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„Bonus iudex secundum aequum 

et bonum iudicat, et aequitatem 

stricto iuri praefert“
1
 

Úvod 

S tím, jak se blíţí přijetí nového občanského zákoníku, dostává se stále více 

do popředí zájmu české právní teorie i praxe oblast, která vráţí pomyslný klín mezi 

odpovědnost vznikající ex contractu a odpovědnost vznikající ex delicto. Hranice mezi 

smluvní a deliktní odpovědností můţe být v některých případech, vzhledem ke sloţitému 

procesu uzavírání smluv, značně neostrá. To můţe vést aţ k niţší míře právní jistoty 

a vyvolávat tak stav v právním státě neţádoucí. 

Institut culpa in contrahendo,
2
 balancující na hraně mezi právem a morálkou, má 

pro zainteresované subjekty bezesporu i ekonomický rozměr. Oběma stranám plynou 

z bezvýsledných kontraktačních jednání marné náklady a v případě, ţe jedna strana jednala 

v tomto ohledu zaviněně, je spravedlivé, aby za takovéto jednání nesla negativní právní 

důsledky. Hraniční povaha tohoto institutu nicméně způsobuje velkou diverzitu názorů jak 

na způsob zakotvení, tak na samotnou existenci odpovědnosti za porušení povinností 

v předsmluvních vztazích, a to nejen v České republice. 

Toto téma jsem si vybral zejména z toho důvodu, ţe existence institutu culpa in 

contrahendo je doposud částečně v literatuře opomíjena a komparativní analýza 

se zahraničím, zejména s německou právní úpravou (k níţ mám blízko a věnuji se jí 

po celou dobu studia), je tedy nezbytně nutná. V návrhu občanského zákoníku, jehoţ nabytí 

účinnosti je předpokládáno od 1. 1. 2013, je navíc vznik předsmluvních závazkových 

vztahů výslovně předpokládán. Jsem proto toho názoru, ţe studium této oblasti 

závazkového práva bude v budoucnu tak jako tak nevyhnutelné a s hlubší znalostí právně-

filosofického základu, na němţ je tento institut vybudován, bude pochopení celé 

problematiky i po případných novelizacích či modifikacích judikaturou nepoměrně snazší. 

                                                           
1
 Dobrý soudce soudí podle toho, co je dobré a správné a dává přednost tomu, co je spravedlivé před striktním 

zněním zákona. 

2
 Doslova „vina nebo zavinění ve vyjednávání“. 
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 Cílem této práce jsou především praktické aspekty předsmluvní odpovědnosti, ty 

však v podmínkách českého právního řádu nelze uplatnit bez dostatečného teoretického 

podkladu. Práce tedy bude rozdělena do tří částí. V první teoreticky vymezím samotný 

pojem předsmluvní odpovědnosti a pokusím se ho zařadit do systému práva. 

 V českém právním prostředí nemá předsmluvní odpovědnost dosud vybudovanou 

pevnou pozici. I z toho důvodu se budu v druhé části této práci nejprve věnovat zahraniční 

právní úpravě předsmluvní odpovědnosti. Těţištěm pozornosti bude Německo a Rakousko, 

tedy právní řády, které mají na české právo historicky největší vliv. Německá a rakouská 

úprava nadto řeší předsmluvní vztahy kaţdá odlišným způsobem, a to i přesto, ţe obě jsou 

postaveny na společných základech, majících kořeny právě v nauce německé. Z pohledu 

předsmluvní odpovědnosti zajímavou úpravu nalezneme rovněţ v právních řádech Itálie, 

Francie, Nizozemska či v oblasti angloamerického práva. Porovnání praktických aspektů 

v rámci všech těchto řádů by však mnohonásobně překročilo poţadovaný rozsah této práce, 

proto jsem ke komparaci vybral ty právní řády, jejichţ úpravu povaţuji té české za nejbliţší 

a na nichţ je zároveň moţno názorně ilustrovat různé moţnosti přístupu k celé 

problematice. Vzhledem k nezanedbatelnému významu recentních unifikačních projektů 

bude součástí této práce i právní úprava v evropském, resp. mezinárodním právu. 

 Závěry z komparativní analýzy různých pojetí předsmluvní odpovědnosti budou 

následně pouţity ve třetí části této práce pro posouzení českého chápání culpa in 

contrahendo a jeho specifik, a to jak v pojetí současném, tak v pojetí návrhu nového 

civilního kodexu. V závěrečné části se taktéţ budu zabývat praktickým významem 

předsmluvní odpovědnosti, jejími dopady na obligační vztahy v aplikační praxi a pokusím 

se nastínit moţnosti řešení v různých modifikacích tohoto institutu s poukazem na výhody 

a nedostatky těchto řešení. 
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1. Pojem předsmluvní odpovědnosti 

Jak jiţ bylo naznačeno v úvodu, institut předsmluvní odpovědnosti není institutem 

nesporným. Důvodem je jednak zmíněná metaprávnost, ale především střet dvou 

základních principů, na nichţ je soukromé právo zaloţeno. Jedná se o principy autonomie 

vůle a ochrany dobré víry. 

Specifickým projevem autonomie vůle je autonomie smluvní, coţ je „volnost 

uzavírání smluv, volnost výběru jejich typů, volnost výběru spolukontrahenta, volnost 

utváření smluvního obsahu, volnost určení formy.“
3
 

Při absolutní vázanosti autonomií vůle by aplikace institutu předsmluvní 

odpovědnosti vůbec nepřicházela v úvahu, protoţe smlouva je v této fázi stále ve statu 

nascendi. Kaţdá ze stran by tak mohla od kontraktačních jednání v jakémkoli okamţiku 

odstoupit, a to bez negativních právních důsledků. Zásada smluvní autonomie je však 

korigována zásadou dobré víry a v místě jejich kolize vzniká prostor pro existenci 

předsmluvní odpovědnosti. 

„Zásada ochrany dobré víry znamená, že zákon má být vykládán tak, aby nebyl 

poškozen ten, kdo sám jednal v oprávněné dobré víře, že jedná po právu, resp. ten, kdo 

oprávněně důvěřuje v to, že po právu jedná někdo jiný.“
4
 

V chápání předsmluvní odpovědnosti rovněţ nalezneme otisk zásady nemo 

turpitudinem suam alegare potest,
5
 a to zejména v případech fiktivního kontraktačního 

jednání, tj. takového kontraktačního jednání, jehoţ primárním účelem je poškození druhé 

strany. 

Obsahem předsmluvní odpovědnosti bude zásadně náhrada škody. Ač byly během 

vývoje institutu předsmluvní odpovědnosti v určitých obdobích přijímány (a kodifikovány) 

i jiné názory, dnes lze všeobecně shrnout, ţe za porušení předsmluvních povinností, 

                                                           
3
 KNAPPOVÁ/ŠVESTKA/DVOŘÁK, Občanské právo hmotné, Díl první: Obecná část, 4. aktualizované a 

doplněné vydání, str. 52, Praha : ASPI, 2005, ISBN 80-7357-127-7. 

4
 KNAPPOVÁ/ŠVESTKA/DVOŘÁK, Občanské právo hmotné, Díl první: Obecná část, 4. aktualizované a 

doplněné vydání, str. 53. 

5
 KNAPPOVÁ/ŠVESTKA/DVOŘÁK, Občanské právo hmotné, Díl první: Obecná část, 4. aktualizované a 

doplněné vydání, str. 54. 
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s jistými dílčími odchylkami, bývá přiznávána náhrada negativní škody (negatives 

Interesse).
6
 Jako následek porušení těchto povinností nelze poţadovat uzavření smlouvy, či 

dokonce věcné plnění ze smlouvy, která byla cílem kontraktačních jednání a k jejímuţ 

uzavření ve výsledku nedošlo.
7
 

Přestoţe bezdůvodné ukončení kontraktačních jednání je často jednou ze zvláštních 

skutkových podstat předsmluvní odpovědnosti, nelze bez dalšího říci, ţe jakékoli přerušení 

těchto jednání vede k povinnosti nahradit druhé straně vzniklou škodu. K problematice 

rozlišení navázání sociálního a obchodního kontaktu se opakovaně vyjádřili zejména 

rakouské a německé soudy.
8
 

1.1. Vývoj institutu předsmluvní odpovědnosti 

Přestoţe konkrétní rysy doktríny culpa in contrahendo byly popsány aţ o mnoho let 

později R. von Jheringem, s náznaky této problematiky se setkáváme jiţ v římském právu. 

V římském právu zůstalo porušení předkontraktuálních povinností nedotčeno hned 

z několika důvodů. Ţaloby ze směnných smluv jako bonae fidei iudicia byly ovládány 

zásadou dobré víry (bona fides). V ostatních případech platil v římském právu, stejně jako 

v právu anglickém, princip caveat emptor.
9
 Proto rozeznávali Římané při uzavírání smluv 

úmyslné porušení povinností, nikoli však nedbalostní.
10

 

První vlaštovkou doktríny culpa in contrahendo bylo ustanovení § 284
11

 a § 285
12

 

                                                           
6
 Viz kapitola o rakouském pojetí předsmluvní odpovědnosti. 

7
 Podle nizozemské úpravy však takový postup za určitých podmínek moţný je. 

8
 O této problematice více v kapitolách o německém a rakouském pojetí. 

9
 Nechť se stará kupující. 

10
  K tomu srov. FALK, U., MOHNHAUPT, H. Das Bürgerliche Gesetzbuch und seine Richter: zur Reaktion 

der Rechtsprechung auf die Kodifikation des deutschen Privatrechts (1896-1914). Frankfurt am Main: V. 

Klostermann, 2000, str. 114. 

11
 § 284 ALR „Rozsah, v jakém se odpovídá při plnění smlouvy, se uplatní i v případě, jestliže některý ze 

smluvních partnerů zanedbá své povinnosti při uzavírání smlouvy“ k tomu srov. HRÁDEK, J, Předsmluvní 

odpovědnost: Culpa in contrahendo, Praha : Auditorium, 2009, str. 22, ISBN 978-80-903786-9-8.  

12
 § 285 ALR Wer bey Abschließung oder Erfüllung des Vertrags seine Pflichten vorsetzlich oder aus grobem 

Versehen verletzt hat, muß dem Andern sein ganzes Interesse vergüten. [Kdo při uzavírání nebo plnění 

smlouvy úmyslně nebo z hrubé nedbalosti poruší svoje povinnosti, musí druhému nahradit celou škodu]. 
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Pruského zemského zákoníku (ALR). Z hlediska předsmluvní odpovědnosti bylo převratné 

v tom ohledu, ţe se jednalo o první legislativní zakotvení tohoto institutu. J. Hrádek 

povaţuje toto ustanovení za klíčové v historickém vývoji konstituování institutu culpa in 

contrahendo.
13

 Po formální stránce nelze s J. Hrádkem neţ souhlasit, nicméně uvedené 

ustanovení je dle mého názoru příliš široce pojaté na to, aby mohlo být aplikováno 

bez dalšího. Moţná i proto toto ustanovení nebylo v praxi pouţíváno. 

Institut culpa in contrahendo stojí totiţ dle mého názoru zejména na stránce 

materiální. Pokud je pouze formálně zakotven v zákoně a jeho pojetí je tak široké, jak tomu 

bylo v případě ALR, navíc bez teorií či judikaturou vymezeného obsahu, jeho reálná 

aplikace je minimálně diskutabilní. Samotnou existenci zákonného podkladu totiţ nelze 

přeceňovat. Na druhou stranu pokud speciální ustanovení o předsmluvní odpovědnosti 

v zákoně chybí, a přesto je naukou anebo praxí dotvořen jeho obsah, bývá tento institut 

akceptován.
14

 

1.2. Koncepce culpa in contrahendo 

Jako první popsal institut culpa in contrahendo Rudolf von Jhering, který roku 1861 

ve svém díle Culpa in contrahendo, oder Schadenersatz bei nichtigen oder nicht zur 

Perfektion gelangten Verträgen
15

 vyslovil názor, ţe strana odpovídá za „vinu“ (culpa) 

během kontraktačních jednání. Podle Jheringa strana, která svým zaviněným jednáním 

způsobila, ţe uzavíraná smlouva je neplatná, odpovídá za škodu druhé straně, a to 

za předpokladu, ţe se druhá strana na takovéto uzavření smlouvy spoléhá.
16

 

                                                           
13

 HRÁDEK, J, Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo, str. 22. 

14
 K tomu srov. zejm. kapitolu č. 3 této práce o rakouském pojetí culpa in contrahendo. 

15
 JHERING, R. Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts [online]. 

1861, č. 4. [cit. 2011-06-21]. Dostupné z WWW: 

<http://books.google.com/books?id=AQMCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_sum

mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>. 

16
 KESSLER, F., FINE, E. Culpa in Contrahendo, Bargaining in Good Faith, and Freedom of Contract: A 

Comparative Study [online], Harvard Law Review, 1964, č. 77, str. 401 a násl. [cit. 2011-06-21]. Dostupné 

z WWW: 

<http://www.heinonline.org/HOL/Page?page=401&handle=hein.journals%2Fhlr77&collection=journals>. 

http://books.google.com/books?id=AQMCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=AQMCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://www.heinonline.org/HOL/Page?page=401&handle=hein.journals%2Fhlr77&collection=journals


 

11 

 

Jhering vycházel z toho, ţe Gemeines Recht neposkytuje dostatečnou ochranu 

obligacím v rámci obchodních vztahů. Tam, kde selhávala deliktní ochrana, dovozuje 

Jhering odpovědnost pomocí kvazikontraktu a tímto „přemostěním“ otevírá dveře 

moţnostem ochrany proti porušení smluvních povinností, zejména náhradě škody.
17

 Fakt, 

ţe je tím jiţ vznikající obligace postavena na roveň smlouvě, Jhering odůvodňuje 

specifickým postavením stran kontraktačních jednání a ochranou dobré víry stran. 

Jheringovo pojetí, prolamující do jisté míry tehdejší obecně uznávanou teorii vůle, 

vychází z absence diligentia in contrahendo a způsobuje paradox smluvní, ale zároveň 

mimosmluvní odpovědnosti, resp. „částečnou platnost neplatné smlouvy“.
18

 

Odpovědnost za přerušení vyjednávání však dovozuje aţ zhruba o půlstoletí později 

Gabrielle Fagella z implicitní povinnosti vyjednávat, která vzniká na základě určité dohody 

o vyjednávání.
19

 Fagella ve své práci rozlišuje tři stádia negociace: (a) časový úsek 

předcházející ofertě, (b) oferta, a (c) doba po učinění návrhu na uzavření smlouvy. Fagella 

byl toho názoru, ţe odpovědnost můţe vzniknout v jakémkoli z uvedených stádii.
20

 

1.3. Funkční pojetí předsmluvní odpovědnosti 

Institut předsmluvní odpovědnosti je v současné době problematický zejména v tom 

ohledu, ţe není, jak ostatně vyplývá z dalších kapitol, pojímán identicky. Liší se jak 

konkrétní legislativní projevy Jheringovy doktríny, tak míra akceptace existence 

předsmluvní odpovědnosti jako takové. Ač různé země volí k řešení této problematiky 

různé přístupy, coţ je s ohledem na specifika jednotlivých právních řádů logické, 

principiálně vycházejí ze stejného morálně-právního jádra. Ať uţ tedy teorie koncipuje 

culpa in contrahendo jakýmkoli způsobem, ve funkčním pojetí bude předsmluvní 

                                                           
17

 K tomu srov. FALK, U., MOHNHAUPT, H. Das Bürgerliche Gesetzbuch und seine Richter: zur Reaktion 

der Rechtsprechung auf die Kodifikation des deutschen Privatrechts (1896-1914). Frankfurt am Main: V. 

