle níž se odstoupení od 
smlouvy nedotýká ustanovení, která „vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.“ Viz 
PLÍVA, S. Obchodní závazkové vztahy. Praha: ASPI, a. s., 2006, s. 116.
74 Ručení pak může např. zajišťovat budoucí závazek vrátit poskytnuté plnění vzniklý na základě 
ustanovení § 351 odst. 2 obch. zák., popřípadě lze sjednat, že závazek zajištěný ručením v důsledku 
odstoupení od smlouvy nezaniká (pak nezanikne ani ručení).
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3.6 Problematika vypořádání práv a závazků z vybraných typů smluv 

zaniklých odstoupením

3.6.1 Vypořádání práv a závazků z kupní smlouvy

Kupní smlouva je v obchodním zákoníku upravena komplexně v § 409 a 

následujících, ustanovení občanského zákoníku upravující tento smluvní typ se tak 

nepoužijí. Zde je však nutno dodat, že úprava obchodního zákoníku se neužije v případě 

zcizování nemovitostí, jak vyplývá již z ustanovení § 409 odst. 1 obch. zák., který 

výslovně hovoří o „věcech movitých“ či o „zboží“ - zde se tak uplatní úprava 

občanskoprávní a to rovněž v případě kupní smlouvy uzavírané mezi podnikateli 

v rámci jejich podnikatelské činnosti, neboť koupě a prodej nemovitostí je tzv. 

„absolutní neobchod.“

Od kupní smlouvy lze odstoupit za splnění obecné podmínky stanovené v § 344 

obch. zák., tedy stanoví-li tak smlouva nebo zákon.

Obchodní zákoník obsahuje mimo obecnou úpravu zákonných podmínek 

odstoupení od smlouvy obsaženou v ustanovení § 345 a násl. obch. zák. rovněž 

speciální úpravu některých specifických situací, za nichž je možné od kupní smlouvy 

odstoupit, a rovněž úpravu některých zvláštních účinků takového odstoupení. 

V ustanovení § 436 obch. zák. jsou upraveny podmínky, za nichž je kupující 

oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zboží je dodáno s vadami. V ustanovení 

§ 441 obch. zák. jsou pak vymezeny situace, kdy kupující naopak od smlouvy odstoupit 

nemůže, byť by mu toto právo jinak náleželo.75 Prodávající je dále dle § 454 obch. zák. 

oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující oproti dohodě nezajistil zaplacení 

kupní ceny ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu prodávající za tím účelem 

poskytl. 

V případě, že kupní smlouva zanikne odstoupením, jsou si smluvní strany dle 

§ 351 odst. 2 obch. zák. primárně povinny vrátit veškerá plnění, jež na základě takto 

zaniklé smlouvy obdržely od druhé smluvní strany. Dodatečně tak odpadá důvod pro to, 

                                                            
75 V § 441 odst. 1 je uvedeno, že „kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady včas neoznámil 
prodávajícímu.“ V § 551 odst. 2 je pak uvedeno, že „účinky odstoupení od smlouvy nevzniknou nebo 
zaniknou, jestliže kupující nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel.“ Následující odstavce pak 
upravují výjimky z těchto ustanovení.
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aby kupující zboží dále držel a tento je povinen předmětné zboží vrátit ve stavu, v jakém 

mu je prodávající předal. Jestliže kupující plnění vrátit v tomto stavu, ať už 

z objektivních či subjektivních důvodů, nemůže, účinky odstoupení dle ustanovení 

§ 441 odst. 2 obch. zák. vůbec nevzniknou, případně zaniknou, jestliže navrácení zboží 

se stane nemožným později. Uvedené pravidlo však neplatí, jestliže kupující svým 

jednáním nebo opomenutím nemožnost vrácení zboží v původním stavu nezpůsobil, či 

jestliže změna stavu zboží nastala v důsledku řádně vykonané prohlídky zboží, která 

byla učiněna za účelem zjištění případných vad.76 Podstatné tedy je, že kupující je 

oprávněn od smlouvy odstoupit i v případě, že bude zboží působením vnějších vlivů 

poškozeno či zničeno v důsledku standardního nakládání s předmětným zbožím. K tíži 

kupujícího pak nebude ani skutečnost, že při prohlídce zboží poškodil jeho obal, jeho 

právo od smlouvy odstoupit je i v takovémto případě zachováno. 

Kupující může pro vady zboží odstoupit i v případě, že zboží, případně jeho část, 

již prodal, spotřeboval či je v rámci obvyklého užívání pozměnil. V praxi je totiž běžné, 

že vady zboží jsou zjištěny právě až během jeho užívání, kdyby tak zákon potřebnou 

výjimku neobsahoval, kupující by byl značně znevýhodněn a v mnohých případech by o 

své legitimní právo odstoupit od smlouvy přišel. Rovněž tak ve chvíli, kdy kupující 

nabývá zboží od prodávajícího za účelem dalšího prodeje, lze očekávat, že vady zboží 

budou často zjištěny právě až zákazníkem kupujícího coby konečným spotřebitelem. 

Kupující však v takovémto případě není oprávněn po zákazníkovi požadovat vrácení 

zboží, neboť tomuto již náleží jeho vlastní právo zvolit, co bude v důsledku vady po 

kupujícím požadovat.77

Za uvedených okolností je kupující dle ustanovení § 441 odst. 4 obch. zák. 

„povinen vrátit zboží neprodané nebo nespotřebované nebo zboží pozměněné a 

poskytnout prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z uvedeného použití zboží 

prospěch.“ Prodávajícímu tak nevzniká nárok na to, aby mu kupující v případě, že zboží 

již není schopen (bez své viny) vrátit v původním stavu, uhradil plnou náhradu za takto 

nevrácené zboží, ale vzniká mu nárok pouze na úhradu částky v takové výši, která 

odpovídá prospěchu, jenž kupujícímu užíváním zboží skutečně vznikl. Prodal-li tedy 

kupující zboží třetí osobě, je povinen vydat užitek, která takto získal, a to i v případě, že 
                                                            
76 Viz § 441 odst. 3 obch. zák.
77 V takovém případě se uplatní ustanovení § 441 odst. 4 obch. zák. a kupující bude povinen poskytnout 
prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z prodeje zboží svému zákazníkovi prospěch (přičemž od této 
částky odečte to, co musel případně vynaložit na řešení reklamace zboží). 
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výše užitku původní hodnotu zboží přesahuje (typicky prodá-li kupující zboží s marží). 

Jestliže však kupujícímu vzniknou v důsledku existence vad na zboží jakékoliv náklady 

(např. sleva z ceny zboží, kterou kupující poskytl svému zákazníkovi, jenž od něj zboží 

zakoupil), je kupující oprávněn tyto odečíst od částky, která náleží prodávajícímu coby 

náhrada za zboží, které již v původním stavu nelze vrátit.78

K uvedenému nutno dodat, že v případě, že zboží sice nelze ze strany kupujícího 

vrátit prodávajícímu v původním stavu či objemu, popřípadě obojím, je za splnění 

podmínek stanovených v § 441 odst. 3 a 4 obch. zák. prodávající povinen takovéto 

zboží přijmout.

V rámci vzájemného vypořádání je prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní 

cenu, v souladu s ustanovením § 351 odst. 2 obch. zák. navýšenou o úrok sjednaný pro 

tento případ, jinak stanovený dle § 502 obch. zák.

Ta ze smluvních stran, která se dostala do prodlení s plněním, k němuž se na 

základě smlouvy zavázala, nese dle ustanovení § 373 odst. obch. zák.  odpovědnost za 

škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně porušením své povinnosti. V souladu 

s ustanovením § 351 odst. 1 obch. zák. se pak odstoupení od smlouvy „nedotýká nároku 

na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.“ Odstoupila-li tedy jedna ze smluvních 

stran od kupní smlouvy pro to, že její smluvní partner neplnil své povinnosti řádně a 

včas, zůstává jí zachován nárok na náhradu škody takto vzniklou. 

Obchodní zákoník však obsahuje v souvislosti s úpravou kupní smlouvy zvláštní 

ustanovení o náhradě vzniklé škody. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy 

„a v přiměřené době od odstoupení přiměřeným způsobem kupující uskutečnil náhradní 

koupi nebo prodávající náhradní prodej zboží, na něž se odstoupení od smlouvy 

vztahovalo, nárok na náhradu škody vzniklý podle tohoto zákona zahrnuje rozdíl mezi 

kupní cenou, jež měla být placena na základě smlouvy, a cenou dohodnutou79 v 

                                                            
78 Srov. ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník, Komentář. 12. vydání. 
Praha: C. H. BECK, 2009, s. 1029: „Náhradu za nevrácené zboží je (kupující, pozn. aut.) povinen 
prodávajícímu poskytnout (zaplatit), jen pokud měl z použití prospěch a do výše tohoto prospěchu (cenu 
prodaného zboží po odečtení slevy, kterou sám musel dalšímu kupujícímu poskytnout, cenu zpracovaného 
materiálu, pokud výrobek z tohoto materiálu nebyl v důsledku vady materiálu nepoužitelný, cenu 
spotřebovaného zboží apod.).“
79 K tomu FALDYNA, F., BEJČEK, J., HAJN, P., HUŠEK, J., MAREK, K., POKORNÁ, J., 
ROZEHNALOVÁ, N. Obchodní zákoník s komentářem. II. Díl. Praha: Codex Bohemia, 2000, s. 348: 
„Zákon hovoří o rozdílu mezi kupní cenou, jež měla být zaplacena na základě (původní) smlouvy, a cenou 
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náhradním obchodě. Při určení tohoto rozdílu se přihlédne k obsahu smlouvy. Nárok na 

náhradu zbylé škody tím není dotčen.“80 Uvedené pravidlo se tak aplikuje v případě, že 

dojde k náhradní koupi či prodeji zboží - jestliže totiž původní kupní smlouva zanikla 

odstoupením, znamená to, že zamýšlený hospodářský účinek byl zmařen. Kupující tak 

nezískal potřebné zboží a prodávající neobdržel očekávaný finanční výnos z transakce. 