Klostermann, 2000, s. 123. 

18
 FALK, U., MOHNHAUPT, H. Das Bürgerliche Gesetzbuch und seine Richter: zur Reaktion der 

Rechtsprechung auf die Kodifikation des deutschen Privatrechts (1896-1914). Frankfurt am Main: V. 

Klostermann, 2000, s. 115. 

19
 HRÁDEK, J, Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo, str. 19. 

20
 BEALE, H., HARTKAMP, A., KÖTZ, H., TAILON, D., Contract Law. Oxford: Hart Publishing, 2002, str. 

237-238. 
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odpovědnost zpravidla velmi podobná, ne-li totoţná. I tam, kde není předsmluvní 

odpovědnost obecně uznávána, existují nástroje, kterými se poškozená strana má moţnost 

bránit proti jednání, které odpovídá porušení povinností v předsmluvním stadiu, zejména 

pak dobrých mravů. 

Z tohoto důvodu budu v následujícím textu vycházet z funkčního pojetí 

předsmluvní odpovědnosti, tedy ze souboru nástrojů, jakými jsou upravovány obligační 

vztahy potenciálních smluvních stran ve fázi před uzavřením smlouvy. 

1.4. Zařazení do systému práva 

Předsmluvní odpovědnost se dá vymezit hned z několika hledisek. V závislosti 

na fázi kontraktačního jednání lze odpovědnost obecně rozdělit na mimosmluvní, 

předsmluvní a smluvní, eventuálně ještě posmluvní (culpa post contractum finitum
21

). 

Poslední z uvedených je speciálním případem odpovědnosti smluvní a můţe vést 

k povinnosti náhrady škody nebo jiného plnění i po zániku hlavního závazku. Svým 

způsobem je tak protipólem odpovědnosti předsmluvní.
22

 

Na základě tohoto dělení pak mohou být porovnávány právní úpravy jednotlivých 

zemí. Pokud je totiţ existence předsmluvní odpovědnosti v právním řádu konkrétního státu 

uznávána, je zaloţena buďto na (kvazi)deliktním nebo na (kvazi)smluvním základě, a tomu 

pak odpovídá i rozsah odpovědnostních práv a povinností. 

Český občanský zákoník rozeznává tři, resp. čtyři druhy (skutkové podstaty) 

odpovědnosti. Odpovědnost za škodu, odpovědnost za vady, odpovědnost za prodlení 

a eventuálně ještě odpovědnost za bezdůvodné obohacení.
23

 Předsmluvní odpovědnost však 

můţe nést znaky jak odpovědnosti za škodu, tak odpovědnosti za vady. Při akceptování 

výše uvedeného dělení tak charakter předsmluvní odpovědnosti z hlediska druhu 

                                                           
21

 WESTERMANN, P., BYDLINSKI, P., WEBER, R., BGB-Schuldrecht Allgemeiner Teil, 6. neu bearbeitete 

Auflage, 2007, C.F. Müller str. 175. 

22
 

Jedná se například o povinnost pronajímatele po skončení určitých typů nájemní smlouvy umístit po 

přiměřenou dobu oznámení o novém sídle bývalého nájemce. Takto koncipuje posmluvní odpovědnost např. 

německé právo. K tomu srov. např. rozh. RG RGZ 161, 330, 338. 

23
 KNAPPOVÁ/ŠVESTKA/DOŘÁK, Občanské právo hmotné, Díl první: Obecná část, 4. aktualizované a 

doplněné vydání, str. 269. 
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odpovědnosti bude vţdy nutně závislý na konkrétních skutkových okolnostech. 

Dalším hlediskem je úprava, na jejímţ základě je institut culpa in contrahendo 

akceptován a aplikován. Formální úprava (např. německá) vychází z přímého zakotvení 

v zákoně a její aplikace vychází právě z jednotlivých skutkových podstat předsmluvní 

odpovědnosti. Materiální úprava (např. rakouská) oproti tomu vychází pouze z judikatury 

a teorie. K její aplikaci není potřeba zvláštního zákonného ustanovení, předsmluvní 

odpovědnost je dovozována z obecných zásad, zejména zásady dobré víry a povinnosti 

předcházet škodám, s jejichţ pomocí jsou pak interpretována obecná ustanovení 

o odpovědnosti, resp. náhradě škody. Skutečnost, ţe i ABGB obsahuje některá ustanovení, 

která se svojí povahou blíţí předsmluvní odpovědnosti, nic nemění na faktu, ţe jejich 

aplikaci na obligační vztahy vznikající v předsmluvním stadiu bylo nutné provést 

za pomoci interpretace soudů. Za zvláštní druh formální úpravy culpa in contrahendo bude 

zřejmě nutné povaţovat i úpravu formálně-materiální. Zákonné ustanovení v tomto případě 

sice existuje, ale je pojato tak široce, ţe se nejedná o legislativní zakotvení institutu 

předsmluvní odpovědnosti, nýbrţ toliko o pouhou akcentaci zásady dobré víry a její 

výslovné rozšíření i na předsmluvní vztahy. Reálná aplikace je však bez existence 

teoretického základu v nauce a judikatuře problematická. 

Na jedné straně máme tedy absolutní obecnou prevenční povinnost, která je 

postavena na zásadě neminem laedere (nikomu neškodit), jejímţ porušením vzniká 

odpovědnost mimosmluvní, deliktní. Na straně druhé pak závazkový vztah, smlouvu, který 

se bude řídit zásadou pacta sunt servanda (smlouvy se mají dodrţovat). Z logiky věci bude 

culpa in contrahendo tendovat k jednomu či druhému, vţdy podle toho, jakou konkrétní 

cestu zákonné úpravy zákonodárce zvolil. 

V obecné rovině odpovídá předsmluvní odpovědnost relativizované povinnosti 

předcházet škodám. Ať je jiţ v konkrétní podobě koncipována jako odpovědnost 

z kvazikontraktu či zvláštní podoba deliktní odpovědnosti, pojmově je předsmluvní 

odpovědnost odpovědností subjektivní.
24

 K odpovědnosti za porušení povinností 

v předsmluvních vztazích je tedy potřeba zavinění, a to ve všech formách jaké právní nauka 

rozeznává. Spíše ve výjimečných případech bude potřeba úmyslu (dolus in contrahendo). 

                                                           
24

 K tomu srov. TOBEŠ, Z., Culpa in contrahendo. Právní rádce, 2007, Roč. 15, č. 1. 
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2. Německá koncepce culpa in contrahendo 

První zahraniční právní úpravou, které se chci v této práci věnovat, je úprava 

německá. Německá koncepce má samozřejmě svá specifika, nicméně vývoj chápání 

předsmluvní odpovědnosti v Německu od Jheringových základů aţ po kodifikaci culpa in 

contrahendo do BGB poskytuje historicky zřejmě nejširší spektrum řešení a můţe být 

do jisté míry předlohou pro eventuální legislativní změny v dalších zemích. 

Jak bude uvedeno v následujícím textu, nutnost úpravy institutu předsmluvní 

odpovědnosti je dána především německým specifickým chápáním odpovědnosti a náhrady 

škody obecně a zároveň poměrně významnými rozdíly v odpovědnosti smluvní a deliktní. 

Německé právo totiţ nezná generální klauzuli pro náhradu škody, jakou je např. § 420 

ObčZ. 

Vývoj institutu culpa in contrahendo v Německu rozdělím pro větší přehlednost 

do dvou etap. Na období od vzniku BGB do reformy závazkového práva v roce 2001 

a po této reformě, kterou došlo k legislativnímu zakotvení zásady předsmluvní 

odpovědnosti do BGB. Ač by jistě šlo vývoj více diferencovat, domnívám se, ţe toto dělení 

je s přihlédnutím k povaze vlivu změn reformy německého závazkového práva na aplikaci 

předsmluvní odpovědnosti nejpřiléhavější.
25

 

2.1.  Německé pojetí předsmluvní odpovědnosti do novelizace závazkového 

práva 

Charakteristickým rysem období od nabytí účinnosti BGB
26

 do velké novelizace 

závazkového práva je absence konkrétního zákonného ustanovení, které by se vztahovalo 

k předsmluvní odpovědnosti. Culpa in contrahendo nebyla do BGB přejata jako obecný 

princip a konstrukce jejího smluvního nebo deliktního charakteru byla přenechána právní 

vědě a praxi. Koncepce byla tedy rozvíjena především judikaturou a naukou a aplikována 

na obecná ustanovení BGB. 

                                                           
25

 K tomuto dělení srov. HRÁDEK, J, Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo, str. 29. 

26
 BGB nabyl účinnosti dne 1. 1. 1900. 
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Během první dekády po nabytí účinnosti BGB se německé soudy klonily k deliktní 

povaze vztahů, které jsou dnes označovány za předsmluvní, coţ bylo s ohledem na právní 

dědictví římského práva a pandektistiky zřejmě logické. 

Postupem času začala německá judikatura rozlišovat dva případy předsmluvní 

odpovědnosti. Porušení povinností při vyjednávání o smlouvě a povinnost ochrany jiných 

právních hodnot bez ohledu na platnost smlouvy.
27

 

Prvním významným „pojheringovským“ milníkem z hlediska culpa in contrahendo 

je v německé historii rok 1911 a rozhodnutí RG
28

 v tzv. „Linoleumrollenfall.“
29

 RG v něm 

dovodil vznik obligačního vztahu, který byl dle Jheringovy koncepce případem 

předsmluvní odpovědnosti, a vytvořil v rozporu s tehdejší judikaturou německých soudů 

konstrukci předsmluvní odpovědnosti jako kvazikontraktu. 

 Takovýto vztah dle RG vznikl jiţ v okamţiku vstupu potenciálního zákazníka 

do prostor obchodu a porušením relativizované generální povinnosti předcházet škodám 

došlo ke vzniku odpovědnosti za porušení (kvazi)smluvních
30

 povinností. Problémem bylo, 

ţe motiv, proč se poškozená osoba v obchodním domě nacházela, nebyl vůbec 

zohledňován.   

 Sám RG svým pozdějším rozhodnutím tento nedostatek odstranil, svůj dřívější 

názor modifikoval v tzv. „Metallständerfall“,
31

 v němţ akcentoval nutnost minimálně 

potenciálního vzniku smlouvy a tím de facto dotvořil jednu ze základních skutkových 

podstat culpa in contrahendo. Rozhodnutí v „Linoleumrollenfall“, samozřejmě se zmíněnou 

modifikací, je rozhodnutí zcela zásadní i v tom ohledu, ţe jeho dopad překročil hranice 

Německa a inspiroval i judikaturu v dalších zemích, zejména pak v Rakousku.
32

 Podle 

                                                           
27

 FALK, U., MOHNHAUPT, H. Das Bürgerliche Gesetzbuch und seine Richter: zur Reaktion der 

Rechtsprechung auf die Kodifikation des deutschen Privatrechts (1896-1914). Frankfurt am Main: V. 

Klostermann, 2000, s. 135. 

28
 RGZ 78, 239. 

29
 Skutkově se jednalo o případ, kdy na zákaznici obchodního domu spadly z regálu role s koberci a linoleem, 

poté, co s nimi manipuloval pracovník obchodního domu. 

30
 Quasivertragstheorie. 

31
  RGZ 74, 124, 125.  

32
 K tomu srov. kapitolu o rakouském pojetí culpa in contrahendo. 
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novější německé judikatury vzniká tento specifický vztah jiţ vstupem do prostoru vchodu 

obchodu.
33

 

 Přestoţe dalším vývojem docházelo k posílení práv poškozené strany, důvody 

odpovědnosti v předsmluvních vztazích zůstaly v podstatě stejné. „V roce 1969 však BGH 

posunul chápání culpa in contrahendo na vyšší úroveň. Soud uznal, že pozdní přerušení 

vyjednávaní a využití důvěry v investici vyvolává odpovědnost i bez existence nedbalosti. 

To ovšem za předpokladu, že takové přerušení není vázáno na ospravedlnitelný důvod.“
34

 

 Tímto rozhodnutím byly etablovány dva základní důvody odpovědnosti 

v předsmluvních vztazích. Jednak (a) porušení obecných předsmluvních povinností, které 

jsou odrazem obecné deliktní povinnosti nepůsobit škodu a (b) vyvolání důvěry ke škodě 

druhého, která jiţ sama o sobě můţe být povaţována za porušení povinnosti, coţ ostatně 

odpovídá zásadě venire contra factum proprium (nikomu není dovoleno být v rozporu 

se svým dřívějším jednáním). 

Jak tedy z uvedeného vyplývá, institut culpa in contrahendo byl před novelou 

závazkového práva pouţíván zejména k dovození odpovědnosti za porušení předsmluvních 

povinností (zejména k ochraně zdraví a majetku) mezi budoucími smluvními stranami. 

Největšího významu dosahovala tato konstrukce při aplikaci § 278 BGB, tedy 

odpovědnosti za porušení povinností pomocnou osobou. Tato odpovědnost v předsmluvním 

stádiu byla přejata i do nového znění BGB, její formální aplikace se však liší. 

2.2. Současné německé pojetí culpa in contrahendo 

Od 1. 1. 2002 platí v SRN nová úprava závazkového práva. Jednalo se o největší 

novelizaci BGB od jeho vstupu v účinnost. Základem pro tuto novelizaci bylo evropské 

právo, zejména směrnice týkající se ochrany spotřebitele
35

, elektronického obchodu
36

 

                                                           
33

 BGH NJW 1962, 31, 32. 

34
 HRÁDEK, J, Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo, str. 24. 

35 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES, ze dne 25. května 1999, o některých aspektech 

prodeje spotřebního zboţí a záruk na toto zboţí. 
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a postupu proti opoţděným platbám v obchodních transakcích.
37  

Současná německá úprava culpa in contrahendo je výjimečná v tom, ţe vznik 

předsmluvní odpovědnosti je dán explicite ze zákona v § 311 odst. 2 BGB.
38

 I němečtí 

teoretici se však zamýšlejí nad tím, zda je tento svébytný přístup projevem evoluce 

závazkového práva, či zda se jedná o „kuriozitu“ německého práva.
39

 Funkční komparací 

pak Lehmann
40

 dochází k názoru, ţe německé pojetí je sice nadbytečné, resp. zbytečně 

sloţité, ale vzhledem k celkové koncepci německého závazkového práva nevyhnutelné. 

Zásadní roli zde hraje odlišný rozsah náhrady škody u deliktní a smluvní odpovědnosti.
41

 

Rovněţ celkový charakter BGB nahrává většímu spektru moţných řešení a přísnější 

diferenciaci mezi nimi, coţ ovšem na druhé straně nutně neznamená přílišnou kazuistiku 

ustanovení německého civilního kodexu. Vzhledem k povaze předsmluvní odpovědnosti by 

ji šlo velmi snadno subsumovat pod odpovědnost blízkou odpovědnosti deliktní. 

Za stejných skutkových okolností dochází ostatně jak soudy německé, tak i soudy jiných 

evropských zemí ke stejným závěrům, a to bez ohledu na to, zda konkrétní právní řád zná 

nebo nezná institut předsmluvní odpovědnosti. Zejména v Německu by odkázání 

                                                                                                                                                                                 
36

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES, ze dne 8. června 2000, o některých právních 

aspektech sluţeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu ("směrnice o 

elektronickém obchodu"). 

37 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/35/ES ze dne 29. června 2000 o postupu proti opoţděným 

platbám v obchodních transakcích. 

38
 Ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach § 241 Abs. 2 entsteht auch durch 

1.  die Aufnahme von Vertragsverhandlungen, 

2.  die Anbahnung eines Vertrags, bei welcher der eine Teil im Hinblick auf eine etwaige 

rechtsgeschäftliche Beziehung dem anderen Teil die Möglichkeit zur Einwirkung auf seine 

Rechte, Rechtsgüter und Interessen gewährt oder ihm diese anvertraut, oder 

3.  ähnliche geschäftliche Kontakte. 

39
 LEHMANN, M., Die Zukunft der culpa in contrahendo im Europäischen Privatrecht; Zeitschrift für 

Europäisches Privatrecht, Roč. 17, č. 4 (2009), str. 693. 

40
 LEHMANN, M., Die Zukunft der culpa in contrahendo im Europäischen Privatrecht; Zeitschrift für 

Europäisches Privatrecht, Roč. 17, č. 4 (2009), str. 695-696. 

41
 Stejný princip je obsaţen i v návrhu nového občanského zákoníku. K tomu srov. kapitolu 6.3 této práce. 
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poškozené strany na náhradu škody z porušení mimosmluvních povinností ale nutně vedlo 

k odepření části práv a prostředků jejich ochrany.
42

 Na vině je znění § 823 odst. 1 BGB,
43

 

které omezuje náhradu škody z porušení mimosmluvních povinností na škodu způsobenou 

na ţivotě, integritě těla, zdraví, svobodě, majetku nebo na jiných právech
44

 druhé osoby. 

Tzv. pure economic loss je z titulu porušení mimosmluvních povinností hrazena pouze 

v případě, ţe ten, kdo ji porušil, jednal úmyslně proti dobrým mravům (§ 826 BGB) nebo 

porušil zvláštní ustanovení zákona chránící druhou stranu (§ 823 odst. 2 BGB).
45

 

Důvodová zpráva se k novému znění § 311 BGB, tedy legislativnímu zakotvení 

předsmluvní odpovědnosti, vyjadřuje pohříchu dosti lakonicky. Kodifikace tohoto institutu 

je podle důvodové zprávy potřebná z toho důvodu, aby ze zákona vyplýval skutečný stav 

obecného závazkového práva.
46

 Z toho důvodu zákonodárce v návaznosti na § 241 odst. 2 

BGB
47

 vymezil právě v § 311 odst. 2 BGB, ţe závazkový vztah s odpovídajícími 

povinnostmi můţe vzniknout jiţ před uzavřením smlouvy a bez vazby na to, zda nakonec 

k jejímu uzavření skutečně dojde. V § 311 odst. 2 BGB je upraven toliko vznik samotného 

obligačního vztahu. Obsah závazkových vztahů obecně upravuje § 241 odst. 2 BGB. Při 

porušení těchto povinností pak nastupuje ustanovení § 280 BGB o náhradě škody.
48

 

Otázka, zda nárok na náhradu škody bude uplatňován z titulu předsmluvní 

odpovědnosti nebo z titulu odpovědnosti smluvní (z tzv. positives Vertragsverletzung – 

                                                           
42

  LEHMANN, M., Die Zukunft der culpa in contrahendo im Europäischen Privatrecht; Zeitschrift für 

Europäisches Privatrecht, Roč. 17, č. 4 (2009), str. 696. 

43
 (1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder 

ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus 

entstehenden Schadens verpflichtet.  

44
 Např. právo na soukromí. 

45
 BASEDOW, J., WURMNEST, W., The Basis for Liability under German Law [online], 2005, Springer 

Berlin Heidelberg, ISBN: 978-3-540-28562-5 s. 39. [cit. 2011-06-21]. Dostupné z WWW: 

<http://www.springerlink.com/content/h7367684130413j5/>. 

46
 DAUNER-LIEB/HEIDEL et al., Das Neue Schuldrecht. Ein Lehrbuch, Heidelberg : C. F. Müller, 2002, s. 

138 . 

47
 (2) Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und 

Interessen des anderen Teils verpflichten.  

48
 (1) Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des 

hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht 

zu vertreten hat.  

http://www.springerlink.com/content/h7367684130413j5/
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pVV), je vázána na okamţik porušení povinnosti, nikoli na okamţik vzniku škody. V praxi 

tedy bude primárně zjišťováno, zda povinnost byla porušena před nebo po vzniku smlouvy 

a podle toho budou aplikována ustanovení § 280 odst. 1 a § 241 odst. 2 BGB (pokud byla 

povinnost porušena po uzavření smlouvy) nebo § 280 odst. 1 ve spojení s § 311 odst. 2 

a § 241 odst. 2 BGB (v případě, ţe porušení povinnosti předchází uzavření smlouvy).
49

 

2.2.1. Jednotlivé případy vzniku předsmluvní odpovědnosti 

Německý civilní kodex se v § 311 odst. 2 bod 1. aţ 3. spokojil s popisem situací, 

které eventuálně mohou zakládat vznik předsmluvní odpovědnosti a snaţí se tím svým 

způsobem vytvořit skutkové podstaty předsmluvní odpovědnosti, které ale vzhledem ke své 

rozsáhlosti mají povahu spíše generálních klauzulí. Tento problém je dále prohlouben tím, 

ţe § 311 odst. 2 BGB je při jeho aplikaci nutno vázat na § 241 odst. 2 BGB, který rovněţ 

neposkytuje uspokojivou konkretizaci výše uvedených skutkových podstat 

pod body 1. aţ 3. 

Z toho důvodu je recipována judikatura v případech týkajících se předsmluvní 

odpovědnosti dle „starého závazkového práva“ a je přiměřeně aplikována i na případy 

současné. Aplikace „staré“ judikatury je v dnešním německém pojetí culpa in contrahendo 

limitována především nově vytvořenými skutkovými podstatami, neboť subsumpce 

konkrétních případů této „staré“ judikatury pod některou z nich můţe být velmi sloţité.
50

 

2.2.1.1. Zahájení vyjednávání o smlouvě (Aufnahme von Vertragshandlungen) 

Závazkový vztah s povinnostmi podle § 241 odst. 2 BGB vzniká jiţ během zahájení 

kontraktačních jednání. Tato jednání začínají ofertou jedné strany a končí uzavřením 

smlouvy nebo ukončením kontraktačních jednání. Podstatná je tedy navázaná komunikace 

mezi smluvními stranami. 

                                                           
49

 HÜTTE F., HÜTTE, M., Schuldrecht allgemeiner Teil, 6. völlig neu bearbeitete Auflage, 2010, Dr. Rolf 

Schmidt GmbH Verlag str. 221. 

50
 K tomu srov. HÜTTE F., HÜTTE, M., Schuldrecht allgemeiner Teil, 6. völlig neu bearbeitete Auflage, 

2010, Dr. Rolf Schmidt GmbH Verlag str. 230. 
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2.2.1.2. Iniciace smlouvy51 (Vertragsanbahnung) 

 Iniciace smlouvy podle § 311 odst. 2 bod 2. BGB se od bodu 1. liší tím, ţe 

v případě iniciace smlouvy ještě nedošlo k zahájení kontraktačních jednání, strany však jiţ 

s ohledem na vzájemný vztah mají moţnost ovlivnění svých subjektivních práv, právních 

hodnot a jiných zájmů. Svým způsobem se jedná o případ, který by eventuálně mohl 

obsahovat i bod 1. (bod 1. je de facto speciální případ bodu 2.), jak ostatně naznačují 

i někteří teoretici.
52

 Pod iniciaci smlouvy spadají zejména případy, kdy jedna osoba vstoupí 

do prostoru obchodu druhé osoby, aby tam uzavřela smlouvu. Vliv judikatury RG z počátku 

20. stol. na legislativní úpravu po reformě závazkového práva je více neţ zřejmý.
53

 Dalším 

typovým druhem případů spadajícím pod tento bod je případ dodání neobjednaného zboţí 

s výjimkou případů, kdy je odesílatelem podnikatel a příjemcem spotřebitel. Tyto případy 

jsou řešeny v zájmu zvláštní ochrany spotřebitele samostatně.
54

  

2.2.1.3. Obdobné obchodní kontakty (Ähnliche geschäftliche Kontakte) 

 Tato „zbytková“ skupina obsahuje případy, kdy ještě nedošlo k iniciaci smlouvy, ale 

přesto mohou být ovlivňována práva a zájmy druhé strany. 

 Odlišit od sebe jednotlivé případy bude v praxi nejednoduchý úkol, neboť 

kontraktační jednání se nedá rozdělit na jednotlivé fáze, které by od sebe byly jednoduše 

odlišitelné, ba právě naopak splývá často v jeden celek. 

 Pokud je tedy např. potenciální zákazník zlákán reklamou k návštěvě obchodu, lze 

uvaţovat o následujících řešeních: (a) předně lze na základě reklamy uvaţovat o zahájení 

vyjednávání o smlouvě podle § 311 odst. 2 bod 1. BGB, protoţe ten, kdo reklamu veřejně 

publikoval, tím učinil jednostranné opatření k navázání kontaktu se zákazníkem – oferta jiţ 

                                                           
51

 K tomu srov. HRÁDEK, J, Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo, str. 40 Pojmově jsou si 

německé termíny Aufnahme a Anbahnung dosti podobné a jejich jednoslovný či doslovný překlad by nutně 

způsoboval nesrozumitelnost dělení § 311 odst. 2. Proto jsem se v této práci drţel dělení uvedeného J. 

Hrádkem. 

52
 DAUNER-LIEB/HEIDEL et al., Das Neue Schuldrecht. Ein Lehrbuch, C. F. Müller Heidelberg, 2002, 

s. 138 . 

53
 K tomu srov. zejm. „Linoleumrollenfall“ a „Metallständerfall“ v kapitole o úpravě předsmluvní 

odpovědnosti po účinnosti BGB do reformy závazkového práva v Německu. 

54
 K tomu srov. § 241a BGB. 
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byla učiněna. Rovněţ existuje moţnost (b), ţe došlo k pouhé iniciaci smlouvy dle § 311 

odst. 2 bod 2. To v případě, pokud potenciální zákazník obchod navštíví za účelem 

zakoupení zboţí a vznikne mu újma ještě před tím, neţ zboţí zakoupí a představitelná je 

konečně i varianta (c), kdy bude tento případ posuzován dle § 311 odst. 2 bodu 3. Tomu tak 

bude, pokud ještě k ţádné konkrétní iniciaci smlouvy nedošlo. Celá situace by se ještě 

zkomplikovala, pokud by zákazník na základě zmíněné reklamy šel zboţí do obchodu 

pouze vyzkoušet. Jak je vidno, ani německá teorie nedává jasnou odpověď na aplikaci 

§ 311 odst. 2 a poukazuje na to, ţe jeho pouţití je zásadním způsobem závislé 

na konkrétních skutkových okolnostech.
55

 

2.2.2. Vztah třetích osob k předsmluvní odpovědnosti 

 Podle § 311 odst. 3 BGB
56

 můţe obligace vzniknout i ve vztahu k takovým osobám, 

které se samy vůbec smluvní stranou nemají stát. Jde o případ osob jednajících za dluţníka. 

Jiţ před novelou BGB bylo uznáváno, ţe i třetí osoby mohou být odpovědné 

v předsmluvních vztazích, přestoţe postrádají vůli stát se smluvní stranou. Jednalo se 

zejména o případy, kdy třetí osoba porušením povinností sledovala svůj vlastní ekonomický 

prospěch nebo pokud vyuţila (resp. zneuţila) zvláštní důvěry, kterou v ní druhý kontrahent 

měl. Po novele BGB se do § 311 odst. 3 dostal pouze případ „zvláštní důvěry“, coţ ale 

nemění nic na faktu, ţe oba výše uvedené případy mohou být pod ustanovení § 311 odst. 3 

BGB subsumovány. Zákonodárce totiţ úmyslně nechal znění zákona široce pojaté, aby tak 

mohla být předsmluvní odpovědnost třetích osob dále rozvíjena,
57

 k čemuţ vzhledem 

k omezeným moţnostem náhrady škody vzniklé porušením mimosmluvní povinnosti také 

dochází. 

 Základem pro tento postup je nejen limitovaná náhrada škody podle ustanovení 

                                                           
55

 HÜTTE F., HÜTTE, M., Schuldrecht allgemeiner Teil, 6. völlig neu bearbeitete Auflage, 2010, Dr. Rolf 

Schmidt GmbH Verlag s. 221. 

56
 (3) Ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach § 241 Abs. 2 kann auch zu Personen entstehen, die nicht selbst 

Vertragspartei werden sollen. Ein solches Schuldverhältnis entsteht insbesondere, wenn der Dritte in 

besonderem Maße Vertrauen für sich in Anspruch nimmt und dadurch die Vertragsverhandlungen oder den 

Vertragsschluss erheblich beeinflusst.  

57
 HÜTTE F., HÜTTE, M., Schuldrecht allgemeiner Teil, 6. völlig neu bearbeitete Auflage, 2010, Dr. Rolf 

Schmidt GmbH Verlag s. 223. 
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§ 823 odst. 1 BGB, které je stěţejní pro německé deliktní právo, ale hlavně ustanovení 

§ 831 BGB, které je reglementací odpovědnosti za jednání pomocné osoby. Vyvinění můţe 

zaměstnavatel nebo jiná odpovědná osoba, která pro obstarání svých záleţitostí pouţívá 

jiného, dosáhnout prokázáním řádné péče při výběru pomocné osoby. Tato skutečnost vede 

německé soudy k tomu, aby dovozovaly (kvazi)smluvní odpovědnost za porušení 

povinností v předsmluvních vztazích namísto deliktní.
58

 Tím se otevírá moţnost aplikace 

§ 278 BGB,
59

 který upravuje odpovědnost dluţníka za třetí osobu a moţnost exkulpace 

nenabízí. Ochrana poškozené strany je tím pádem zvýšena. 

                                                           
58

 BASEDOW, J., WURMNEST, W., The Basis for Liability under German Law [online], 2005, Springer 

Berlin Heidelberg, ISBN: 978-3-540-28562-5 s. 41. [cit. 2011-06-21]. Dostupné z WWW: 

<http://www.springerlink.com/content/h7367684130413j5/>. 