Oba subjekty však potřebují svůj záměr uskutečnit a z toho důvodu si často vyhledají 

náhradního smluvního partnera, se kterým zamýšlený obchod úspěšně provedou. 

V takovém případě se pak škoda způsobená druhou stranou již zaniklé kupní smlouvy 

určí jako rozdíl mezi kupní cenou dohodnutou v této původní smlouvě a kupní cenou, 

která byla dosažena v rámci náhradního kontraktu.81

V ustanovení § 469 obch. zák. je rovněž stanovena rozhodná doba, v rámci které 

je možné náhradní obchod učinit – tou je doba přiměřená od odstoupení. Zde pak bude 

nutné v každém konkrétním případě zkoumat, v jaké době je vzhledem k typu a objemu 

zboží přiměřené uzavřít nový kontrakt srovnatelného obsahu. 

Nelze samozřejmě předpokládat, že předmět koupě bude v rámci nové smlouvy 

prodán či koupen za cenu stejnou, jako tomu mělo být v rámci původní smlouvy, jež 

zanikla odstoupením, neboť ceny zboží mohou v důsledku změn na trhu stoupat či 

klesat. Koupě či prodej náhradního zboží však musí být proveden přiměřeným 

způsobem. Z tohoto mimo jiné vyplývá, že rovněž kupní cena musí být přiměřená. 

Uzavře-li pak kupující novou kupní smlouvu, prostřednictvím které zrealizuje náhradní 
                                                                                                                                                                                  
dohodnutou v náhradním obchodě. Cena dohodnutá nemusí nutně být cenou skutečně zaplacenou, to 
ovšem platí jak pro původní smlouvu, tak pro smlouvu o náhradní koupi nebo prodeji. Pokud by 
prodávající sjednával úmyslně z důvodu zvýšení odškodňovacího nároku při náhradním prodeji nižší 
cenu, nežli pak byla skutečně zaplacena [……], šlo by přinejmenším o jednání v rozporu s dobrými mravy 
a se zásadami poctivého obchodního styku (ne-li o trestný čin) a důsledkem by bylo, že by se ztráta 
z náhradního obchodu ve fingovaném rozsahu neodškodnila.“
80 Viz ustanovení § 469 obch. zák.
81 Speciální ustanovení je pak obsaženo v § 16 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech. Zde zákon 
v odst. 1 stanoví odlišný způsob výpočtu škody vzniklé odstoupením od smlouvy v případě uzavření 
náhradního kontraktu tak, že „rozhodující je cenový rozdíl vyplývající z uskutečněné koupě nebo 
uskutečněného prodeje cenného papíru na regulovaném trhu. Neobchoduje-li se s cenným papírem na 
regulovaném trhu, je rozhodující cenový rozdíl, který vyplyne z jinak obvykle uskutečněné koupě nebo 
obvykle uskutečněného prodeje.“ V odst. 2 uvedeného paragrafu je dále uveden způsob výpočtu škody 
v případech předvídaných ustanovení § 470 obch. zák. Zde je pro určení cenového rozdílu „rozhodující 
kurs cenného papíru na regulovaném trhu; jestliže předmětem smlouvy je cenný papír, se kterým se 
neobchoduje na regulovaném trhu, je rozhodná cena, za kterou se cenný papír většinou prodává. 
Rozhodující je kurs nebo cena v den odstoupení od smlouvy; neodstoupila-li oprávněná strana od 
smlouvy bez zbytečného odkladu, je rozhodující den, kdy mohla nejdříve od smlouvy odstoupit.“ Výše 
uvedeným způsobem vypočítaná škoda zahrnuje rovněž škodu představovanou náklady spojenými se 
zprostředkováním smlouvy, u níž došlo k odstoupení, jakož i smlouvy o náhradním prodeji nebo náhradní 
koupi, a to v rozsahu, v jakém jsou tyto náklady obvyklé. Zbylá škoda však není aplikací odst. 1 a 2. výše 
uvedeného paragrafu dotčena.
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koupi zboží za kupní cenu vyšší, než je cena přiměřená, nemůže úhradu takto vzniklého 

rozdílu mezi cenou přiměřenou a cenou skutečně uhrazenou požadovat po prodávajícím. 

Totéž platí přiměřeně pro prodávajícího, který rovněž nemůže počítat s tím, že mu 

kupující bude povinen uhradit rozdíl mezi přiměřenou kupní cenou, za kterou lze 

předmětné zboží na trhu běžně prodat a cenou, za kterou je prodávající prodal a která 

podmínku přiměřenosti nesplňovala (neboť je nižší). 

Odlišná situace by ovšem mohla nastat v případě, kdy by v důsledku nenaplnění 

kupní smlouvy, jež zanikla odstoupením jedné ze smluvních stran, hrozila této 

odstoupivší straně smlouvy další škoda (způsobená například zastavením výroby,

protože není k dispozici zboží, které mělo být k této výrobě užito). V takovémto případě 

je tak strana ohrožená vznikem škody povinna v souladu s ustanovením § 384 obch. 

zák. „s přihlédnutím k okolnostem případu učinit opatření potřebné k odvrácení škody 

nebo jejímu zmírnění.“ Bylo-li by tak kupříkladu nutné pořídit dotčené zboží v co 

nekratším termínu i za cenu vyšších pořizovacích nákladů, požadavek uskutečnění 

náhradní koupě přiměřeným způsobem by tak byl jistě splněn.

Při určení ztráty, jakou daná smluvní strana zaznamenala v důsledku odstoupení 

od smlouvy, je nutné přihlédnout rovněž k obsahu smlouvy. Je tedy třeba vzít v úvahu 

zaniklou smlouvu jako celek, neboť i kupní cena může být ovlivněna v důsledku 

existence výhodnějších či méně výhodných podmínek dohodnutých smluvními stranami

(např. záruční doba, podmínky a lhůty dodání zboží apod.).

V případech, na něž se ustanovení § 469 obch. zák. nevztahuje (náhradní obchod 

uzavřen nebyl, popřípadě byl, ale nikoliv v přiměřené době či přiměřeným způsobem),

se použije ustanovení § 470 obch. zák. Výše škody se dle tohoto paragrafu určí 

podobným způsobem, jako v předchozím případě, ovšem místo ceny nově dohodnuté 

v rámci náhradní koupě či prodeje zboží se pro výpočet užije „běžná cena dosahovaná u 

zboží téhož druhu a téže nebo srovnatelné jakosti za obdobných smluvních podmínek.“82

Ohledně této běžné ceny je pak dle ustanovení § 470 odst. 2 obch. zák. rozhodným 

                                                            
82 K běžné ceně originální věci: „Zboží, které je na základě kupní smlouvy teprve zhotovováno jako 
originál (pokud podstatnou část věcí potřebných ke zhotovení poskytuje prodávající; srov. § 410 odst. 1 
obch. zák.), však běžnou cenu v pravém slova smyslu mít nebude. Pak ovšem (nebude-li odchylné dohody) 
záruka dispozitivně stanovené minimální výše náhrady platit nebude a odstupující bude muset výši škody 
dokazovat např. znaleckými posudky, tak jako ostatně bude muset prokazovat i tzv. zbylou škodu.“ 
FALDYNA, F., BEJČEK, J., HAJN, P., HUŠEK, J., MAREK, K., POKORNÁ, J., ROZEHNALOVÁ, N. 
Obchodní zákoník s komentářem. II. Díl. Praha: Codex Bohemia, 2000, s. 359.
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okamžikem pro její určení okamžik odstoupení od smlouvy – ovšem v případě, že bylo 

zboží převzato před odstoupením od smlouvy, je pak rozhodným okamžikem doba 

takového převzetí.

Kromě výše popsaných škod však v důsledku odstoupení od kupní smlouvy 

mohou vzniknout i škody jiné. Nárok na náhradu těchto škod se pak bude řídit 

ustanovením § 373 a násl. obch. zák.83

Jedním z dalších aspektů povinnosti prodávajícího a kupujícího vrátit si 

vzájemná plnění ze smlouvy zaniklé odstoupením je dále skutečnost, že na kupujícího 

přechází dle ustanovení § 455 obch. zák. nebezpečí škody na zboží ve chvíli, kdy jej

převezme od prodávajícího, „nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající 

umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.“ Je-li 

tedy zboží v mezidobí ztraceno, zničeno, poškozeno či jinak znehodnoceno, je otázka, 

zda je kupující povinen vyplatit prodávajícímu peněžní náhradu za toto zboží, které již z 

uvedených důvodů nemůže řádně vrátit ať už zčásti nebo vůbec. Kopáč a Švestka k 

tomuto vyjadřují následující názor: „Tak např. strana, jež má vrátit plnění, nese 

důsledky toho, že na ni přešlo nebezpečí škody na předmětu plnění. To platí nejen pro 

kupní smlouvu (§ 455 a násl. ObchZ), nýbrž i pro smlouvu o prodeji podniku (§ 483 

ObchZ) a smlouvu o dílo (§554 odst. 5 ObchZ).“ 84 K tomu dodávají: „V případech 

uvedených v § 441 odst. 3 ObchZ není kupující povinen za změnu předmětu plnění 

poskytnout žádné odškodnění.“85 Lze bez dalšího souhlasit s tím, že by nebylo 

spravedlivé, aby kupující hradil prodávajícímu např. zničený obal, když přitom neměl 

jinou možnost, jak obdržené zboží prohlédnout a zkontrolovat, zda se na něm 

nevyskytují vady (§ 441 odst. 3 písm. b) obch. zák.). Kupující není rovněž povinen 

platit prodávajícímu peněžní náhradu v případě, že nemožnost vrácení zboží 

v původním stavu nezpůsobil svým jednáním nebo opomenutím (§ 441 odst. 3 písm. a) 

obch. zák.) – toto ustanovení pak dopadá zejména na případy, kdy zboží dozná změn 
                                                            
83 K tomu např. FALDYNA, F., BEJČEK, J., HAJN, P., HUŠEK, J., MAREK, K., POKORNÁ, J., 
ROZEHNALOVÁ, N. Obchodní zákoník s komentářem. II. Díl. Praha: Codex Bohemia, 2000, s. 358: 
„Ustanovení § 469 obch. zák. není omezením rozsahu náhrady škody, či snad vyjádřením konzumace 
nároku na veškeré škodní náhrady, ale jen podpůrným stanovením minimálního nesporného rozsahu 
náhrady škody, vzniknuvší při náhradním prodeji nebo při náhradní koupi.“ 
84 Viz KOPÁČ, L., ŠVESTKA, J. Nad některými otázkami odstoupení od smlouvy podle obchodního 
zákoníku. In Právní rozhledy č. 10, 1995, str. 404.
85 Viz Kopáč, L., Švestka, J. tamtéž.
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v důsledku vnitřní příčiny (zboží se zkazí, zastará apod.). Ani v takovém případě tak 

prodávající není oprávněn požadovat po kupujícím náhradu za to, že zboží již nemůže 

být vráceno v původním stavu.

3.6.2 Vypořádání závazků ze smlouvy o dílo

Smlouva o dílo je stejně jako smlouva kupní v obchodním zákoníku upravena 

komplexně v ustanovení § 536 a následujících, ustanovení občanského zákoníku se zde 

tak nepoužijí.

Od smlouvy o dílo lze odstoupit zejména z obecných důvodů popsaných 

v ustanovení § 344 obch. zák., tedy bylo-li tak sjednáno ve smlouvě či umožňuje-li to 

zákon. Vyjma obecných ustanovení však úprava smlouvy o dílo obsažená v obchodním 

zákoníku zakotvuje také další speciální důvody, kdy může oprávněná strana od smlouvy 

odstoupit. Je to kupříkladu situace, kdy objednatel při kontrole provádění díla zjistí, že 

zhotovitel jej provádí v rozporu se svými povinnostmi, přičemž zhotovitel ani po 

žádosti ze strany objednatele, aby bylo dílo prováděno řádně, tento vadný stav 

v přiměřené lhůtě nenapraví a stávající postup by vedl nepochybně k podstatnému 

porušení smlouvy. V takovém případě je objednatel oprávněn dle ustanovení § 550 

obch. zák. od smlouvy odstoupit. 

Dle ustanovení § 547 odst. 5 obch. zák. může objednatel bez zbytečného 

odkladu odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel požaduje zvýšení ceny díla, která 

byla určena na základě neúplného nebo nezávazného rozpočtu, o částku přesahující o 

více než 10% cenu stanovenou takovým rozpočtem.

Dle ustanovení § 552 odst. 1. obch. zák. pak může kterákoliv ze smluvních stran 

od smlouvy odstoupit za předpokladu, že zhotovitel zjistí skryté překážky znemožňující 

provedení díla dohodnutým způsobem, přičemž smluvním stranám se následně nepodaří 

dospět k dohodě o změně smlouvy, která by existenci předmětných překážek 

reflektovala a dílo bylo změněno s ohledem na takto zjištěný stav věci. Za předpokladu, 

že zhotovitel překážky v provádění díla řádně zjistil, nemá dle ustanovení § 552 odst. 2. 

och. zák. „žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část 

díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné 

péče.“ Zhotovitel je tak postihován za případné nedodržení své povinnosti zjistit 
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překážky v provádění díla co nejdříve a to tím, že cenu části díla provedené poté, co již 

bylo možné tyto překážky odhalit, mu objednatel není povinen hradit. Vzhledem 

k existenci předmětných překážek totiž takto zhotovená část díla již nemusí mít pro 

objednatele žádný hospodářský význam, neboť dílo beztak není možné dokončit dle 

jeho původního záměru.

Vyskytnou-li se na díle vady, odkazuje zákon na přiměřené použití ustanovení 

§ 436 až 441, tedy úpravu odpovědnosti za vady zboží nabytého na základě kupní 

smlouvy. Předpokladem pro možnost využít právo odstoupit od smlouvy pro vady díla 

je dle § 565 obch. zák. skutečnost, že objednatel vady oznámil zhotoviteli včas. 

Včasným splněním této povinnosti je pak oznámení vad dle ustanovení § 562 obch. 

zák., tedy bez zbytečného odkladu poté, co objednatel vady zjistil či zjistit měl při 

vynaložení odborné péče při prohlídce díla, případně „bez zbytečného odkladu poté, kdy 

mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do dvou let a u 

staveb do pěti let od předání předmětu díla. U vad, na něž se vztahuje záruka, platí 

místo této lhůty záruční doba.“ 

Odstoupí-li však objednatel od smlouvy o dílo s využitím výše zmíněných 

ustanovení týkajících se odpovědnosti za vady zboží dle úpravy smlouvy kupní, 

neuplatní se zde ustanovení § 441 obch. zák. 

Zanikne-li smlouva o dílo odstoupením jedné ze smluvních stran, ohledně 

vypořádání vzájemných nároků se zde obecně uplatní ustanovení § 351 odst. 2 obch. 

zák. Strany by si tedy měly navzájem vrátit plnění, která si na základě smlouvy 

poskytly, u peněžitého závazku spolu s úroky.86 Není-li však jedna ze smluvních stran 

schopna poskytnuté plnění vrátit, je povinna nahradit druhé smluvní straně toto plnění 

peněžitou formou, přičemž rozhodné pro určení výše takovéto částky bude to, o co se 

osoba, jež takovéto plnění obdržela, obohatila.87 Zhotovitel je tak povinen vrátit 

objednateli cenu díla, kterou již obdržel, a objednatel je povinen vrátit zhotoviteli to, o 

co se na základě zaniklé smlouvy o dílo obohatil. Vodítkem pro určení výše takovéhoto 

                                                            
86 K problematice vrácení plnění s úroky viz str. 19 této práce.
87 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. února 2005 sp. zn. 32 Odo 372/2004: „K tomu je 
možno – pouze pro úplnost - doplnit, že ostatně i při posuzování výše bezdůvodného obohacení podle 
úpravy občanskoprávní, tedy dle § 451, § 458 obč. zák., ustálenou judikaturou soudů je dovozováno, že 
bezdůvodným obohacením není hodnota vynaložených prostředků (hodnota vložených investic), ale 
vlastní zhodnocení majetku těmito investicemi [……], přitom se vychází rovněž ze zákonné dikce § 458 
odst. 1 obč. zák., dle níž není rozhodné, co oprávněný pozbyl, ale to, co povinný nabyl.“
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obohacení pak může být rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. března 2011 sp. 

zn. 32 Cdo 4778/2010: „Cena díla, resp. cena jeho jednotlivých částí, sjednaná v 

zaniklé smlouvě je právně nevýznamná pro zjištění, oč se objednatel obohatil, tedy oč se 

plněním zhotovitele zvýšil jeho majetkový stav (popřípadě oč se nesnížil, ač by se tak 

jinak stalo); rozhodná je cena obvyklá ve smyslu ustanovení § 2 odst. 6 zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů [……].“88

Obchodní zákoník však v rámci smlouvy o dílo obsahuje rovněž speciální

ustanovení, která upravují problematiku vlastnického právo ke zhotovované věci a 

způsob vypořádání vzájemných nároků smluvních stran poté, co závazek provést dílo

zanikl, ať už v souvislosti s odstoupením od smlouvy či z jiného důvodu. K následkům

odstoupení od smlouvy o dílo ve vztahu k vlastnickému právu ke zhotovované věci pak 

Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 28. května 2003 sp. zn. 32 Odo 76/2003 

konstatoval toto: „Z výše citovaných zákonných ustanovení (jedná se o ustanovení § 349 

odst. 1, § 542 odst. 1 a § 351 obch. zák., pozn. aut.) pak nelze dovodit, že by v důsledku 

odstoupení od smlouvy o dílo mohlo dojít k „přechodu vlastnického práva ke 

zhotovované věci,“ jak dovozuje žalovaná v dovolání, popř. k zániku vlastnického práva 

žalobkyně a vzniku vlastnického práva žalované ke zhotovované věci, když obchodní 

zákoník, obsahující komplexní úpravu odstoupení od smlouvy, takový následek s 

odstoupením od smlouvy nespojuje. Jelikož žalovaná vlastnicí rozestavěné stavby k datu 

odstoupení od smlouvy, ani v době tomuto datu předcházející, nebyla (a naopak 

vlastnické právo žalobkyně nezpochybňovala), bylo rovněž pojmově vyloučeno, aby 

odstoupením od smlouvy došlo k „obnovení jejího vlastnického práva“ ke zhotovované 

věci.“ 89 V případě zániku smlouvy o dílo tak nepřichází v úvahu, aby v důsledku této 

skutečnosti vlastnické právo, jež svědčí jedné smluvní straně, jakkoliv přecházelo na 

smluvní stranu druhou - zákon řeší vypořádání nároků smluvních stran s ohledem na 

vlastnické právo ke zhotovované věci a další okolnosti zániku závazku v ustanovení 

§ 543 až § 545 a ustanovení § 548 odst. 2 obch. zák.