59
 Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters und der Personen, deren er sich zur 

Erfüllung seiner Verbindlichkeit bedient, in gleichem Umfang zu vertreten wie eigenes Verschulden. Die 

Vorschrift des § 276 Abs. 3 findet keine Anwendung.  

http://www.springerlink.com/content/h7367684130413j5/
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3. Rakouská koncepce předsmluvní odpovědnosti 

Význam rakouské úpravy a její důleţitost pro tuto práci tkví hned v několika 

důvodech. Zaprvé je rakouské pojetí culpa in contrahendo podstatně bliţší českému neţ 

německému, coţ je ostatně z legislativně-historického hlediska pochopitelné. Navíc je 

německý BGB zákoníkem profesionálním, na rozdíl od ABGB, který je, jako český 

občanský zákoník, zákoníkem laickým. Cílem laického zákoníku je zvolení takových 

právních pojmů a konstrukcí, jejichţ pouţití je jednoduše srozumitelné i neprávníkovi.  

Tento rozdíl rovněţ povaţuji za podstatný pro odlišné pojetí culpa in contrahendo 

v rakouském a německém právu. Jak jiţ bylo uvedeno u německého pojetí předsmluvní 

odpovědnosti, nutnost její existence je dána zejména tím, ţe německé právo poskytuje 

smluvním povinnostem širší spektrum ochrany neţ je tomu u ochrany před porušením 

obecných povinností, na něţ se váţe odpovědnost deliktní. Sloţitost německého pojetí tak 

zvláštní ochraně předsmluvních vztahů nahrává. V Rakousku je však deliktní odpovědnost 

co do intenzity ochrany práv a povinností postavena na roveň odpovědnosti smluvní, 

s výjimkou odpovědnosti za pomocné osoby. 

3.1.  Legislativní základ předsmluvní odpovědnosti v rakouském právu 

Rakouský občanský zákoník tedy (stejně jako ObčZ) neobsahuje ţádnou výslovnou 

úpravu předsmluvní odpovědnosti, coţ je do jisté míry logické, neboť kodifikace ABGB 

z časového hlediska předchází Jheringově teorii.
60

 K úpravě cestou legislativní změny však 

nedošlo ani později a formování institutu bylo v Rakousku přenecháno teorii. Rakouští 

teoretici však z Jheringova pojmu culpa in contrahendo vycházeli. I s ohledem na výše 

uvedené koncepční rozdíly BGB a ABGB došlo v rakouské nauce postupem času 

k modifikaci tohoto institutu. Podle rakouské právní teorie
61

 vzniká mezi potenciálními 

stranami smlouvy závazkový právní vztah jiţ prvním kontaktem směřujícím k uzavření 

                                                           
60

 ABGB byl přijat 1. června 1811, Jheringova Culpa in contrahendo, oder Schadenersatz bei nichtigen oder 

nicht zur Perfektion gelangten Verträgen byla publikována roku 1861. 

61
 KOZIOL, H., WELSER, R. Grundriß des bürgerlichen Rechts. Band I. Allgemeiner Teil und Schuldrecht. 

10., neu bearbeitete Aufl. Wien: Manzsche Verlags – und Universitätsbuchhandlung, 1995, s. 204-209. ISBN 

3-214-14700-5. 
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smlouvy (mit der Aufnahme eines Kontaktes zu rechtsgeschäftlichen Zwecken). 

Tento závazkový vztah však nevzniká na základě vůle stran, ale přímo ex lege. 

Ustanovení § 859 ABGB stanoví: „Osobní práva věcná vznikají přímo ze zákona, nebo 

z právního jednání nebo ze vzniklé škody.“ Takto vzniklý závazkový vztah je nezávislý 

na tom, zda později k uzavření smlouvy skutečně dojde či nikoliv. Při porušení 

předsmluvních povinností pak jako sekundární povinnost nenastupuje odpovědnost 

deliktní, ale na základě kvazikontraktu zvláštní povinnost vztahující se k ex lege vzniklému 

vztahu. Předsmluvní povinnosti stran jsou podobné povinnostem smluvním, nevztahují 

se však zásadně na věcné plnění předmětu smlouvy. Zaviněné porušení těchto povinností 

vede k povinnosti k náhradě škody, která je v příčinné souvislosti s tímto porušením.
62

 

Za ustanovení podstatná pro vymezení rakouské koncepce lze povaţovat jednak 

ustanovení § 878, § 874, § 933a odst. 1 a § 866 ABGB, která odpovídají jednotlivým 

skutkovým podstatám culpa in contrahendo, a jednak § 1295 ABGB, kterým je upravena 

odpovědnost za škodu obecně. 

Zejména ustanovení § 878 věty třetí ABGB je pro rakouské pojetí culpa in 

contrahendo zásadní. „Kdo při uzavření smlouvy zná nebo musel znát nemožnost plnění, je 

povinen druhé straně, pokud o ní neplatí totéž, nahradit škodu kterou v důsledku důvěry 

v platnost smlouvy utrpěla.“ Toto ustanovení zakotvuje tzv. informační povinnost 

(Aufklärungspflicht). 

Ustanovení § 874 ABGB poskytuje poškozené straně ochranu vůči lstivému uvedení 

v omyl, na jehoţ základě byla smlouva uzavřena a tím byla způsobena škoda. 

Ustanovení § 932 odst. 1 ABGB je základem pro obecnou odpovědnost ze záruky. 

Toto ustanovení je však nutno posuzovat v kombinaci s § 933a odst. 1 ABGB. „Zavinil-li 

vadu věci předávající, může nabyvatel požadovat také náhradu škody.“ Ač se v tomto 

případě nejedná o výslovnou úpravu předsmluvní odpovědnosti, lze dle rakouských 

                                                           
62

 K tomu srov. KOZIOL, H., WELSER, R. Grundriß des bürgerlichen Rechts. Band I. Allgemeiner Teil und 

Schuldrecht. Zehnte, neu bearbeitete Auflage. Wien: Mansche Verlags – und Universitätsbuchhandlung, 1996, 

str. 205. 



 

25 

 

teoretiků
63

 z těchto ustanovení abstrahovat informační povinnost stran o skutečnostech, 

které jsou významné pro uzavření smlouvy. Tato zásada je jednou ze dvou hlavních sloţek 

obsahu předsmluvního vztahu v rakouském pojetí culpa in contrahendo. Tou druhou je pak 

povinnost nepoškozovat zájmy druhého. 

Pro samotnou koncepci předsmluvní odpovědnosti je zásadní § 1295 odst. 1 ABGB. 

Podle něj je totiţ kaţdý oprávněn poţadovat náhradu škody od toho, kdo mu ji způsobil, 

a to bez ohledu na to, zda byla tato škoda způsobena porušením povinnosti stanovené 

smlouvou, či zda byla porušena povinnost, která nemá smluvní podklad. Ustanovení § 1295 

odst. 2 ABGB pak upravuje úmyslné jednání proti dobrým mravům, šikanózní výkon práva 

a odpovědnost za škodu takto způsobenou. 

Kaţdá ze stran má povinnost informovat všechny ostatní strany před uzavřením 

smlouvy zejména o vlastnostech předmětu smlouvy nebo o nebezpečí, které byť jen hrozí 

v souvislosti s řádným plněním z potenciální smlouvy nebo v souvislosti se samotným 

uzavřením smlouvy. Jedná se tedy o informační povinnost (Aufklärungspflicht). Ta však 

není absolutní. Nemusí být poskytnuty všechny informace, nýbrţ jen takové, které by 

mohly mít vliv na vůli druhé strany smlouvu uzavřít. Kaţdá ze stran má rovněţ povinnost 

vyvarovat se takového chování, které by mohlo zapříčinit vznik překáţek uzavření 

smlouvy. Taktéţ bezdůvodné odstoupení od uzavření smlouvy můţe zakládat povinnost 

nahradit škodu. Koziol k tomuto dodává
64

, ţe ne kaţdé odstoupení od uzavření smlouvy 

zakládá bez dalšího povinnost k náhradě škody. Je tomu tak pouze v případě, ţe jedna 

strana ve druhé vyvolá přesvědčení, ţe smlouva bude uzavřena a druhá strana na základě 

tohoto přesvědčení jedná. 

Z výše uvedeného tedy lze abstrahovat dvě základní povinnosti, které jsou 

imanentní rakouskému pojetí předsmluvní odpovědnosti. Je to povinnost informační 

(Aufklärungspflicht) a povinnost nepoškozovat zájmy druhé strany (Sorgfaltspflicht). 
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 K tomu srov. zejm. KOZIOL, H., RUMMEL, P. Österreichisches Haftpflichtrecht. Band II. Besonderer 

Teil. 2., neubearbeitete Auflage. Wien: Mansche Verlags – und Universitätsbuchhandlung, 1997, str. 158 a 

násl. 

64
 K tomu srov. KOZIOL, H., WELSER, R. Grundriß des bürgerlichen Rechts. Band I. Allgemeiner Teil und 

Schuldrecht. str. 207.
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3.2. Typizované případy předsmluvní odpovědnosti 

 Při aplikaci výše uvedených zásad v konkrétních kauzách vznikají čtyři typové 

skupiny případů zakládající vznik předsmluvní odpovědnosti.
65

 

3.2.1.   Porušení prevenční povinnosti 

 Jiţ zmíněný § 1295 ABGB je legislativním vyjádřením generální prevenční 

povinnosti. Vzhledem k tomu, ţe obecná povinnost předcházet škodám je koncipována 

velmi široce, bude se vztahovat i na protiprávní jednání v rámci předsmluvních vztahů.
66

 

V tomto případě tedy předsmluvní odpovědnost bude splývat s odpovědností deliktní. 

 Význam tohoto případu předsmluvní odpovědnosti tkví především v odpovědnosti 

za jednání třetích (pomocných) osob dle § 1313a ABGB
67

 „Ten, kdo je povinen poskytnout 

plnění jinému, odpovídá za zavinění svého zákonného zástupce stejně jako za zavinění 

osob, jejichž prostřednictvím plní, jako za zavinění vlastní.“ Toto ustanovení je postaveno 

na odpovědnosti smluvní, neboť minimálně jedna strana je povinna plnit. Mnohem šířeji je 

pak pojaté ustanovení § 1315 ABGB,
68

 které stanoví, ţe „obecně odpovídá ten, kdo používá 

osoby nezpůsobilé nebo vědomě nebezpečné k obstarání svých záležitostí, za škodu 

způsobenou třetí straně těmito osobami.“ Toto ustanovení je postaveno na odpovědnosti 

deliktní. Odpovědný je v tomto případě tedy ten, kdo si pomocnou osobu k obstarání 

záleţitosti najal. Nejedná se však o odpovědnost absolutní a je zde moţnost exkulpace. 

Odpovědná osoba však musí dokázat, ţe zachovala řádnou péči při výběru pomocné osoby 

(Auswahlverschulden).
69
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 HRÁDEK, J, Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo, str. 59. 

66
 K tomu srov. také ustanovení § 415 ObčZ. 

67
 K tomu srov. KOZIOL, H., WELSER, R. Grundriß des bürgerlichen Rechts. Band I. Allgemeiner Teil und 

Schuldrecht. Zehnte, neu bearbeitete Auflage. Wien: Mansche Verlags – und Universitätsbuchhandlung, 1996, 

str. 485 – 489. 

68
 Überhaupt haftet derjenige, welcher sich einer untüchtigen oder wissentlich einer gefährlichen Person zur 

Besorgung seiner Angelegenheiten bedient, für den Schaden, den sie in dieser Eigenschaft einem Dritten 

zufügt. 

69
 RUMMEL, P. a kol. Kommentar zum Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch. 2. Band. Wien: Mansche 

Verlags – und Universitätsbuchhandlung, 2004, s. 48. 
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 Odpovědnost třetích osob je přitom stěţejním problémem, který odůvodňuje 

existenci institutu culpa in contrahendo. Německá i rakouská právní věda rozlišují mezi 

odpovědností v rámci deliktního a smluvního vztahu a právě toto rozdílné chápání, které 

např. v českém nebo francouzském občanském zákoníku nelze najít, odůvodňuje potřebu 

existence předsmluvní odpovědnosti zásadním způsobem.
70

 Pokud je tedy dovozena 

v konkrétním případě odpovědnost pomocné osoby, odpovídá tato samozřejmě 

mimosmluvně, a sice solidárně s osobou primárně odpovědnou. To neplatí, pokud pomocná 

osoba zaviněným protiprávním jednáním sledovala svůj osobní hospodářský prospěch.
71

 

3.2.2.   Bezdůvodné odstoupení od uzavření smlouvy 

 J. Hrádek
72

 vychází při dalším dělení bezdůvodného odstoupení od uzavření 

smlouvy
73

 z dělení rakouských teoretiků
74

 a rozlišuje tři základní případy. Předběţnou 

smlouvu, předstírané vyjednávání a poslední „sběrnou“ kategorii případů, které nespadají 

ani pod jedno z uvedených, ale přesto je na ně třeba pohlíţet jako na případy bezdůvodného 

odstoupení od uzavření smlouvy. 

 Předběţná smlouva je taková smlouva, v jejímţ případě si strany jiţ smluvily 

podstatné náleţitosti, nelze však ještě mluvit o smlouvě perfektní. Pokud následně dojde 

k bezdůvodnému odstoupení od dalších kontraktačních jednání, a smlouva tedy nebude 

uzavřena, má strana, která toto selhání kontraktačních jednání nezpůsobila, nárok 

na náhradu vynaloţených nákladů, resp. tzv. negatives Interesse.
75

 

 Pokud vůle uzavřít smlouvu absentuje jiţ od počátku, jedná se o případ 

předstíraného vyjednávání. Tyto případy hraničí s porušením oznamovací povinnosti, neboť 
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 HRÁDEK, J, Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo, str. 68. 

71
 KOZIOL, H., BYDLINSKY, P., BOLLENBERGER, R., Kurzkommentar zum ABGB, 

SpringerWienNewYork, 2005,  str. 1381-1383. 

72
 HRÁDEK, J, Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo, str. 61. 

73
 Grundloses Abstehen vom Vertragsabschluss. 

74
 K tomu srov. KOZIOL, H., WELSER, R. Grundriß des bürgerlichen Rechts. Band I. Allgemeiner Teil und 

Schuldrecht. Zehnte, neu bearbeitete Auflage. Wien: Mansche Verlags – und Universitätsbuchhandlung, 1996, 

s 207. 

75
 K tomu srov. rozhodnutí OGH v případě „Golddukatenfall“ (Rozhodnutí OGH 5 Ob 626/76 ze dne 6. 7. 

1976, publikováno pod SZ 49/94). 
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se jedná o úmyslné zatajení informací podstatných pro uzavření smlouvy. Tedy informací 

o tom, ţe jedna ze stran vůbec nemá v úmyslu smlouvu uzavřít. 

 Rakouské pojetí na rozdíl od německého koncipuje předsmluvní odpovědnost 

výhradně jako odpovědnost subjektivní. V jiţ citovaném rozh. „Golddukatenfall“ OGH 

shledává toto zavinění v neuzavření smlouvy, pokud je jedné straně zřejmé, ţe druhá strana 

na uzavření smlouvy spoléhá. V případě, ţe pak této straně nebudou v rozporu s dobrými 

mravy poskytnuty všechny podstatné informace s ohledem na moţnost uzavření smlouvy, 

vzniká odpovědnost za porušení informační povinnosti v rámci předsmluvního vztahu. 