                                                            
88 K tomuto dále např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. června 2007 sp. zn. 32 Odo 711/2005, 
kde bylo konstatováno, že při určení částky, jež má představovat obohacení na straně objednatele, nelze 
vycházet ze znaleckého posudku, v němž znalec uznal za základ cenu díla v poměru k rozsahu 
provedených prací (byla tedy užita tzv. „nákladová metoda“). 
89 K tomuto dále např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. července 2000 sp. zn. 29 Cdo 
221/2000: „V projednávané věci zánik vlastnického práva ze zákona nevyplývá, když z ustanovení § 544 
ve vazbě na ustanovení § 548 odst. 2 obch. zák. vyplývá, že objednatel, který se stal vlastníkem budované 
stavby, neztrácí v důsledku odstoupení zhotovitele od smlouvy vlastnické právo k budované stavbě, neboť 
jde o věc, kterou nelze vzhledem k její povaze předat nebo vrátit zhotoviteli.“
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V rámci výše zmíněných ustanovení zákon rozlišuje mezi více způsoby 

vypořádání závazků ze zaniklé smlouvy, respektive více způsoby stanovení výše 

peněžitého plnění, které má být náhradou za věci, které byly za účelem splnění závazku

jednou ze smluvních stran poskytnuty, ovšem vráceny již nebudou. Hlediskem pro 

stanovení výše takovéto náhrady je pak otázka, kdo ze smluvních partnerů za zánik 

závazků odpovídá a kdo je vlastníkem zhotovované věci.90 Odpovědnost za zánik 

závazku obchodní zákoník nijak blíže nespecifikuje. Lze však mít za to, že odpovědná 

bude ta strana smlouvy, která porušila svou povinnost a toto porušení pak mělo za 

následek zánik smlouvy, ať už se tak stalo v důsledku právního úkonu druhé smluvní 

strany (odstoupení od smlouvy) či jiné právní skutečnosti, která po takovémto porušení 

následovala.91

Má-li ke zhotovované věci vlastnické právo zhotovitel,92 přičemž objednatel za 

zánik závazku neodpovídá (za zánik závazku tedy odpovídá zhotovitel, nebo závazek 

zanikl z jiného důvodu, např. v důsledku dodatečné nemožnosti plnění), je zhotovitel 

dle ustanovení § 543 odst. 1. obch. zák. povinen uhradit objednateli cenu věcí, které od 

objednatele převzal a zpracoval je při provádění díla, nebo které nelze objednateli vrátit 

z jiného důvodu. Objednatel má rovněž nárok na náhradu případné škody. Zanikl-li však 

závazek provést dílo z důvodu, za který objednatel odpovídá, je dle ustanovení § 543 

odst. 2 obch. zák. „oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu toho, o co se zhotovitel 

obohatil.“

Je-li vlastníkem zhotovované věci objednatel, který za zánik závazku zhotovit 

dílo neodpovídá, potom je objednatel dle ustanovení § 544 odst. 1 obch. zák. povinen 

uhradit zhotoviteli to, o co se objednatel obohatil, nelze-li věc vzhledem k její povaze 

                                                            
90 Je-li předmětem díla montáž, údržba, oprava nebo úprava věci, užije se dle § 545 obch. zák. v případě 
zániku závazku přiměřeně ustanovení § 544 obch. zák., které upravuje situace, kdy vlastníkem 
zhotovované věci je objednatel.
91 Srov. HORSKÁ, J., KUCHAŘ, O. Bezdůvodné obohacení v některých případech odstoupení od 
obchodní smlouvy o dílo. In. Bulletin advokacie č. 1-2, 2009, s. 43: „Nezbývá než zopakovat, že
odpovědnost se v právní doktríně konstruuje jako povinnost nést následky porušení závazků. Zánik 
závazkového právního vztahu ale není porušením (byť může být jeho důsledkem). Ani při přísně 
formalistickém podání by tedy neobstála teze, podle které za zánik závazku odpovídá ten, kdo příslušný 
právní úkon k zániku vedoucí učinil. Tedy například objednatel odstupující od smlouvy je tím, kdo 
zapříčinil zánik smlouvy svým právním úkonem, avšak odpovědný za zánik závazku je kupříkladu 
zhotovitel, který se ocitl v prodlení s plněním svého závazku a dal tak objednateli k odstoupení důvod.“
92 Zhotovitel je dle § 542 obch. zák. vlastníkem zhotovované věci v případě, že věc nezhotovuje u 
objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil (či se nejedná o věc, která je 
předmětem údržby, opravy nebo úpravy). Objednatel se pak stává vlastníkem zhotovené věci jejím
předáním ze strany zhotovitele. Zhotovitel a objednatel však mohou vlastnického právo ke zhotovované 
věci i jeho přechod ve smlouvě dohodnout i jinak. 
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zhotoviteli vrátit či předat. Odpovídá-li pak objednatel za zánik závazku, dle ustanovení 

§ 544 odst. 2 obch. zák. „může zhotovitel požadovat úhradu ceny věcí, které účelně 

opatřil a jež se zpracováním staly součástí zhotovované věci, pokud cena těchto věcí 

není zahrnuta v nároku zhotovitele podle § 548 odst. 2.“ Je-li splněna podmínka pro 

aplikaci ustanovení § 548 odst. 2 obch. zák., tedy odstoupil-li od smlouvy zhotovitel pro 

prodlení objednatele za předpokladu, že na straně objednatele nejsou dány okolnosti 

vylučující jeho odpovědnost, má zhotovitel nárok na úhradu ceny díla dle smlouvy, od 

které se odečte to, co zhotovitel ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu.93

Vypořádání dle ustanovení § 548 odst. 2. obch. zák. se zdá být výrazně 

spravedlivější, než vypořádání pouze dle ustanovení § 544 odst. 2 obch. zák., neboť ve 

druhém jmenovaném případě zákon zhotoviteli v podstatě neumožňuje požadovat po 

objednateli jakoukoliv náhradu za práci, kterou vynaložil na provádění díla, ale pouze 

náhradu za jím opatřené věci, které se staly součástí díla a nelze je zhotoviteli vrátit. 

Zhotovitel, který tak zánik závazku nikterak nezpůsobil, je zde vůči objednateli značně 

znevýhodněn.94

Ani ustanovení § 544 odst. 1 obch. zák. však není z hlediska požadavku 

spravedlivého vypořádání nesporné. Objednatel je dle tohoto ustanovení povinen 

uhradit zhotoviteli to, o co se obohatil. Ovšem v případě, že zhotovitel uzavře 

s objednatelem smlouvu o dílo, v rámci které bude sjednána cena významně nízká, 

respektive taková cena, která bude nižší než hodnota samotného díla (může se tak stát 

např. i v důsledku nezodpovědného počínání zhotovitele při přípravě rozpočtu s cílem 

získat daný kontrakt „za každou cenu“), přičemž závazek zhotovit dílo následně zanikne 

(například v důsledku odstoupení ze strany objednatele pro podstatné porušení 

povinností zhotovitele, kdy zhotovitel není schopen plnit své závazky řádně právě 

z důvodů nereálné ceny díla), nastane situace, kdy bude objednatel nucen uhradit 

                                                            
93 Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. září 2009 sp. zn. 23 Cdo 3397/2007, je však pro výši 
takovéhoto nároku zhotovitele podstatná také otázka, zda zhotovitel provedl dílo řádně. Bylo-li totiž dílo 
provedeno s vadami, je nutné od výše popsaného nároku zhotovitele odečíst rovněž náklady objednatele 
na odstranění vad části díla, kterou zhotovitel provedl do odstoupení od smlouvy, přičemž objednatel zde 
práva z odpovědnosti za vady díla vůči zhotoviteli neuplatňuje.
94 Srov. ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník, Komentář. 12. vydání. 
Praha: C. H. BECK, 2009, s. 1116: „Pro případ, že závazek zanikl z důvodů, za něž odpovídá objednatel, 
zákon - poněkud nelogicky – přiznává zhotoviteli pouze právo na náhradu materiálu, který se stal 
součástí zhotovované věci.“
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zhotoviteli více, než kolik by na již zhotovenou část díla hradil dle smlouvy, neboť jeho 

obohacení převyšuje dohodnutou cenu této části díla.95

Výše uvedená ustanovení, která speciálně upravují vypořádání závazků ze 

smlouvy o dílo poté, co zanikla odstoupením, jsou dispozitivní, proto by vzhledem 

k některým výše popsaným sporným momentům bylo vhodné případné nároky 

smluvních stran vzniklé v důsledku odstoupení od smlouvy upravit smluvně.

3.6.3 Vypořádání závazků ze smlouvy o finančním leasingu

Leasingová smlouva jako taková není doposud v českém právním řádu 

zakotvena jako samostatný smluvní typ, jedná se tak o smlouvu nepojmenovanou, 

inominátní, podle § 269 odst. 2 obch. zák. V současné době jsou rozeznávány dvě 

základní formy leasingu – leasing finanční a leasing operativní.96 V rámci této práce pak 

bude rozebráno odstoupení od smlouvy o finančním leasingu. 