3.2.3.    Porušení informační povinnosti 

 Jak jiţ bylo částečně naznačeno v předchozí kapitole, porušení povinnosti sdělit 

druhé straně okolnosti podstatné pro uzavření smlouvy zakládá odpovědnost 

v předsmluvních vztazích. Tuto povinnost však nelze aplikovat absolutně, rozsah a obsah 

informační povinnosti není jednotný a bude závislý na povaze subjektů kontraktačního 

jednání a charakteru uzavírané smlouvy. Obecná povinnost poskytovat všechny informace 

sice v Rakousku neexistuje, ale potenciálnímu smluvnímu partnerovi musí být oznámeny 

okolnosti, které by byly v rozporu s platným uzavřením smlouvy.
76

 Rovněţ musí být 

poskytnuty všechny informace, které jsou obvykle poskytovány v běţném obchodním 

styku, a druhá smluvní strana se na jejich poskytnutí z toho důvodu spoléhá. 

  

3.3. Rakouská judikatura a její vliv na chápání předsmluvní odpovědnosti 

Jak jiţ bylo řečeno, pro formování rakouského pojetí culpa in contrahendo je 

nepostradatelná judikatura rakouských soudů, zejména pak OGH. Zásadních rozhodnutí je 

hned několik a lze v nich vysledovat i jistý vývoj chápání předsmluvní odpovědnosti. Tento 

vývoj je do jisté míry analogický k vývoji německému, coţ je bezesporu dáno vlivem právě 

německé nauky a judikatury na vývoj toho institutu v rakouských podmínkách. Nadto došlo 

zformováním základních idejí judikaturou k vytvoření zvykového práva, a pokud by měla 
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 HRÁDEK, J., Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo, str. 64. 
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v budoucnu být předsmluvní odpovědnost v Rakousku vyloučena z aplikace, muselo by 

dojít k výslovnému zákazu formou legislativní změny.
77

 

Prvním z řady rozhodnutí je tzv. případ „Bäckerladenfall.“
78

 V tomto případě se 

ţalobkyně domáhala náhrady škody vzniklé v důsledku pádu na namrzlých schodech 

ke dveřím pekárny a následného zranění. OGH v tomto případě odmítl pouţít ustanovení 

§ 1313a ABGB. Podmínkou pro aplikaci tohoto ustanovení je totiţ existence závazku 

a jeho vznik v tomto případě nebyl dovozen. 

Ve svém dalším  rozhodnutí
79

 „Unfall im Kaufhaus Tyrol“
80

 však OGH tento přístup 

modifikoval a došel k závěru, ţe předsmluvní vztah můţe být zaloţen jiţ vstupem 

do prostor obchodního domu.
81 

V případě tzv. „Golddukatenfall“
82

 se OGH vyjádřil obecně k moţnosti existence 

culpa in contrahendo. Skutkově se jednalo o zamýšlený prodej bungalovu. Na základě 

inzerátu v novinách si ţalobce vyhlédl bungalov, kontaktoval ţalovaného a ten ho 

informoval o ceně. Aby ţalobce mohl zaplatit kupní cenu, musel prodat sbírku zlatých 

mincí. Poté, co tak učinil, ho ţalovaný kontaktoval s tím, ţe k prodeji nemůţe dojít, protoţe 

sešlo z koupě domu, který si chtěl místo bungalovu pořídit a jiné bydlení nemá. V důsledku 

změny kursu uvedených mincí však mezitím ţalobci vznikla škoda a tu po ţalovaném 

poţadoval u soudu. 

Vývoj chápání rozsahu předsmluvní odpovědnosti je rovněţ dobře vidět na případu 

formy zavinění v § 874 ABGB. Své negativní stanovisko k otázce existence odpovědnosti 

za škodu v důsledku nedbalostního uvedení v omyl (tedy z důvodu absence úmyslu)
83

 OGH 

následně přehodnotil a analogicky dovodil, ţe pro vznik odpovědnosti v předsmluvních 
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 BARTA, H., Zivilrecht - Grundriss und Einführung in das Rechtsdenken [online], [cit. 2011-06-12]. 

Dostupné z WWW: <http://www.uibk.ac.at/zivilrecht/buch/kap6_0.xml?section=2;section-

view=true#BHEDIGEE>.  

78
 Rozhodnutí OGH 7 Ob 227/55 ze dne 11. 5. 1955, publikováno pod SZ 28/133. 

79
 Rozhodnutí OGH 1 Ob 642/78, ze dne 7. 7. 1978, publikováno pod SZ 51/111. 

80
 Jednalo se o pád zákazníka do šachty eskalátoru. 

81
 K tomu rovněţ srov. rozhodnutí OGH 7 Ob 641/78 ze dne 12. 10. 1978 – tzv. „Kippfensterfall“. 

82
 Rozhodnutí OGH 5 Ob 626/76 ze dne 6. 7. 1976, publikováno pod SZ 49/94. 

83
 Rozhodnutí OGH 5 Ob 8/63 ze dne 7. 2. 1963, publikováno pod SZ 36/22. 

http://www.uibk.ac.at/zivilrecht/buch/kap6_0.xml?section=2;section-view=true#BHEDIGEE
http://www.uibk.ac.at/zivilrecht/buch/kap6_0.xml?section=2;section-view=true#BHEDIGEE
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vztazích postačí porušení povinnosti z nedbalosti,
84

 a to i přesto, ţe § 874 ABGB 

předpokládá úmysl.
85

 

3.4.  Rozsah náhrady škody 

Vzhledem k tomu, ţe konstrukce náhrady škody v rakouském a německém právu je 

odlišná od českého, povaţuji za nutné alespoň v hrubých rysech naznačit, jakým způsobem 

se tyto právní řády s problematikou náhrady škody vypořádávají, a to zejména s ohledem 

na fakt, ţe historicky je moţné v rámci culpa in contrahendo vysledovat řešení směřující 

jak k positives Interesse, tak k negatives Interesse. 

Rozdíl mezi těmito dvěma pojmy, tedy mezi náhradou tzv. pozitivní a negativní 

škody, souvisí s odlišným pojetím porušení smluvních a mimosmluvních povinností, resp. 

s rozdílným rozsahem náhrady škody.
86

 Pokud má věřitel nárok na náhradu pozitivní škody, 

(Erfüllungsschaden – škoda ze splnění, resp. z nesplnění), pak má být nahrazena škoda 

v takovém rozsahu, aby bylo věřitelovo postavení shodné s takovým, jako kdyby dluţník 

řádně splnil. U náhrady negativní škody (Vertrauensschaden – škoda z důvěry) se naopak 

hradí pouze ta škoda, která by druhé straně nevznikla, pokud by se tato strana nespoléhala 

na uzavření smlouvy. Náhrada pozitivní škody pak tvoří hranici pro náhradu škody 

negativní, neboť platí obecné pravidlo, ţe ten, o jehoţ nárok se jedná, nesmí být v případě 

náhrady negativní škody v lepším postavení, neţ kdyby k uzavření smlouvy došlo.
87
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 Wer den Irrtum eines anderen schuldhaft und rechtswidrig, wenn auch bloß fahrlässig, veranlasste, ist 

diesem gegenüber schadenersatzpflichtig. 

85
 KOZIOL, H., RUMMEL, P. Österreichisches Haftpflichtrecht. Band II. Besonderer Teil. 2., neubearbeitete 

Auflage. Wien: Mansche Verlags – und Universitätsbuchhandlung, 1984, s. 75. 

86
 K tomu srov. KOZIOL, H., WELSER, R. Grundriß des bürgerlichen Rechts. Band I. Allgemeiner Teil und 

Schuldrecht. Zehnte, neu bearbeitete Auflage. Wien: Mansche Verlags – und Universitätsbuchhandlung, 1996, 

str. 446-447. 

87
 Příklad: Zákazník si v obchodním domě koupí jízdní kolo za 10.000,- Kč. Před odesláním zboţí 

zákazníkovi si ale prodejce obchod rozmyslí a zákazníkovi kolo neodešle. Při náhradě negativní škody musí 

být zákazníkův stav takový, „jako kdyby se na uzavření smlouvy nespoléhal“ - tedy stav před uzavřením 

smlouvy. Náhrada negativní škody by v tomto případě činila 10.000,- Kč. Zákazník však kolo potřeboval, 

jelikoţ měl odjet na týdenní cyklistický rekreační pobyt a tak musel totoţné jízdní kolo zakoupit u jiného 

prodejce za cenu 12.000,- Kč. Pokud by ale původní prodejce řádně splnil, koupil by zákazník jízdní kolo o 

2.000,- Kč levněji. A tento rozdíl musí být právě v rámci náhrady pozitivní škody nahrazen, neboť věřitel 

musí být v takovém postavení „jako by dluţník řádně splnil“. Projev omezení náhrady negativní škody 

škodou pozitivní spočívá v uvedeném případě v tom, ţe zákazník v rámci náhrady pozitivní škody ve 
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V rakouském i německém pojetí se z titulu předsmluvní odpovědnosti dochází 

zásadně k náhradě negativní škody (logicky, neboť nárok na plnění ze smlouvy ještě 

nevznikl). Nevzniká ani nárok na věcné plnění, které bylo obsahem potenciální smlouvy, 

ale strana, která porušila svoji povinnost v předsmluvních vztazích, musí nahradit veškerou 

škodu tak, aby „byl smluvní partner v takové pozici, v jaké by se finančně a hospodářsky 

nacházel, pokud by se na uzavření smlouvy nespoléhal.“
88

 

                                                                                                                                                                                 
skutečnosti ţádá 12.000,- Kč, z nichţ uţ ovšem 10.000,- Kč vynaloţil na koupi jízdního kola u druhého 

obchodníka. 

88
der Verhandlungspartner ist so zu stellen, wie er finanziell und wirtschaftlich stünde, wenn er sich auf die 

Verhandlungen gar nicht eingelassen hätte. 
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4. Evropská úprava předsmluvní odpovědnosti 

Culpa in contrahendo nezůstala stranou zájmu ani Evropských společenství, resp. 

Evropské unie. Harmonizace této oblasti závazkového práva bude zřejmě, vzhledem 

k různorodosti řešení předsmluvní odpovědnosti v rámci národních právních řádů, dosti 

obtíţná. Přesto však zejména v poslední dekádě vykrystalizovaly v rámci jednotlivých 

unifikačních projektů určité společné rysy odpovědnosti v předsmluvních vztazích. 

Společným pojítkem je zejména princip dobré víry, a to ze zcela logických důvodů. Cílem 

unifikačních projektů je především sjednocení právní úpravy, která je však i nadále 

aplikovatelná ve specifických podmínkách jednotlivých právních řádů.
89

 

Princip dobré víry není jako obecný základní princip přijímán ve všech členských 

státech EU. Neznamená to však, ţe by ty právní řády, které obecnou klauzuli dobré víry 

neobsahují, vůbec nereflektovaly ochranu dobré víry. Právě dobrá víra je společným 

východiskem pro všechny právní řády v oblasti předsmluvní odpovědnosti, ať uţ je jí 

dosahováno obecnou klauzulí nebo jednotlivými skutkovými podstatami, kterými je obecná 

klauzule suplována. 

4.1. Nařízení o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy 

(„Řím II“) 

Prvním z unifikačních projektů, který vznikl v rámci Evropských společenství 

a kterému chci věnovat pozornost je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 864/2007,
90

 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy, tzv. „Řím II“. 

Účelem tohoto nařízení je sjednocování kolizní úpravy a pravidel o právu rozhodném pro 

vztahy s mezinárodním prvkem. A to jak mimosmluvních závazkových vztahů občanského, 

tak i obchodního práva. 

Jeden z významů tohoto nařízení plyne jiţ ze samotného názvu. Předsmluvní 
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 PFEIFFER, T., EBERS, M., et al. Principles of the Existing EC Contract Law (Acquis Principles) Contract 

II, 2009, sellier. european law publishers GmbH, ISBN 978-3-86653-024-9 str. 105. 
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 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 [online]. [cit. 2011-06-21]. Dostupné z WWW: 

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0864:CS:HTML>. 
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odpovědnost byla systematicky zařazena mezi mimosmluvní závazkové vztahy. Nicméně 

v bodu 29
91

 odůvodnění nařízení Řím II je vedle předsmluvní odpovědnosti zmíněno 

i jednatelství bez příkazu a bezdůvodné obohacení. Jsou zde tedy směšovány kvazidelikty 

a kvazikontrakty v jedinou hraniční kategorii. Z tohoto pohledu tedy nelze předsmluvní 

odpovědnost v rámci evropského práva jednoznačně vymezit. Různorodost pojetí 

předsmluvní odpovědnosti, různé přístupy a koncepce její aplikace v právních řádech jsou 

v bodu 30 odůvodnění Řím II modifikovány klauzulí o obecnosti chápání předsmluvní 

odpovědnosti,
92

 čímţ se do jisté míry smazávají rozdíly mezi národními úpravami. 

Stěţejními ustanoveními nařízení Řím II jsou pak čl. 2 odst. 1,
93

 který vymezuje 

aplikaci předsmluvní odpovědnosti
 

a čl. 12,
94

 jímţ se upravuje právo rozhodné pro 

mimosmluvní závazkové vztahy z předsmluvního jednání. Nejednoznačnost koncepce 

předsmluvní odpovědnosti v nařízení Řím II je články 2 a 12 dle mého názoru ještě 

prohloubena, neboť čl. 12 odst. 1 podřizuje předsmluvní závazkový vztah primárně právu, 

kterému by podléhala potenciální smlouva, coţ by svědčilo spíše o kvazismluvním 

charakteru tohoto právního vztahu, nicméně systematicky čl. 2 nařízení Řím II přiznává 

předsmluvní odpovědnosti spíše kvazideliktní charakter.
95

 Vazba na právo, jímţ se řídí 

potenciální smlouva, je na druhou stranu zřejmě nejpřiléhavějším řešením, neboť strany 
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 (29) Zvláštní pravidla by měla být stanovena pro případy vzniku škody jiným způsobem než z civilního 

deliktu, jako je bezdůvodné obohacení, jednatelství bez příkazu nebo předsmluvní odpovědnost (culpa in 

contrahendo). 

92
(30) Předsmluvní odpovědnost je pro účely tohoto nařízení samostatným pojmem a nemusí být nutně 

vykládána ve smyslu, jaký má ve vnitrostátním právu. Měla by zahrnovat porušení povinnosti podat pravdivé 

informace a selhání jednání o uzavření smlouvy. Článek 12 pokrývá pouze mimosmluvní závazkové vztahy, jež 

jsou přímo spojeny s jednáními, která předcházejí uzavření smlouvy. To znamená, že pokud během sjednávání 

smlouvy dojde ke škodě na zdraví, měl by se použít článek 4 nebo jiná příslušná ustanovení tohoto nařízení. 

93
 Pro účely tohoto nařízení zahrnuje škoda jakékoli následky civilního deliktu, bezdůvodného obohacení, 

jednatelství bez příkazu nebo předsmluvního jednání. 

94 
Aţ v případě, pokud nemůţe být rozhodné právo určeno podle odstavce 1, je rozhodným právem právo 

podle odst. 2 písm. a) aţ c), kdy písm. c tvoří únikovou doloţku. K tomu srov. KNAPOVÁ, J., Nová kolizní 

úprava mimosmluvních závazků na komunitární úrovni [online], [cit. 2011-06-18]. Dostupné z WWW: 

<http://www.epravo.cz/top/clanky/nova-kolizni-uprava-mimosmluvnich-zavazku-na-komunitarni-urovni-

54994.html>. 

95
 Činí tak ostatně i u jednatelství bez příkazu v čl. 11, coţ je bezesporu institut kvazismluvního charakteru. 

http://www.epravo.cz/top/clanky/nova-kolizni-uprava-mimosmluvnich-zavazku-na-komunitarni-urovni-54994.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/nova-kolizni-uprava-mimosmluvnich-zavazku-na-komunitarni-urovni-54994.html


 

34 

 

v rámci předsmluvního vztahu jiţ navázaly kontakt podobný perfektní smlouvě,
96

 v tom 

případě by však měla být předsmluvní odpovědnost zařazena spíše do úpravy nařízení 

Řím I. J. Hrádek k přijatému řešení dodává, ţe „zvolené kolizněprávní řešení tak umožní 

aplikovat v plném rozsahu jak model odpovědnosti za předsmluvní jednání vytvořená 

v Německu nebo Rakousku, tak model italský či aplikaci zvláštního přístupu anglosaského 

práva.“
97

 

Teoreticky, systematicky a zřejmě i legislativně-technicky precizní zákonný základ 

tedy v tomto případě dle mého názoru ustoupil nutnosti jednodušší aplikace a harmonizace 

charakterově velmi vzdálených pojetí předsmluvní odpovědnosti v jednotlivých národních 

právních řádech. 

Dluţno ještě zřejmě dodat, ţe ke (kvazi)deliktnímu pojetí předsmluvní 

odpovědnosti se kloní i ESD, který se v případě Tacconi
98

 charakteru předsmluvní 

odpovědnosti dotkl, ačkoli samotným předmětem rozhodování byl jiný právní problém. Dle 

názoru ESD se "za smlouvu považuje také jednostranný právní úkon, kterým se jedna 

strana vůči druhé dobrovolně zaváže něco učinit.“ S ohledem na aplikaci Bruselské 

úmluvy, ke které se případ vztahoval, bylo toto řešení nasnadě, neboť příslušnými k řešení 

sporů ze smluv jsou podle Bruselské úmluvy soudy, kde povinnost byla nebo měla být 

splněna. Vzhledem k tomu, ţe v případě předsmluvní odpovědnosti by určení takového 

místa bylo značně sporné, bylo rozhodnutí ESD zcela správné.
99

 

4.2. Principy evropského smluvního práva
100

 

Principy evropského smluvního práva mají zcela specifický charakter, a to hned 
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 K tomu srov. HRÁDEK, J., Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo, str. 102-103. 

97 
HRÁDEK, J., Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo, str. 103. 

98
 Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA vs Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH, C-334/00, 

Sb. rozh. s. ECR-07357.  

99 
K tomu srov. HRÁDEK, J., Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo, str. 107. 

100
 The principles of European contract law [online]. [cit. 2011-06-21]. Dostupné z WWW: 

<http://frontpage.cbs.dk/law/commission_on_european_contract_law/PECL%20engelsk/engelsk_partI_og_II.

htm>. 
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z několika důvodů. Předně jsou tyto principy nezávazné – PECL nemají formu mezinárodní 

smlouvy ani rozhodnutí nebo předpisu orgánu Evropské unie či mezinárodní organizace. 

Jedná se o systém autonomní, jenţ je kodifikací
101

 předních evropských právních teoretiků, 

avšak bez formy právního předpisu. „Důkazem autonomie PECL je i existence 

samostatných interpretačních pravidel – kdy např. přednost dostává společný zájem stran 

před doslovným významem slov charakteristické členění převzaté ze systému common law – 

Article 1:102 znamená Chapter 1, Section 1, Article 1 nezbytný „předstupeň“ pro budoucí 

evropskou Kodifikaci – ať už smluvního práva obecně nebo „pouze“ závazkového 

práva.“
102

 

PECL mají tedy povahu tzv. soft law a jsou základem dnešního DCFR, který 

na PECL navazuje. Soft law obecně mívá podobu skutečné úmluvy, nicméně vţdy chybí 

přímá závaznost a vynutitelnost. Soft law můţe slouţit především jako koordinační 

a spojující prvek podobných právních institutů nebo dokonce celých právních oblastí. 

Přestoţe PECL nejsou obecně závazné, i vnitrostátní soudy jimi přesto podpírají svoji 

argumentaci ve svých rozhodnutích.
103

 

Zásadním ustanovením PECL je čl. 2:301, který upravuje vyjednávání v rozporu 

s dobrými mravy. Dobrou víru obsaţenou v PECL je však nutno posuzovat z objektivního, 

nikoli subjektivního hlediska – jedná se tedy o „Treu und Glauben“ nikoli o „guter 

Glaube.“
104

 Explicitně stanoveným základem je princip smluvní autonomie, nicméně 

jednání v rámci vyjednávání o smlouvě, které se příčí dobrým mravům a poctivému 

obchodnímu styku je spojeno s odpovědností za způsobenou škodu. Proti dobrým mravům 

a poctivému obchodnímu styku je rovněţ vstup do kontraktačních jednání bez váţného 
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V přeneseném slova smyslu, neboť stricto sensu se o kodifikaci, tedy přijetí obecně závazného kodexu, 

nejedná. 
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 MYŠÁKOVÁ, P., Principy evropského smluvního práva [online]. [cit. 2011-06-08]. Dostupné z WWW: 

<http://www.e-polis.cz/pravo/135-principy-evropskeho-smluvniho-prava.html>. 

103
 K tomu srov. judikatura Ústavního soudu ČR, např. rozhodnutí ze dne 10. 7. 2008, sp. zn. I. ÚS 436/05 

nebo rozhodnutí ze dne 14. 4. 2005, sp. zn. I. ÚS 625/03. Obě rozhodnutí ve vztahu k čl. 5:106 PECL. 

104 
PFEIFFER, T., EBERS, M., et al. Principles of the Existing EC Contract Law (Acquis Principles) 

Contract II, 2009, sellier. european law publishers GmbH, ISBN 978-3-86653-024-9 str. 105. 

http://www.e-polis.cz/pravo/135-principy-evropskeho-smluvniho-prava.html
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úmyslu smlouvu uzavřít. Povinnost počínat si v souladu se zásadami dobrých mravů 

a poctivého obchodního styku však plyne obecně jiţ z článku 1:201. Článek 2:302 je pak 

zvláštním ustanovením, vztahujícím se k povinnosti mlčenlivosti o důvěrných informacích, 

předaných v rámci negociačních jednání a důsledkům porušení této povinnosti. 

4.3. Návrh společného referenčního rámce
105

 

Návrh společného referenčního rámce je postaven na PECL
106

 a vychází z nich 

především v knize II. a III. Primárním cílem DCFR je vytvoření jasných a konzistentních 

konceptů a terminologie „evropského“ občanského práva. Velmi vzdáleným cílem DCFR je 

pak ambice stát se základem pro jednotný evropský civilní kodex. 

S ohledem na různorodost jednotlivých úprav musel být při formování návrhu 

kladen extrémní důraz na preciznost pouţití výrazů jako „smlouva“ nebo „obligace.“ Jiţ tak 

široký rozsah úpravy PECL byl DCFR ještě rozšířen. DCFR na rozdíl od PECL upravuje 

nejen pravidla utváření, platnosti, interpretace a obsahu smluv, ale rovněţ úpravu 

závazkových vztahů z nich vznikajících a moţnosti náhrady škody v případě porušení 

povinností z těchto obligací.
107

 

V případě DCFR je věnována pozornost nejen dobré víře kontrahentů, obsahově 

bohatá je především ta oblast předsmluvní odpovědnosti, která se zabývá informačními 

povinnostmi. Vzhledem k prakticky totoţnému pojetí dobré víry jako základního kamene 

předsmluvní odpovědnosti v PECL i DCFR (a tím spojenými důsledky porušení dobré 

víry), se budu zabývat pouze instituty, které DCFR v rámci předsmluvního vztahu upravuje 

šířeji neţ je tomu tak v PECL. 
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 Draft Common Frame of Reference (DCFR) Outline Edition [online]. [cit. 2011-06-21]. Dostupný 

z WWW: <http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf>.  
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VON BAR, CH., CLIVE, E., Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft 

Common Frame of Reference (DCFR). Outline Edition. Munich: Sellier, 2009, 978-3-86653-098-0 str. 30. 
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 VON BAR, CH., CLIVE, E., Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft 

Common Frame of Reference (DCFR). Outline Edition. Munich: Sellier, 2009, 978-3-86653-098-0 str. 23. 
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4.3.1. Informační povinnost 

Základní ustanovení o předsmluvní odpovědnosti nalezneme v knize II. kapitole 3. 

části 1. DCFR tedy čl. II: - 3:101 a násl. DCFR. Ustanovení čl. 3:101 se týká povinnosti 

podnikatele při uzavírání smlouvy se spotřebitelem. Obsahem těchto povinností je právě 

rozsah informací, které musí podnikatel poskytnout. Obecně pojato jsou jimi informace, 

které můţe spotřebitel přiměřeně očekávat, ţe budou oznámeny. DCFR rovněţ upravuje 

„zvláštní povinnosti pro podnikatelský marketing sluţeb nebo sluţeb spotřebitelům.“ (čl. 

3:102) V tomto případě jsou předmětem úpravy významné informace, jaké průměrný 

spotřebitel potřebuje, aby se v daném případě mohl kvalifikovaně rozhodnout, zda smlouvu 

chce uzavřít. 

Povinnost poskytnout informace při uzavírání smlouvy se spotřebitelem, který je 

ve specifické nevýhodě (čl. 3:103), se vztahuje zejména na případy, kdy je spotřebitel 

znevýhodněn (i) pouţitím zvláštního technického media pro uzavírání smlouvy, (ii) fyzické 

vzdálenosti mezi podnikatelem a spotřebitelem nebo (iii) charakterem obchodu.
108

 

Čl. 3:104 a 3:105 upravují obsah informací v rámci přímé komunikace mezi 

podnikatelem a spotřebitelem, resp. uzavírání smluv prostřednictvím elektronických 

prostředků. 

Zajímavá jsou ustanovení čl. 3:106 a 3:201, vztahující se ke kvalitě poskytovaných 

informací. Tato ustanovení svým způsobem upravují materiální stránku informační 

povinnosti. Není totiţ výjimkou, ţe informace jsou sice spotřebiteli poskytnuty, avšak 

takovým způsobem, ţe průměrný spotřebitel nemá šanci skutečný obsah sdělených 

informací zjistit. Pouhé formální poskytnutí informací tedy zásadně nestačí. Informace 

poskytované podnikatelem musí být jasné a přesné a vyjádřené v jednoduchém 

a srozumitelném jazyce, jinak informační povinnost není splněna. Čl. 3:201 v případě 

uzavírání smluv elektronickými prostředky zakotvuje povinnost podnikatele zpřístupnit 

přiměřené, účelné a přístupné technické prostředky pro identifikaci a opravu chyb 
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 Jedná se typicky o případ, kdy podnikatel prostřednictvím reklamy zláká spotřebitele na určitou nabídku, 

zejména slevu, avšak neuvede, ţe nabídka se vztahuje pouze na omezený počet kusů. Pokud spotřebitel 

v dobré víře učiní vše potřebné pro nákup zboţí, ke kterému vzhledem k omezeným zásobám podnikatele 

nedojde a v souvislosti s tím vynaloţí nutné náklady, je podnikatel povinen tyto marné náklady spotřebiteli 

nahradit. K tomu srov. rozhodnutí OGH 4 Ob 65/05w ze dne 26. 4. 2005. 
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v informacích předtím, neţ druhá strana učiní nebo akceptuje nabídku. 

Speciální úpravu obsahují ustanovení vztahující se k jednotlivým smluvním typům. 

Kupříkladu v knize IV. „Smlouvy o obchodním zastoupení, franšízové a distribuční 

smlouvy“ kapitole 2. části 1. „Předsmluvní část“ jsou uvedena obecná ustanovení 

o předsmluvní informační povinnosti, která se váţe výhradně na kontraktační jednání 

směřující k uzavření smlouvy dle knihy IV. Čl. 4:102 pak obecná ustanovení ke smlouvám 

dle knihy IV. blíţe specifikuje pro potřeby uzavírání franšízových smluv. 

DCFR tedy poskytuje jednak poměrně širokou generální klauzuli převzatou 

z PECL, která obecně poţaduje v rámci kontraktačních jednání přítomnost dobré víry, ale 

zároveň velmi podrobně upravuje informační povinnosti kontrahentů. Informační povinnost 

z logického důvodu převaţuje na straně podnikatele v rámci spotřebitelských vztahů – 

v tomto případě se úprava informační povinnosti výrazným způsobem prolíná s úpravou 

ochrany spotřebitele. Avšak ani povinnost v „běţných“ závazkových vztazích není v úpravě 

DCFR opomenuta. 

4.3.2. Povinnost mlčenlivosti 

Čl. 3:302 je klasickým ustanovením o důvěrnosti informací předávaných 

v obchodním styku. DCFR nadto poskytuje i definici důvěrných informací. Dle DCFR jsou 

důvěrnými informacemi takové informace, které strana, která tyto informace přijímá, zná, 

nebo můţe být přiměřeně očekáváno, ţe tyto informace zná, a které jsou důvěrné 

pro druhou stranu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti samozřejmě svědčí poškozené 

straně nárok na náhradu škody. 

4.4. Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT
109

 

Poslední ze zkoumaných úprav v rámci této kapitoly jsou zásady mezinárodních 

obchodních smluv UNIDROIT. Nejedná se sice o úpravu výhradně evropskou, nicméně 

vzhledem k jejímu významu pro aplikační praxi jsem toho názoru, ţe je nutné ji v této práci 
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taktéţ zmínit. Ač jsem si vědom nesystémového zařazení, pro charakterovou podobnost 

úpravy UNIDROIT principů s unifikačními úpravami evropskými jsou UNIDROIT 

principy uvedeny v rámci kapitoly o evropské úpravě předsmluvní odpovědnosti. 