Smlouva o finančním leasingu je užívána zejména v případech, kdy má příjemce 

leasingu zájem o koupi určité věci, ovšem nedostává se mu finančních prostředků. 

Takový nedostatek je pak řešen intervencí poskytovatele leasingu, který tuto věc 

zakoupí a následně přenechá příjemci k užívání, přičemž příjemce leasingu (dále také 

„nájemce“) splácí poskytovateli leasingu (dále také „pronajímateli“) náklady na 

pořízení věci a sjednanou cenu leasingu. Vlastnické právo k předmětu leasingu je pak 

po uhrazení všech leasingových splátek zpravidla převedeno na nájemce. Nájemce nese 

také nebezpečí škody na předmětu leasingu po celou dobu trvání smlouvy a náklady 

jeho užívání. Pronajímatel je po dobu splácení leasingu ve výrazně výhodnějším 

                                                            
95 Srov. ORSKÁ, J., KUCHAŘ, O. Bezdůvodné obohacení v některých případech odstoupení od 
obchodní smlouvy o dílo. In.: Bulletin advokacie č. 1-2, 2009, s. 43: „Lze si velmi snadno představit 
podbízivou cenu nabídnutou zhotovitelem, kterou objednatel přijme v přesvědčení, že odpovědnost za její 
nerentabilitu si ponese zhotovitel sám. Avšak pokud by po prodlení zhotovitele odstoupil od smlouvy, 
nebude hradit přiměřenou část takové nízké ceny podle toho, jaká část díla byla provedena, ale částku 
vyšší!“
96 Operativní (provozní) leasing se užívá tam, kde leasingový nájemce nemá zájem vlastnit majetek, jenž 
je předmětem leasingu. Předmět leasingu tak zůstává ve vlastnictví leasingového pronajímatele i po 
skončení smlouvy. Leasingový nájemce zde zpravidla nenese nebezpečí škody na předmětu leasingu, 
přičemž leasingový pronajímatel odpovídá rovněž za provozuschopnost předmětu leasingu. Srov. Benda, 
V., Kelblová, H., Pulz, J., Veselá, M. Leasing - právní, účetní a daňové postupy v praxi včetně příkladů, 
Polygon, 2000, s. 18.
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postavení, než kdyby nájemci na pořízení předmětné věci poskytl pouze úvěr či půjčku, 

byť zajištěnou zástavním právem, neboť zde mu svědčí vlastnické právo k věci

(předmětu leasingu), což mu umožňuje využít výrazně širší paletu možných postupů 

proti nájemci, který neplní své povinnosti. 

Leasingová smlouva je zpravidla splněna tím, že nájemce uhradí pronajímateli

veškeré sjednané splátky představující cenu pořízené věci a odměnu pronajímatele za 

poskytnutí leasingu (cenu leasingu) a pronajímatel převede na nájemce vlastnické právo 

k věci. Předčasné ukončení tohoto závazkového vztahu – zejména z důvodu odstoupení 

od smlouvy ze strany pronajímatele pro porušení povinností nájemce spočívajícím 

v neplacení sjednaných leasingových splátek – však v praxi činilo nemalé potíže, neboť 

i vzhledem k absenci zákonné úpravy tohoto typu závazkového vztahu nebylo úplně 

zřejmé, jak nároky smluvních stran po zániku leasingové smlouvy vypořádat.

Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 30. října 2000 sp. zn. 29 Cdo 

1424/2000 rozhodoval o sporu leasingového pronajímatele a nájemce, kdy došlo 

k zániku smluvního vztahu z důvodu neplnění povinnosti nájemce hradit leasingové 

splátky, přičemž mezi stranami bylo sjednáno, že v takovém případě se veškeré doposud 

neuhrazené splátky stávají splatnými a pronajímatel je oprávněn předmět leasingu 

nájemci odebrat. Dovolací soud zde dospěl k závěru, „že žalobci vznikl nárok na 

zaplacení jen těch leasingových splátek, které odpovídaly době trvání (existence) nájmu, 

tedy do odebrání předmětu nájmu (leasingu) resp. do dne odstoupení od nájemní 

(leasingové) smlouvy. Tento závěr se podává i z úkonů žalobce o odstoupení od smlouvy 

z 14. 7. 1995. Dovolací soud uzavřel, že ustanovení § 7 odst. 1 ve vazbě na § 5 odst. 7 

všeobecných leasingových podmínek nelze vykládat tak, že odstoupením od smlouvy se 

stávají splatnými i ty měsíční splátky, které dosud nedospěly, poněvadž nelze učinit 

splatnými ty splátky, které dosud nevznikly. Splatným se může stát pouze takové právo, 

které vzniklo; jestliže právo na zaplacení splátky dosud nevzniklo, nelze takové právo 

učinit splatným (nejde ovšem o plnění ve splátkách ve smyslu § 565 obč. zák.).“97

                                                            
97 Z uvedeného rozhodnutí vycházelo rovněž obdobné rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 
listopadu 2005 sp. zn. 32 Odo 1089/2004 kdy bylo rozhodnuto rovněž v neprospěch leasingového 
pronajímatele a to následovně:  „[……] žalobkyně nemá právo na náhradu škody ve výši 359 806 Kč, 
protože se nemůže domáhat zaplacení splátek leasingu po odstoupení od leasingové smlouvy, [……]  i 
když bylo v leasingové smlouvě dohodnuto, že žalobkyně má nárok na zaplacení všech splátek, tedy i po 
odstoupení od smlouvy, je toto ujednání ve smyslu § 265 obch. zák. v rozporu se zásadami poctivého 
obchodního styku.“
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Výše uvedené rozhodnutí se však jevilo poněkud problematickým. Pronajímatel 

v případě odstoupení od leasingové smlouvy pro porušení povinnosti nájemce hradit 

leasingové splátky mohl předmět leasingu nájemci odebrat - ovšem zde je nutno říci, že 

záměrem pronajímatele není možnost užívat a provozovat předmět leasingu, ale 

pořizuje jej právě za účelem toho, aby předmět užíval nájemce, který za tuto službu 

postupně ve splátkách hradí pronajímateli jednak cenu předmětu leasingu a jednak 

odměnu pronajímatele. Pronajímatel tak nemá žádný zájem na tom, aby mohl 

s předmětem leasingu disponovat.98 Vzhledem k tomu, že výše a počet splátek mohou 

být přizpůsobeny majetkovým poměrům nájemce, je dobře možné, že nájemce do doby 

zániku leasingové smlouvy neuhradí pronajímateli ani částku odpovídající hodnotě, o 

kterou se snížila cena předmětu leasingu v důsledku jeho užívání (přičemž hodnota 

velkého množství výrobků klesá již tím, že už je někdo užíval - v podstatě bez ohledu 

na míru jejich skutečného opotřebení), natožpak jakoukoliv odměnu pronajímatele za 

jím poskytnutou službu. 

Judikatura týkající se vypořádání závazků po zániku leasingové smlouvy se však 

dále vyvíjela. V rozhodnutí ze dne 15. března 2006 sp. zn. 32 Odo 579/2004 Nejvyšší 

soud ČR rozhodl, že nájemce je povinen uhradit pronajímateli veškeré leasingové 

splátky i v případě, že nemá možnost předmět leasingu užívat (v tomto případě mu byl 

automobil, jenž byl předmětem leasingu, odebrán policejními orgány jako odcizený a 

byl vrácen původnímu majiteli). Nejvyšší soud ČR zde vycházel z dohody smluvních 

stran, podle níž „nájemce nese riziko poškození, zničení, ztráty, odcizení či předčasného 

opotřebení předmětu leasingu, a to i když na tom nenese vinu. [......] Vzniklou situaci 

tak není možné považovat za dodatečnou nemožnost plnění, neboť pronajimatel svoji 

povinnost dle smlouvy splnil a nastalý stav je smlouvou předvídán a řešen.“

V rámci rozhodování případu vedeného pod sp. zn. 31 Cdo 4356/2008

(rozhodnutí ze dne 13. ledna 2010) pak příslušný senát Nejvyššího soudu ČR dopěl 

k odlišnému závěru, než který byl vyjádřen ve zmiňovaném rozhodnutí ze dne 30. října 

2000 sp. zn. 29 Cdo 1424/2000 a věc byla předložena k rozhodnutí velkému senátu 

občanskoprávního a obchodního kolegia. Kritice byl podroben mimo jiné výše citovaný 

názor, že nelze učinit zbývající leasingové splátky splatnými, jelikož dosud nevznikly (o 
                                                            
98 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. ledna 2010 sp. zn. 31 Cdo 4356/2008: „Vrácený 
předmět leasingu je však z hlediska podnikání leasingových společností nejenže prakticky bezcenný, nýbrž 
jim v takovém případě vznikají i další neplánované náklady (například s uskladněním nebo prodejem 
vrácené věci). Vrácení předmětu leasingu leasingové společnosti není tedy prospěchem vlastníka.“
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toto pojetí uvedené v rozhodnutí ze dne 30. října 2000 sp. zn. 29 Cdo 1424/2000 se 

v tomto případě opřel odvolací soud). Nejvyšší soud ČR se vyjádřil následovně: „Názor 

odvolacího soudu, že podle smluvního ujednání stran k okamžiku odstoupení 

leasingového pronajímatele od smlouvy se nemohly stát splatnými splátky s pozdější 

splatností, protože k tomuto okamžiku ještě právo na jejich zaplacení nevzniklo, je 

mylný v tom, že směšuje vznik práva na plnění ve splátkách a jejich splatnost 

(sjednanou dobu splnění splátek). Je-li právním důvodem pro plnění ve splátkách 

smlouva, vzniká věřiteli právo na plnění sjednaných splátek dnem vzniku (účinnosti) 

smlouvy, která toto právo na dílčí plnění zakládá (pokud jeho vznik neváže na další 

právní skutečnost - např. převzetí předmětu leasingu nájemcem), nikoli až dnem 

splatnosti jednotlivých splátek. Právo na plnění ve splátkách, včetně splátek splatných v 

době po odstoupení od smlouvy, tak vzniklo dříve, než došlo k odstoupení od smlouvy.“ 