„Cílem Zásad UNIDROIT je vytvořit vyvážený souhrn norem určených 

k celosvětovému použití, bez ohledu na to, jaké jsou právní tradice a ekonomické a politické 

podmínky zemí, v nichž mají být používány.“
110

 

Aplikace Zásad UNIDROIT se vztahuje toliko na „mezinárodní obchodní smlouvy.“ 

Tím je bezesporu vyloučena aplikace na smlouvy bez mezinárodního prvku,
111

 avšak pojem 

„obchodní smlouvy“ je nutno vykládat extenzivně. Pojmem „obchodní smlouvy“ totiţ 

nejsou myšleny smlouvy v reţimu obchodního zákoníku v tom smyslu, v jakém jsou 

chápány v podmínkách českého právního řádu. Cílem tohoto pojetí je vyloučení 

tzv. spotřebitelských smluv z úpravy Zásad UNIDROIT.
112

 

Shodně s PECL
113

 a DCFR
114

 vycházejí Zásady UNIDROIT primárně z principu 

dobré víry, která je zakotvena v čl. 1.7 UP. Tato obecná klauzule je pro okruh 

předsmluvních závazkových vztahů ještě akcentována v čl. 2.1.15 UP, kterým je 

postihováno kontraktační jednání vedené ve zlé víře.
115

 

V Zásadách UNIDROIT je v čl. 2.1.16 UP rovněţ obsaţena ochrana důvěrných 

informací, která svým obsahem odpovídá ustanovení § 271 ObchZ, neboť obsahuje 

poţadavek výslovného označení informací, které strana povaţuje za důvěrné. Toto 

specifické pojetí je dle mého názoru jiţ částečně překonané. I v návrhu občanského 

zákoníku je počítáno s úpravou, která bude důvěrné informace rozlišovat podle povahy, 
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nikoli podle označení.
116

 Společný je taktéţ i charakter úpravy. Zásady UNIDROIT 

se budou aplikovat pouze v případě, ţe se na tom smluvní strany výslovně dohodnou, coţ 

činí zásady mezinárodních obchodních smluv obecně nezávazné. Jak je tedy vidno, 

předsmluvní odpovědnost není institutem cizím ani soukromoprávním vztahům na 

mezinárodní úrovni. 
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5. Současné české pojetí culpa in contrahendo 

I přes značné rozdíly v jednotlivých uvedených pojetích v nich lze vysledovat 

společné rysy institutu předsmluvní odpovědnosti a koneckonců lze jejich aplikací dospět 

k obdobným řešením co do výsledku a ochrany poškozené strany. 

Jak jiţ bylo naznačeno v úvodu, v podmínkách českého právního řádu nemá dosud 

předsmluvní odpovědnost svoji pozici pevně vybudovanou. Jak naznačují T. Grulich,
117

 

i J. Hrádek,
118

 v České republice je v současné době hluboce zakořeněna mylná představa 

neexistence negativních právních důsledků při zaviněném vzniku škody 

spolukontrahentovi, a to aţ do chvíle podepsání smlouvy. Toto povědomí je samozřejmě 

negativně ovlivněno historickým a politickým vývojem na našem území během minulého 

století. Rovněţ judikatura českých soudů týkající se předsmluvních vztahů není doposud 

tak obsáhlá jako např. judikatura rakouská, coţ pronikání institutu culpa in contrahendo 

do obecného povědomí rozhodně nepřispívá.
119

 

I přese vše uvedené předsmluvní odpovědnost do českého práva dle mého názoru 

neoddiskutovatelně patří, pro její charakterové vymezení je však nutné vycházet částečně 

ze závěrů a poznatků, které jsou uvedeny v komparativní části této práce. Rovněţ je potřeba 

zkonfrontovat závěry zahraničních soudů s českou judikaturou, neboť v současné době je to 

právě judikatura, která Jheringem zkonstruovanému institutu dává v českém právu jasnější 

rysy. 

Obecně lze předsmluvní odpovědnost chápat jako závazkový vztah, který vzniká 

buď ex contractu nebo ex delicto. Protoţe zformování koncepce předsmluvní odpovědnosti 

jako odpovědnosti kvazismluvního charakteru je bez zákonného základu obtíţné a asi 

i méně spravedlivé – samozřejmě s výjimkou těch právních řádů, kde by dovozením 
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K tomu srov. GRULICH, T., Důsledky účelového přerušení kontraktačního jednání, Právní rádce,  5/2008. 

118
 K tomu srov. HRÁDEK, J., Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo, str. 108. 

119
 K pojmu culpa in contrahendo se však vyjádřil např. i Nejvyšší soud ČR i v rámci rozhodování o dovolání 

v trestní kauze. K tomu srov. rozsudek NS ČR sp. zn. 5 Tdo 298/2010 ze dne 30. 6. 2010. 
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deliktního charakteru byla poškozené straně upřena část práv
120 

– je i v České republice 

předsmluvní odpovědnost řazena k deliktní odpovědnosti. Jak bude uvedeno v následujícím 

textu, svědčí o tom i způsob, jakým se české soudy vypořádaly s aplikací ustanovení 

občanského zákoníku v případě porušení povinností vznikajících v rámci předsmluvního 

závazkového vztahu. 

5.1. Zákonný základ předsmluvní odpovědnosti v občanském zákoníku 

Bez jakéhokoli zákonného základu by byla aplikace předsmluvní odpovědnosti 

v podmínkách kontinentálního práva samozřejmě značně obtíţná. Občanský zákoník tak 

sice neobsahuje ustanovení, které by přímo zakotvovalo předsmluvní odpovědnost, 

nicméně zákonný základ largo sensu zde existuje. 

J. Hrádek
121

 vychází při základním vymezení z dělení, obsaţeném v § 489 ObčZ 

„závazky vznikají z právních úkonů, zejména ze smluv, jakož i ze způsobené škody, 

z bezdůvodného obohacení nebo z jiných skutečností uvedených v zákoně.“ Na základě 

tohoto ustanovení dojdeme k závěru, ţe jediným moţným důvodem vzniku předsmluvního 

závazkového vztahu je škoda. Jak jiţ bylo několikrát zmíněno, občanský zákoník 

neobsahuje konkrétní ustanovení o předsmluvní odpovědnosti a o bezdůvodné obohacení 

se nejedná, stejně jako o perfektní smlouvu. 

5.1.1. Předsmluvní odpovědnost jako vztah mimosmluvní povahy 

Nejrozšířenějším názorem na charakter předsmluvní odpovědnosti v České 

republice je názor vyslovený Nejvyšším soudem ČR v rozhodnutí sp. zn. 29 Cdo 

1166/2004. Ve skutkově typickém případě předsmluvní odpovědnosti, kdy ţalobkyně 

poţadovala náhradu marných nákladů vzniklých v souvislosti s jednáním o uzavření 

úvěrové smlouvy, k jejímuţ uzavření ale nakonec nedošlo, byla ţaloba Krajským soudem 

v Plzni zamítnuta a toto rozhodnutí následně potvrzeno Vrchním soudem v Praze.
122  
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 Kvazismluvní německé a rakouské pojetí v rámci předsmluvní odpovědnosti s prvkem třetí osoby. 

121 
K tomu srov. HRÁDEK, J., Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo, str. 111. 

122
 Z odůvodnění rozhodnutí Vrchního soudu v Praze (sp. zn. 5 Cmo 502/2003) k odvolání ţalobkyně: 

„Aplikace tohoto institutu v podmínkách našeho právního řádu v této fázi nepřichází v úvahu, protože 
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Nejvyšší soud ČR se však s názorem niţších soudů ztotoţnil pouze částečně, obě 

rozhodnutí zrušil a vrátil věc soudu první instance k novému projednání. Opřel se při tom 

zejména o následující argumentaci. Právní posouzení věci odvolacím soudem co 

do moţnosti aplikace ustanovení § 415 ObčZ Nejvyšší soud ČR shledal (obecně) 

správným.
123

 Nejvyšší soud ČR rovněţ neshledal ţádný důvod, pro který by se zákonná 

povinnost vyplývající z ustanovení § 415 ObčZ neměla vztahovat i na chování 

potenciálních smluvních partnerů při jednání o uzavření smlouvy.
124

 Ve svém judikátu 

se Nejvyšší soud ČR rovněţ vypořádal s průlomem do zásady smluvní volnosti. Za první 

předpoklad (předsmluvní) odpovědnosti pokládá skutečnost, ţe konkrétní osoby zahájily 

jednání o uzavření určité smlouvy, přičemţ tato jednání dospěla do stadia, kdy jedna 

ze stran kontraktačního procesu byla v důsledku chování druhé potenciální smluvní strany 

v dobré víře, ţe předpokládaná smlouva bude uzavřena. Dalším nezbytným předpokladem 

je, ţe k ukončení jednání o uzavření smlouvy druhá strana přistoupila, aniţ k tomu měla 

                                                                                                                                                                                 
pozitivní právní úprava, na jejímž základě by takto uplatněný nárok bylo možno posoudit, neexistuje a situace 

je poněkud komplikovaná. V souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy totiž většině podnikatelských subjektů 

nutně vznikají předvídatelné náklady, přičemž je zřejmé, že i přes vynaložení těchto nákladů ne každé jednání 

vyústí v uzavření smlouvy. Potencionální smluvní partneři tak nemohou předpokládat ani návratnost takto 

vynaložených nákladů, není-li jejich úhrada zakotvena ve zvláštním smluvním ujednání . Měla-li by být dána 

povinnost k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy, aniž by zde byla konkrétní 

dohoda stran v tomto směru, muselo by jít o náklady, které se vymykají běžnému standardu, tj. o náklady 

nikoli obvyklé. Z tohoto pohledu pak přicházejí v úvahu dvě základní možnosti. Podle první z nich je 

povinnost k úhradě vzniklých nákladů založena na existenci obchodních zvyklostí (§ 264 odst. 1 obchodního 

zákoníku - dále jen obch. zák. ), vztahujících se k určitému druhu obchodu nebo k určitému zboží, s tím, že 

subjekt požadující určitý produkt by již při pouhém jednání o smlouvě na tomto základě musel vždy počítat s 

případnou úhradou některých nákladů i tehdy, pokud by k uzavření smlouvy nedošlo. Druhou možnost 

představuje za určitých specifických předpokladů aplikace ustanovení § 415 občanského zákoníku (dále jen 

obč. zák. ), jež upravuje tzv. obecnou prevenční povinnost, tj. stanoví, že každý je povinen si počínat tak, aby 

nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, na přírodě a životním prostředí.“ 

123 
Shora citované ustanovení [§ 415 ObčZ pozn. autora] vyjadřuje obecnou prevenční povinnost, jež se 

vztahuje na všechny účastníky občanskoprávních vztahů. Jde o závaznou právní povinnost každého dodržovat 

nejen povinnosti uložené právními předpisy a povinnosti převzaté smluvně, ale - i bez konkrétně stanoveného 

pravidla chování - počínat si natolik obezřetně, aby jednáním či opomenutím nevznikla škoda jiným ani jemu 

samému. 

124 
Tento názor je ostatně zastáván i v komentářové literatuře, k tomu srov. JEHLIČKA, O., ŠVESTKA, J., 

ŠKÁROVÁ, M. A KOL. Občanský zákoník. Komentář. 9. vydání. Praha: C.H.Beck, 2004 str. 569. 
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legitimní důvod.
125

 Nejvyšší soud ČR sice shodně s názorem odvolacího soudu přiznává, ţe 

stranám vznikají během kontraktačních jednání nutné náklady na uzavření smlouvy, 

nicméně náklady, které v konkrétním případě nepřevyšují běţné výdaje, nemohou být 

předmětem nároku na náhradu škody. 

Fakt, ţe v konečném důsledku byla rozhodnutí soudu první i druhé instance zrušena 

z důvodu procesního pochybení,
126

 nemá na zformování právního názoru Nejvyššího soudu 

ČR ve věci charakteru institutu předsmluvní odpovědnosti aţ tak zásadní význam. Nejvyšší 

soud ČR u svého stanoviska ostatně setrval i v dalších obdobných případech.
127

 

Pokud přijaté řešení navíc srovnáme s přístupem ESD a Nařízením Řím II,
128

 

můţeme v principiální rovině rozpoznat jasné známky analogie v tom směru, ţe 

předsmluvní odpovědnost nelze koncipovat jako (kvazi)smluvní, neboť smluvní 

odpovědnost předpokládá převzetí závazku. Je ostatně správné, ţe Nejvyšší soud ČR 

rozhodl konformně s judikaturou ESD. 

V podmínkách českého právního řádu je odvození předsmluvní odpovědnosti 

od § 415 ObčZ jednoznačně nejpřiléhavějším řešením. Problémem řešení české judikatury 

je skutečnost, ţe v konkrétním případě není a priori zřejmé, jaké náklady jsou povaţovány 

za „běţné“, a které jiţ do této kategorie nespadají a mohou tudíţ potenciálně být 

předmětem náhrady škody. J. Hrádek k tomuto dodává,
129

 ţe elegantnějším řešením by byla 

vazba vzniku předsmluvní odpovědnosti na kvalifikaci jednání stran, nikoli na kvalitu 

vynaloţených nákladů. Rovněţ podotýká, ţe se soud vůbec nezabýval zvláštním 

charakterem kontraktačních jednání, kdy jsou strany jiţ v relativně úzkém kontaktu, který 

                                                           
125

  K tomu srov. kapitolu 6.2.4 této práce. 

126 
“Odvolací soud založil právní závěr o neopodstatněnosti žaloby na tom, že žalobkyně neunesla břemeno 

tvrzení a břemeno důkazní co do splnění předpokladů pro vznik odpovědnosti za škodu, aniž v intencích 

ustanovení § 118a o. s. ř. tuto k doplnění rozhodných skutečností a navržení důkazů potřebných k jejich 

prokázání vyzval, a o následcích nesplnění této výzvy poučil.“ 

127
 K tomu srov. rozsudek NS ČR sp. zn. 29 Odo 1335/2005, ze dne 25. 9. 2007 a rozsudek sp. zn. 25 Cdo 

127/2007, ze dne 2. 9. 2008. 

128 
K tomu srov. kapitolu 4.1 této práce. 

129
 K tomu srov. HRÁDEK, J., Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo, str. 113. 
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by eventuálně mohl zakládat širší, resp. přísnější podmínky pro nárok na náhradu škody 

právě z titulu předsmluvní odpovědnosti. S tím by se jistě dalo polemizovat s poukazem 

na to, ţe „blízkost“ stran, resp. „důvěrnost kontaktu“ jsou rovněţ pojmy dosti nejasnými 

a v jednotlivých případech by mohly přinést stejnou dávku nejistoty jako pojem „běţných 

nákladů.“ 

5.1.2. Rozhodná ustanovení občanského zákoníku 

Pokud je porušena obecná prevenční klauzule § 415 ObčZ, nastupuje ustanovení 

§ 420 ObčZ o náhradě škody. Tato dvě ustanovení tvoří nezbytný obecný základ pro vznik 

občanskoprávního odpovědnostního vztahu v rámci právního řádu České republiky. 

Dalšími relevantními ustanoveními pro interpretaci a aplikaci závazkových vztahů 

odpovídajících doktríně culpa in contrahendo jsou ustanovení § 3, § 42 a § 424 ObčZ. 

5.1.2.1. Generální prevenční povinnost 

Ustanovení § 415 ObčZ je vyjádřením jednoho z ústředních principů občanského 

práva a zároveň jedním ze základních důvodů vzniku právního vztahu odpovídajícímu 

občanskoprávní odpovědnosti. Ač § 415 ObčZ bezesporu je základem i předsmluvní 

odpovědnosti, není jeho aplikace v tomto případě neproblematická. Tato problematičnost 

a diskutabilnost roste přímo úměrně s tím, jak se potenciální smluvní strany blíţí vzniku 

perfektní smlouvy. Obecná prevenční povinnost, vyjádřená zásadou neminem laedere, je 

v případě předsmluvní odpovědnosti relativizována směrem k potenciálnímu smluvnímu 

partnerovi a odpovídala by tak spíše zásadě alteram partem non laedere. Univerzalitu § 415 

ObčZ zmiňuje ostatně i J. Hrádek, který toto ustanovení povaţuje za subsidiární vůči 

celému právnímu řádu.
130

 

Obsahem generální prevenční povinnosti je jednání kaţdého (a z logicky věci erga 

omnes), které má určitou kvalitu. Ke konkrétním poţadavkům právě na kvalitu takového 

jednání se ve svém rozsudku vyjádřil i Nejvyšší soud ČR.
131

 Jak ale ostatně naznačuje i 
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 K tomu srov. HRÁDEK, J., Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo, str. 113. 