V rozhodnutí bylo dále konstatováno, že sjednané právo pronajímatele na doplacení 

všech splátek (i těch, které jsou splatné po odstoupení od smlouvy), není právem, jehož 

výkon by byl v rozporu s poctivým obchodním stykem.99

Nedlouho poté – dne 23. června 2010 - vydal Nejvyšší soud ČR rozhodnutí sp. 

zn. 23 Cdo 2011/2010, ve kterém byla problematika charakteru leasingové smlouvy 

podrobně probrána zejména s ohledem na funkci tohoto závazkového vztahu. Nejvyšší 

soud ČR zde definoval institut finančního leasingu, ve které zdůraznil jeho pořizovací 

funkci a podstatu závazku pronajímatele, který se omezuje pouze na finanční služby 

spočívající v pořízení předmětu leasingu, jeho předání nájemci do užívání a pozdější 

odkup ze strany nájemce.100

                                                            
99 K tomuto závěru dospěl Nejvyšší soud ČR např. i v rozhodnutí ze dne 23. června 2010 sp. zn. 23 Cdo 
2818/2007.
100 „Finanční leasing lze vymezit jako závazkový vztah, jehož podstatou je závazek poskytovatele leasingu 
(pronajímatele) předat příjemci leasingu (nájemci) na určitou dobu do užívání věc či jinou majetkovou 
hodnotu, kterou pronajímatel obvykle za tím účelem pořídí do svého vlastnictví, a závazek nájemce 
uhradit náklady spojené s pořízením leasingu prostřednictvím leasingových splátek. Nájemce má obvykle 
právo na koupi předmětu leasingu do svého vlastnictví za cenu, která bývá označována jako zůstatková či 
zbytková, neboť vyjadřuje rozdíl mezi cenou předmětu leasingu, resp. náklady spojenými s pořízením 
předmětu leasingu, na počátku a celkovou výší té části leasingových splátek, kterými je pořizovací cena 
předmětu leasingu splácena. V této souvislosti se hovoří o pořizovací funkci finančního leasingu, která jej 
kvalitativně odlišuje od nájmu, u něhož je primární funkce užívací. Nájemce nese již od počátku 
leasingového vztahu rizika (nebezpečí škod) spojená s předmětem leasingu, jakož i náklady spojené s jeho 
užíváním (údržba, daně, pojištění). Leasing je označován za leasing finanční právě proto, že se závazky 
pronajímatele omezují na finanční služby (pořízení věci, předání do užívání a její prodej na konci 
leasingového vztahu).“ Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. června 2010 sp. zn. 23 Cdo 
2011/2010.
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Rozhodovací praxe týkající se předčasného zániku závazků z leasingové 

smlouvy pak byla sjednocena stanoviskem občanskoprávního a obchodního kolegia 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. září 2010 sp. zn. Cpjn 204/2007. Nejvyšší soud ČR zde 

potvrdil nárok pronajímatele na úhradu všech splátek, i když nájemce nemůže předmět 

leasingu užívat po celou původně smluvenou dobu (ať už z důvodů jeho ztráty, 

odcizení, zničení či odebrání pronajímatelem po odstoupení od smlouvy). Od dlužných 

splátek je však nutno odečíst to, co pronajímatel v důsledku ukončení závazkového 

vztahu ušetřil a případně rovněž částku, za kterou pronajímatel odebraný předmět 

leasingu zcizil.101

Určité potíže činilo v praxi rovněž určení okamžiku, od kterého plyne promlčecí 

doba pro nároky smluvních stran vzniklé v důsledku předčasného ukončení leasingové 

smlouvy. 

Zanikla-li leasingová smlouva odstoupením jedné ze smluvních stran, pro 

promlčení práv z toho vzniklých se užije ustanovení § 394 odst. 1 obch. zák., promlčecí 

doba tedy běží ode dne, kdy oprávněný od smlouvy odstoupil. Z hlediska promlčení 

tedy nemá význam skutečnost, že mezi stranami dojde jednostranným či dvoustranným 

úkonem k vyčíslení vzájemných nároků, jak se v praxi dělo např. prostřednictvím tzv. 

konečného vyrovnání.102

                                                            
101 Pronajímatel je povinen předmět leasingu zcizit za cenu obvyklou, popřípadě si jej může nechat, 
ovšem i v takovém případě je nutné obvyklou cenu předmětu leasingu započíst na závazek nájemce 
uhradit dlužné splátky – srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. listopadu 2005 sp. zn. 32 Odo 
1089/2004: „Poukazuje-li dovolatelka, že předmět leasingu zpeněžila jen za 200 000 Kč, je třeba 
přisvědčit žalovanému, že tato skutečnost nemůže jít k jeho tíži, pokud podle znaleckého posudku znalce 
Ing. J. L., ustanoveného soudem, byla tržní cena předmětného automobilu v době prodeje 350 000 Kč, což 
odpovídalo v průměru i cenám, za které se auta značky a typu, jež bylo předmětem leasingové smlouvy, v 
rozhodné době po ukončení leasingu prodávala.“ Dále srov. stanovisko Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 
září 2010 sp. zn. Cpjn 204/2007: „Při prodeji předmětu leasingu je leasingový pronajímatel povinen 
postupovat s náležitou péčí. Pokud by se prodejní cena předmětu leasingu podstatně odchylovala od 
obvyklé ceny, je třeba při odečtu vyjít z této obvyklé ceny. Rovněž v případě, že by si leasingový 
pronajímatel předmět leasingu ponechal, náleží leasingovému nájemci obvyklá cena vráceného předmětu 
leasingu.“
102 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. dubna 2010 sp. zn. 23 Cdo 1529/2007: „Závazky 
stran zrušené leasingové smlouvy vrátit si poskytnutá plnění jsou závazky synallagmatickými (srov. § 325 
obch. zák.), z čehož plyne, že vzájemné nároky, jejichž předmětem je plnění téhož druhu, tj. plnění 
peněžité, se zúčtují, aniž bylo třeba započtecího úkonu, [……] Se zřetelem na objektivní povahu 
skutečnosti, s níž toto ustanovení pojí počátek běhu promlčecí doby, je právně bezvýznamné, kdy se 
žalobkyni dostalo informací, z nichž mohla usoudit na výši vypořádacího nároku.“ Dále srov. stanovisko 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. září 2010 sp. zn. Cpjn 204/2007. K běhu promlčecí doby jednotlivých 
splátek viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. října 2010 sp. zn. 23 Cdo 2155/2007, kde bylo 
konstatováno, že běh promlčecí doby pro právo na úhradu jednotlivých leasingových splátek se řídí 
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Co se týče nároků odlišných od těch, které spadají pod režim ustanovení § 351 

odst. 2 obch. zák. – například nároku na náhradu škody či smluvní pokutu, posuzuje se 

promlčecí doba dle charakteru jednotlivého nároku.103

3.6.4 Vypořádání závazků ze smlouvy o úvěru

Smlouva o úvěru je upravena v ustanovení § 497 a následujících obch. zák., 

přičemž se jedná o tzv. „absolutní obchod“, řídí se tedy obchodním zákoníkem bez 

ohledu na povahu smluvních stran. Smlouvou o úvěru se dle § 497 obch. zák. věřitel 

zavazuje poskytnout dlužníkovi na požádání v jeho prospěch peněžní prostředky do 

určité částky a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit 

věřiteli úroky.

Od smlouvy o úvěru lze odstoupit, stanoví-li tak smlouva nebo zákon. Vedle 

obecných zákonných předpokladů odstoupení od smlouvy obsažených v ustanovení 

§ 345 a násl. obch. zák. obsahuje obchodní zákoník rovněž zvláštní úpravu odstoupení 

od smlouvy o úvěru: dle ustanovení § 505 obch. zák. je věřitel oprávněn od smlouvy 

odstoupit v případě, že se za trvání smlouvy zajištění závazku dlužníka vrátit poskytnuté 

peněžní prostředky zhorší či úplně zanikne a dlužník zajištění v přiměřené lhůtě 

nedoplní na původní rozsah. Věřitel je dále dle ustanovení § 506 obch. zák. oprávněn od 

smlouvy odstoupit v případě, že se dlužník dostane do prodlení s vrácením více než 

dvou splátek nebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce. Dle ustanovení § 507 

obch. zák. pak věřitel může od smlouvy odstoupit za předpokladu, že poskytnuté 

peněžní prostředky měly být dle smlouvy dlužníkem použity pouze k určenému účelu a 

dlužník je použil jinak, popřípadě poskytnuté peněžní prostředky vůbec nejde 

k určenému účelu použít. 

Ve všech třech jmenovaných případech zákon výslovně stanoví, že věřitel je 

oprávněn požadovat po dlužníkovi vrácení dlužné částky s úroky,104 přičemž odstoupení 

od smlouvy nemá vliv na zajištění závazků ze smlouvy.

                                                                                                                                                                                  
ustanovením § 392 odst. 1 a 2 obch. zák. (za předpokladu, že právo na zaplacení leasingových splátek 
splatných do dne odstoupení od smlouvy mělo dle smlouvy trvat i po jejím ukončení).
103 Srov. stanovisko Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. září 2010 sp. zn. Cpjn 204/2007.
104 K problematice „dvojích“ úroků viz rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 3. 1995 sp. zn. 5 
Cmo 304/94: „Pokud jde o odstoupení od smlouvy o úvěru pro nesplácení splátek, stanoví § 506 ObchZ, 
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Ustanovení § 505 až § 507 obch. zák. tak obsahuje zvláštní úpravu účinků 

odstoupení od smlouvy o úvěru. Věřiteli tak v důsledku odstoupení nevzniká nová 

pohledávka dle ustanovení § 351 odst. 2 obch. zák., jedná se nadále o pohledávku 

původní, vzniklou dle předmětné smlouvy o úvěru.105 Co se týče povinnosti dlužníka 

vrátit věřiteli poskytnuté peněžní prostředky spolu s úroky, tato povinnost je v důsledku 

odstoupení od smlouvy modifikována - podmínky, za nichž byl dlužník povinen 

peněžní prostředky vracet, se mění tak, že „dlužník nadále není povinen splnit dluh ve 

lhůtách a za podmínek stanovených ve smlouvě, ale na požádání věřitele a v plném 

rozsahu (celou dlužnou částku s úroky).“106      

Charakter nároků věřitele po dostoupení od smlouvy však nebyl vždy tak zřejmý 

– rozruch vyvolalo rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 6. 1996 sp. zn. 5 Cmo 

62/95, ve kterém byl vysloven názor, že pohledávka věřitele na vrácení poskytnutých 

peněžních prostředků s úroky ze strany dlužníka není již po zániku smlouvy 

odstoupením pohledávkou ze smlouvy o úvěru, ale jinou pohledávkou – vzniklou buď 

ze zákona, nebo z bezdůvodného obohacení.107 Odborná veřejnost se však s takovým

pojetím neztotožňovala ještě dříve, než tuto otázku rozřešil Nejvyšší soud ČR (jak je 

uvedeno výše) – tak např. Plíva uvedl: „Na základě §§ 505 až 507 ObchZ nevzniká nová 

pohledávka, pouze se mění podmínky, za nichž je dlužník povinen věřitelovu pohledávku 

uspokojit. Změna spočívá v tom, že se celá pohledávka stává splatnou na žádost 
                                                                                                                                                                                  
že věřitel je při odstoupení od smlouvy oprávněn požadovat dlužnou částku s úroky. Odvolatel, i když ho 
odvolání výslovně necituje, poukazuje na úpravu § 351 odst. 2 ObchZ, který odkazuje právě na úroky 
smluvené, jinak na úroky podle § 502 ObchZ. Jestliže však ustanovení § 506 hovoří také o úrocích, je 
z toho zřejmé, že zákon zde má na mysli jiné úroky něž podle obecné úpravy § 351 odst. 2 téhož zákona. 
Nejde-li tedy o úroky obecné, musí se jednat nutně o úroky smluvní, a protože zde odstoupení od smlouvy 
předpokládá prodlení dlužníka, také úroky z prodlení, lhostejno zda v zákonné výši (§369 ObchZ) nebo ve 
výši smluvní.“
105 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 3. 2000 sp. zn. 31 Cdo 2851/1999: „Ustanovení § 
506 obch. zák. tímto způsobem upravuje účinky odstoupení od smlouvy o úvěru, a to odlišným (jiným) 
způsobem, než jak jsou uvedeny v obecném ustanovení § 351 obch. zák. (tak, že dlužník je povinen - po 
odstoupení od smlouvy - vrátit věřiteli na jeho požádání dlužnou částku s úroky). Ve svých důsledcích to 
znamená, že při odstoupení od smlouvy o úvěru se neuplatní nejen ustanovení § 351 odst. 2 obch. zák., 
které už podle svého znění nemůže vedle ustanovení § 506 obch. zák. obstát, ale ani úprava účinků 
odstoupení od smlouvy, obsažená v ustanovení § 351 odst. 1 obch. zák. [……] Povinnost dlužníka vrátit 
poskytnuté peněžní prostředky a zaplatit úroky odstoupením od smlouvy nezaniká a věřiteli tedy z tohoto 
důvodu nemůže vzniknout nová pohledávka podle ustanovení § 351 odst. 2 obch. zák.“ Uvedené 
rozhodnutí bylo uveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 15/2001.
106 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 3. 2000 sp. zn. 31 Cdo 2851/1999. K obdobnému 
závěru dospěl Nejvyšší soud rovněž v rozhodnutí ze dne 20. 6. 2000 sp. zn. 32 Cdo 2782/1999, dále v 
rozhodnutí ze dne 10. října 2001 sp. zn. 29 Cdo 2606/2000, či v rozhodnutí ze dne 9. února 2010 sp. zn. 
33 Cdo 113/2008.
107 Toto pojetí pak mělo významný vliv na trvání zajišťovacích instrumentů – viz str. 25 této práce.
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věřitele, bez ohledu na dohodnutou nebo zákonnou lhůtu k vrácení. Mám za to, že 

ustanovení §§ 505 až 507 ObchZ je třeba považovat za ustanovení zvláštní ve vztahu k § 

351 ObchZ v tom smyslu, že právo na vrácení poskytnutých peněžních prostředků a na 

zaplacení úroků, jakož i tomu odpovídající závazek dlužníka odstoupením od smlouvy 

nezanikají.“108

Další otázkou, která vzniká v souvislosti s odstoupením od smlouvy o úvěru, je 

počátek běhu promlčecí doby pro nároky věřitele na vrácení peněžních prostředků 

poskytnutých dlužníkovi. Jelikož odstoupením od smlouvy původní závazek dlužníka 

vrátit věřiteli peněžní prostředky nezaniká, neužije se zde ani ustanovení § 394 odst. 1 

obch. zák., které se vztahuje pouze na práva, jež vznikají odstoupením od smlouvy.109

Nejvyšší soud ČR dospěl ve svém rozhodnutí ze dne 25. listopadu 2009 sp. zn. 

29 Cdo 1190/2009 k závěru, že stane-li se kvůli neuhrazení některé splátky splatným i 

celý zbytek dluhu, začíná běžet promlčecí doba ode dne splatnosti zbytku nesplněného 

dluhu podle § 392 odst. 2 obch. zák. Nejvyšší soud ČR v tomto svém rozhodnutí dále 

konstatoval, že „věta druhá citovaného ustanovení má obecnější charakter a dopadá jak 

na situace, kdy se zbytek dluhu stane splatným (jedině) v důsledku úkonu věřitele (§ 565 

obč. zák.), tak na situace, kdy je mezi stranami dohodnuto, že pro nesplnění dílčího 

závazku (pro prodlení s úhradou některé z dohodnutých splátek) se bez dalšího stává 

splatným celý závazek. Promlčecí doba v těchto případech běží od doby splatnosti 

celého zbývajícího nesplněného závazku (srov. § 392 odst. 2 obch. zák. in fine). Doba 

splatnosti (doba plnění) může být i v těchto případech stanovena ve smlouvě. Není-li 

takové dohody nebo nemůže-li být doba plnění ve smlouvě určena – např. proto, že byla 

ujednána tzv. ztráta výhody splátek – je dlužník povinen závazek splnit bez zbytečného 

                                                            
108 PLÍVA, S. Odstoupení od smlouvy o úvěru a zajištění závazku. In Právo a podnikání č. 10, 1997, str. 
15. K jinému závěru než Vrchní soud v Praze dospěl o necelé dva roky později rovněž Vrchní soud 
v Olomouci ve svém rozhodnutí ze dne 27. 10. 1998 sp. zn. 4 Cmo 180/97, který konstatoval, že 
„pohledávka (pohledávka dlužníka ze smlouvy o úvěru, pozn. aut.) odstoupením od smlouvy nezaniká, 
pouze se mění podmínky, za nichž je dlužník povinen věřitelovu pohledávku uspokojit (nastává splatnost 
celé pohledávky).“ Rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 10. 1998 sp. zn. 4 Cmo 180/97 
bylo publikováno v Bulletinu advokacie č. 6-7, 1999, s. 92.
109 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. února 2010 sp. zn. 33 Cdo 113/2008. Plíva však 
vyjádřil odlišný názor: „Platné odstoupení od smlouvy způsobuje, že věřitel může požadovat, aby dlužník 
vrátil dlužnou částku (tj. celý dosud nevrácený úvěr) s úroky. V takovém případě běží promlčecí doba ode 
dne, kdy věřitel od smlouvy odstoupil (§ 394 odst. 1).“ ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. 
Obchodní zákoník, Komentář. 12. vydání. Praha: C. H. BECK, 2009, s. 987.
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odkladu poté, kdy byl věřitelem o plnění požádán (§ 340 odst. 2 obch. zák.).“ 

V rozhodnutí ze dne 9. února 2010 sp. zn. 33 Cdo 113/2008 Nejvyšší soud ČR dále 

dovodil, že také „v případě odstoupení od smlouvy o úvěru podle ustanovení § 506 

obch. zák. nastane změna lhůty splatnosti dluhu na požádání věřitele (tedy na základě 

jeho úkonu). Závěry, jež dovolací soud zaujal v rozsudku ze dne 25. 11. 2009 sp. zn. 29 

Cdo 1190/2009, jsou proto plně uplatnitelné i v posuzované věci,“ a vztáhl závěry 

obsažené ve výše uvedeném rozhodnutí i na případ odstoupení od smlouvy ze strany 

věřitele. Po odstoupení věřitele na základě ustanovení § 506 obch. zák., tedy z důvodu 

prodlení dlužníka s úhradou splátek, se běh promlčecí doby nesplněného dluhu dlužníka 

určí podle ustanovení § 392 odst. 2 obch. zák. věty druhé. Rozhodným okamžikem pro 

počátek běhu promlčecí doby je pak okamžik, kdy se stal dluh na požádání věřitele 

splatným.

Z uvedené konstrukce však nevyplývá, jakým způsobem bude určen počátek 

běhu promlčecí doby pro nároky věřitele, jestliže tento odstoupí od smlouvy o úvěru 

z jiných důvodů než pro prodlení dlužníka s úhradou splátek dle ustanovení § 506 obch. 

zák., neboť v těchto případech se ustanovení § 392 odst. 2 obch. zák. užít nedá. Dle 

názoru autora této práce by však mělo být i v takovýchto případech postupováno 

obdobně a počátek běhu promlčecí doby by měl být stanoven rovněž v souvislosti 

s žádostí věřitele o uhrazení dlužné částky dle ustanovení § 340 odst. 2 obch. zák.
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Závěr

Jak již bylo řečeno v úvodu, stěžejním tématem této práce byly následky 

odstoupení od smlouvy v obchodních závazkových vztazích, k předpokladům 

odstoupení pak bylo stručně řečeno to nejpodstatnější tak, aby byla probíraná 

problematika zasazena do určitého kontextu. 

Významným specifikem zániku obchodních závazkových vztahů odstoupením 

jsou oproti občanskoprávní úpravě jeho účinky nastávající ex nunc a nikoliv ex tunc. 

Tato úprava pak zakládá významně vyšší právní jistotu účastníků i třetích osob ohledně 

nakládání s plněními, která si na základě uzavřené smlouvy smluvní strany navzájem 

poskytly. Zde totiž nehrozí zánik práv zřízených k těmto plněním v mezidobí od 

poskytnutí plnění do zániku smlouvy odstoupením - a to plně v souladu se zásadou 

dobré víry třetích osob.

Zkoumána byla dále problematika zachování některých závazků ze zaniklé 

smlouvy a zajišťovacích instrumentů – rozebráno bylo rovněž téma smluvní pokuty ve 

vztahu k odstoupení od smlouvy, které činí v praxi stále potíže, neboť smluvci relativně 

často (vzhledem k četnosti judikaturních rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR k tomuto 

tématu) konstruují smluvní pokutu tak, že je toto ujednání ve výsledku neplatné, neboť 

je vznik nároku na smluvní pokutu podmíněn odstoupením od smlouvy jednou ze 

smluvních stran. Zkoumáno bylo také zástavní právo a jeho trvání po odstoupení od 

smlouvy a to jak v případě, kdy zástavním věřitelem je jedna ze smluvních stran a 

zajišťováno je plnění ze smlouvy, tak v případě, že bylo zástavní právo zřízeno ve 

prospěch třetí osoby k předmětu plnění, který byl poskytnut na základě smlouvy, jež 

později zanikla odstoupením.

Určitý prostor je také věnován pokusu o rozklíčování vztahu zajišťovacích 

instrumentů a pravidla obsaženého v ustanovení § 351 odst. 1 obch. zák., tedy že se 

odstoupení od smlouvy nedotýká ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo 

vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy – na tuto záležitost však hledí 

i odborná veřejnost s velkou opatrností, přičemž prozatím není k dispozici uspokojivý 

výklad.

Významný prostor byl věnován následkům odstoupení od smlouvy u vybraných 

typů obchodních smluv. Podpůrná úprava vypořádání kupní smlouvy, obsažená 

v obchodním zákoníku, je zajímavá zejména s ohledem na zvláštní ustanovení o 
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náhradě škody, kdy zákon předpokládá náhradní zajištění kýženého ekonomického 

výsledku, kterého nebylo dosaženo kvůli zániku kontraktu, jež jej měl zajistit. Zákonné 

vypořádání smlouvy o dílo pak pokulhává - především v důsledku ne příliš kvalitní 

úpravy obsažené v obchodním zákoníku, kde podpůrná pravidla pro toto vypořádání 

nejsou v určitých ohledech nastavena úplně spravedlivě. U smlouvy o finančním 

leasingu byl pak zaznamenán významný posun v rozhodovací praxi soudů, kdy se soudy 

nejprve přikláněly k ochraně leasingového nájemce, později však převážil názor 

vycházející ze samotné podstaty finančního leasingu a jeho „pořizovací“ funkce a bylo 

dáno za pravdu leasingovému pronajímateli ohledně jeho legitimního požadavku na 

splacení všech leasingových splátek i v případě předčasného ukončení smlouvy. Rovněž 

odstoupení od smlouvy o úvěru, jejíž vypořádání dnes s ohledem na provedené novely 

nečiní potíže, nebylo v minulosti tak hladké, jelikož zde nebylo zřejmé, co je vlastně 

následkem odstoupení od smlouvy, respektive zda původní závazek dlužníka vrátit 

poskytnuté finanční prostředky úplně zaniká a na jeho místo nastupuje nový závazek dle 

§ 351 odst. 2 obch. zák. či tento závazek naopak přetrvává a je pouze modifikován. 

Případný zánik závazku pak měl mimo jiné následky v podobě zániku zajišťovacích 

instrumentů. 

V rámci výše uvedených témat je kladen důraz na odbornou literaturu a soudní 

judikaturu, která v mnohých případech poskytuje nepostradatelné vodítko k řešení 

některých sporných momentů, které se ohledně následků odstoupení od smlouvy 

vyskytují.  
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. září 2009 sp. zn. 23 Cdo 3397/2007

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. listopadu 2009 sp. zn. 29 Cdo 1190/2009

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. ledna 2010 sp. zn. 31 Cdo 4356/2008 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. ledna 2010 sp. zn. 21 Cdo 5061/2008

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. února 2010 sp. zn. 28 Cdo 3606/2009

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. února 2010 sp. zn. 33 Cdo 113/2008

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. dubna 2010 sp. zn. 21 Cdo 4325/2007

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. dubna 2010 sp. zn. 23 Cdo 1529/2007

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. června 2010 sp. zn. 23 Cdo 2011/2010

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. června 2010 sp. zn. 23 Cdo 2818/2007

Stanoviskem Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. září 2010 sp. zn. Cpjn 204/2007

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. října 2010 sp. zn. 23 Cdo 2155/2007

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. listopadu 2010 sp. zn. 23 Cdo 1218/2009

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 10. ledna 2011 sp. zn. 23 Cdo 2575/2010

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. ledna 2011 sp. zn. 33 Cdo 3455/2009

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. ledna 2011 sp. zn. 32 Cdo 2/2010

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. března 2011 sp. zn. 32 Cdo 4778/2010

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. dubna 2011 sp. zn. 23 Cdo 484/2009
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Vrchní soudy

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 28. září 1994 sp. zn. 5 Cmo 52/94

uveřejněné v Soudních rozhledech č. 2/1996, s. 26

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 20. března 1995 sp. zn. 5 Cmo 304/94

uveřejněné v Právních rozhledech č. 5, 1995, s. 227

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 27. června 1996 sp. zn. 5 Cmo 62/95

Rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. října 1998 čj. 4 Cmo 180/97

uveřejněné v Bulletinu advokacie č. 6-7, 1999, s. 92
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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.  
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Withdrawal from contract in business relations 
(preconditions and consequences)

Summary

Withdrawal from the agreement is an import institute unilaterally enabling 

to induce premature termination of a contract, duration of which is no longer desirable -

especially in case the continuation of this commitment relationship results in the 

situation when one of the parties is threatened by the danger of damage. Such 

circumstances justify above all the existence of the right to withdraw from the contract 

as an exception to the principle of pacta sunt servanda.

This work is mainly focused on analysing the problems of the consequences of 

withdrawal, only a part urgently needed is concentrated on the assumptions of such an 

act so that the work forms a compact unit.  Regarding the mentioned above, the first 

part of the work generally deals with the assumptions that must be met so that the 

authorized party can exercise their right to withdraw from the contract. The moment 

when the withdrawal takes its effect does not also remain forgotten in this section. 

Further, the core of the work deals with the consequences of the withdrawal 

itself. There is a more detailed comparison of the effects of such withdrawal ex nunc 

and ex tunc, i.e. different excercise of commercial and civil law is being compared. 

There is great part dealing with the settlement of existing obligations under the contract 

that are affected by the resignation of one of the parties involved- the settlement of 

liabilities in general terms is one side of the work, detailed analysis of both the 

settlement and its controversial aspects related to the listed types of business contracts 

(purchase agreements, contracts for work, leasing contracts and contracts for the loan), 

especially in relation to the rich judicature of courts, which in some cases significantly 

influenced the perception of the consequences of usage the right to withdraw from the 

contract.
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Furthermore, there will be an analysis of the issue of duration of certain 

obligations of the contract here, with an emphasis on the fate of hedging instruments, 

such as contractual fine arrangement or establishment of lien in favor of the lender. 

There will also not be forgotten the impact of withdrawal on rights of third parties 

acquired in good faith, which are derived from the rights acquired by one of the party of 

the extinct contract. 
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