131
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 1106/2003, ze dne 29. 7. 2004, „Každý je podle § 415 obč. zák. 

povinen zachovávat vždy takový stupeň bedlivosti (pozornosti), který lze po něm vzhledem ke konkrétní časové 



 

46 

 

J. Hrádek,
132

 kvalita tohoto jednání bude muset být pro účely předsmluvní odpovědnosti 

nutně modifikována. Tento důsledek je způsoben zmíněnou relativizací generální prevenční 

povinnosti. J. Hrádek uvádí, ţe je spravedlivé, aby míra bdělosti vůči konkrétnímu 

subjektu, jehoţ poměry jsou navíc druhé straně známy, byla odlišná od míry bdělosti v čistě 

obecné rovině. Připustíme-li tuto úvahu, kterou povaţuji principiálně za správnou, je dle 

mého názoru ještě nutno dodat, ţe obsah relativizované prevenční povinnosti se mění 

i v závislosti na fázi kontraktačního jednání, neboť je zřejmé, ţe subjektivita právního 

vztahu a relativizace prevenční povinnosti roste s „důvěrností“ obchodního kontaktu, resp.  

prekontraktuální obligace. 

 Generální klauzule obsaţená v ustanovení § 420 ObčZ nerozlišuje, tak jako např. 

BGB, odpovědnost za porušení smluvních a mimosmluvních povinností. To také 

podstatným způsobem ovlivňuje charakter předsmluvní odpovědnosti a její aplikaci. Dle 

mého názoru je současné české řešení bez výslovného zakotvení institutu culpa in 

contrahendo v zákoně praktičtější v tom ohledu, ţe jeho aplikace je mnohem flexibilnější, 

neţ např. v německém pojetí. Na druhé straně absence explicitního zákonného ustanovení 

klade poněkud vyšší poţadavky na znalost práva a právní povědomí adresátů právních 

norem. 

 Co se týče druhu odpovědnosti, je předsmluvní odpovědnost typicky odpovědností 

subjektivní a je tedy zaloţena na zavinění, byť ve formě nevědomé, ale presumované, 

nedbalosti. Druh odpovědnosti ostatně pojmově pramení ze samotného označení culpa in 

contrahendo (vina ve vyjednávání). 

5.1.2.2. Jednání contra bonos mores 

 Pokud jsem zmínil, ţe v zásadě pro vznik odpovědnosti postačí nevědomá 

nedbalost, je potřeba tento závěr mírně korigovat ve světle § 424 ObčZ, který toto pravidlo 

                                                                                                                                                                                 
a místní situaci rozumně požadovat a který – objektivně posuzováno – je způsobilý zabránit či alespoň co 

nejvíce omezit riziko vzniku škod na životě, zdraví či majetku; uvedené ustanovení mu však neukládá 

povinnost předvídat každý v budoucnu možný vznik škody. Nepočíná-li si někdo v souladu s takto obecně 

stanovenou právní povinností, chová se protiprávně a postihuje ho za to – za splnění dalších předpokladů – 

občanskoprávní odpovědnost za škodu.“ 

132 
K tomu srov. HRÁDEK, J., Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo, str. 141. 
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prolamuje a v případě úmyslného jednání proti dobrým mravům výslovně předpokládá 

zavinění ve formě úmyslu. Animus nocendi se však nepresumuje a důkazní břemeno tíţí 

v tomto případě ţalobce.
133

 

Ustanovení § 424 ObčZ staví dobré mravy na roveň právní normě a řeší ty situace, 

kdy není norma chování obsaţena v právním předpisu, ale vyplývá právě z dobrých 

mravů.
134

 Specifikum tohoto ustanovení tkví v tom, ţe jednání, které je v rozporu 

s dobrými mravy, nemusí být nutně protiprávní. Typickým příkladem je šikanózní výkon 

práva. Jde sice formálně o uplatnění subjektivních práv,
135

 které obecně není protiprávní, 

ale v konkrétním případě je uplatněno takovým způsobem, ţe směřuje primárně 

k poškození práv druhého.
136

 

Komparace jednotlivých pojetí dobrých mravů dle mého názoru překračuje rozsah 

této práce, proto budu vycházet z pojetí české judikatury. Co je myšleno dobrými mravy 

totiţ definoval ve svém rozhodnutí jak Nejvyšší soud ČR,
137

 tak i Ústavní soud.
138

 Z obou 

pojetí je moţno vyvodit závěr, ţe dobré mravy jsou souhrnem mimoprávních, zejména 
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 K tomu srov. JEHLIČKA, O., ŠVESTKA, J., ŠKÁROVÁ, M. A KOL. Občanský zákoník. Komentář. 9. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, str. 598. 

134
 JEHLIČKA, O., ŠVESTKA, J., ŠKÁROVÁ, M. A KOL. Občanský zákoník. Komentář. 9. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2004, str. 597-598. 

135
 Uplatnění subjektivních práv je v tomto kontextu míněno nadneseně, fakticky se totiţ jedná o zdánlivý 

výkon práva. 

136
 Práva druhého budou zasaţena i jednáním v souladu s právem. To však není účelem tohoto jednání, ale 

pouze nevyhnutelným důsledkem oprávněného výkonu práva. K tomu srov. rozsudek NS ČR 25 Cdo 

874/2005, ze dne 31. 1. 2007. 

137
 Rozsudek NS ČR sp. zn. 33 Odo 236/2005, ze dne 27. 2. 2007 „Dobré mravy jsou vykládány jako souhrn 

společenských, kulturních a mravních norem, jež v historickém vývoji osvědčují jistou neměnnost, vystihují 

podstatné historické tendence, jsou sdíleny rozhodující částí společnosti a mají povahu norem základních.“ 

138 
II. ÚS 249/97 ze dne 26. 2. 1998 „Lze vycházet obecně z toho, že "dobré mravy" jsou souhrnem etických, 

obecně zachovávaných a uznávaných zásad, jejichž dodržování je mnohdy zajišťováno i právními normami 

tak, aby každé jednání bylo v souladu s obecnými morálními zásadami demokratické společnosti. Tento 

obecný horizont, který vývojem společnosti rozvíjí i svůj morální obsah v prostoru a času, musí být posuzován 

z hlediska konkrétního případu také právě v daném čase, na daném místě a ve vzájemném jednání účastníků 

právního vztahu.“ 
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etických, norem, jeţ jsou obecně akceptovány. Přesto se představy o konkrétním obsahu 

dobrých mravů mohou značně lišit a je tak úkolem obecných soudů ad hoc posuzovat 

soulad jednání s dobrými mravy, coţ ostatně judikoval i ÚS v citovaném nálezu. 

S šikanózním výkonem práva a dobrými mravy úzce souvisí i ustanovení § 3 odst. 1 

ObčZ: „Výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez 

právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu 

s dobrými mravy“, které je zčásti zákonným odrazem čl. 11 odst. 3 LZPS.
139 

Právo tedy 

neposkytuje ochranu ani excesům z výkonu práva ani jeho zneuţití, ale ani jednáním, jeţ 

jsou v rozporu s dobrými mravy, které vytvářejí korektiv ve prospěch toho, co je aequum 

et bonum. 

5.1.2.3. Odpovědnost za škodu z titulu neplatnosti právního úkonu 

Posledním ustanovením občanského zákoníku, které je moţno označit za zásadní 

pro charakter a aplikaci culpa in contrahendo, je § 42 ObčZ: „Vznikne-li pro neplatnost 

právního úkonu škoda, odpovídá se za ni podle ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti za 

škodu.“. Komentářová literatura
140

 v souvislosti s výkladem § 42 ObčZ výslovně zmiňuje 

institut culpa in contrahendo. Jednak vymezuje předsmluvní odpovědnost vůči 

bezdůvodnému obohacení (jehoţ vznik je nezávislý na zavinění), ale hlavně se dotýká 

principů, na kterých je culpa in contrahendo postavena. Pozitivně kvitovat by se dal 

poţadavek na explicitní zakotvení předsmluvní odpovědnosti do textu zákona – nového 

občanského zákoníku. Nicméně způsob, jakým bylo ustanovení o předsmluvní 

odpovědnosti v konečné podobě do návrhu občanského zákoníku zakomponováno, 

neshledávám příliš šťastným.
141

  

                                                           
139

 Čl. 11 odst. 3 LZPS: „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se 

zákonem chráněnými obecnými zájmy.“ 

140
 K tomu srov. JEHLIČKA, O., ŠVESTKA, J., ŠKÁROVÁ, M. A KOL. Občanský zákoník. Komentář. 9. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, str. 252-253. 

141
 K tomu srov. kapitolu 6 této práce. 
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5.2. Zákonný základ předsmluvní odpovědnosti v obchodním zákoníku 

I přes poměrně velké recentní dekodifikační snahy týkající se úpravy obchodního 

zákoníku zůstává v českém právním řádu specifická dichotomie závazkových vztahů 

občanskoprávních a obchodněprávních nedotčena. Tento neduh české právní úpravy by měl 

odstranit aţ nový civilní kodex. 

Zásadní rozdíl v úpravě odpovědnosti podle občanského a obchodního zákoníku 

spočívá v poţadavku zavinění. Odpovědnost dle § 373 ObchZ je totiţ koncipována jako 

odpovědnost objektivní s moţností liberace (§ 374 ObchZ). Princip, který je oběma 

úpravám společný, je princip jednotnosti sankcionování porušení smluvních 

a mimosmluvních povinností. 

Zda má být odpovědnost v předsmluvním stadiu posuzována podle reţimu zákona, 

do kterého dle obecných ustanovení spadá nebo má být posuzována jako výhradně 

subjektivní, je zatím nejednoznačně vyřešenou právní otázkou. J. Hrádek se kloní 

k subjektivnímu pojetí předsmluvní odpovědnosti. „Zavinění je zohlednění stavu vůle 

účastníka právních vztahů v závislosti na určitém ději, který významným způsobem 

ovlivňuje vznik odpovědnostního vztahu na základě metaprávních zásad, jako jsou dobré 

mravy, dobrá víra či poctivý obchodní styk. Byť tyto zásady budou ve většině případů 

doplňovat ještě další skutečnosti, odstranění zavinění z institutu culpa in contrahendo by 

bylo příliš riskantní pro právní jistotu subjektů.“
142

 Autor Z. Tobeš
143

 zastává opačný názor, 

který vychází právě ze specifičnosti obchodních závazkových vztahů a v případě aplikace 

ustanovení obchodního zákoníku předpokládá objektivní odpovědnost toho, kdo škodu 

způsobil. K tomuto pojetí se kloní i Moravčíková.
144

 

                                                           
142 

HRÁDEK, J., Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo, str. 155. 

143
 K tomu srov. TOBEŠ, Z., Culpa in contrahendo. Právní rádce, 2007, Roč. 15, č. 1, str. 22. 

144
 Závěry z citovaného díla byly vzhledem ke značné podobnosti obou právních úprav analogicky 

aplikovány i na český obchodní zákoník. K tomu srov. MORAVČÍKOVÁ, A., Doktrína culpa in contrahendo 

v obchodnom práve. Bulletin slovenskej advokácie, 9/2005. 
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5.2.1. Rozhodná ustanovení obchodního zákoníku 

Vzhledem ke specialitě právní úpravy obchodního zákoníku vůči občanskému 

zákoníku obsahuje obchodní zákoník úpravu vztahující se k jednotlivým skutkovým 

podstatám předsmluvní odpovědnosti. Jak bylo naznačeno výše, otázka, zda na vztahy 

vznikající v rámci prekontraktuálních jednání aplikovat subjektivní odpovědnost 

charakteristickou pro občanskoprávní závazkové vztahy nebo odpovědnost objektivní podle 

§ 373 ObchZ, je sporná. J. Hrádek
145

 shledává aplikaci objektivní odpovědnosti 

na předsmluvní vztahy za neopodstatněnou, neboť by tím do jisté míry docházelo 

k rozšíření institutu culpa in contrahendo v tom pojetí, v jakém je chápáno v jiných 

právních řádech a jak bylo ostatně i konstituováno Jheringem. V souvislosti s tím by pak 

podle J. Hrádka mohlo dojít k přílišné tvrdosti zákona, i přestoţe zvláštní povaha 

obchodněprávní úpravy obecně klade na subjekty právních vztahů vyšší nároky. 

Dle mého názoru nelze pouţití § 373 ObchZ a priori vyloučit s poukazem 

na principy formování institutu culpa in contrahendo. S Hrádkovým řešením principiálně 

souhlasím, předsmluvní odpovědnost je odpovědností subjektivní a z této premisy je 

potřeba vycházet i v rámci obchodního práva. Zvláštní povaha obchodních závazkových 

vztahů nicméně vyţaduje při aplikaci konkrétních ustanovení odpovídajících jednotlivým 

skutkovým podstatám culpa in contrahendo zostření odpovědnosti k zajištění ochrany 

poškozené strany, a tak bude záleţet na znění jednotlivých ustanovení obchodního 

zákoníku, zda bude aplikována obecná subjektivní odpovědnost nebo speciální úprava dle 

obchodního zákoníku. Jakkoli je jiţ sám institut culpa in contrahendo hraniční, případy, 

kdy je v rámci předsmluvní odpovědnosti zákonem počítáno s objektivní odpovědností, 

nutně tvoří speciální kategorii, neboť tento druh odpovědnosti není institutu culpa in 

contrahendo vlastní. 

5.2.1.1. Způsobení neplatnosti právního úkonu 

Ustanovení § 268 ObchZ stanoví, ţe „Kdo způsobil neplatnost právního úkonu, je 

povinen nahradit škodu osobě, které byl právní úkon určen, ledaže tato osoba o neplatnosti 
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 K tomu srov. HRÁDEK, J., Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo, str. 156-157. 
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právního úkonu věděla. Pro náhradu této škody platí obdobně ustanovení o náhradě škody 

způsobené porušením smluvní povinnosti (§ 373 a násl.).“ V případě § 268 ObchZ plyne 

přímo z textu zákona odkaz na reţim odpovědnosti, jakým se tyto vztahy mají řídit. 

Pro aplikaci subjektivní odpovědnosti by v tomto případě muselo dojít k legislativní změně. 

Jak komentář k ObchZ,
146

 tak i J. Hrádek
147

 zmiňují podobnost tohoto ustanovení 

s § 42 ObčZ.
148

 Toto srovnání je jistě na místě, neboť obě ustanovení směřují k náhradě 

škody, která vznikla z důvodu právního úkonu v důsledku jednání druhé strany. Liberačním 

důvodem v případě obchodního zákoníku je skutečnost, ţe osoba, která neplatnost úkonu 

nezavinila, o této neplatnosti věděla. 

5.2.1.2. Rozpor se zásadami poctivého obchodního styku 

Dalším důleţitým ustanovením obchodního zákoníku je § 265 ObchZ, který stanoví, 

ţe „Výkon práva, který je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, nepožívá 

právní ochrany.“ B. Havel pojem poctivého obchodního styku definuje jako „účelovou 

modifikaci institutu dobrých mravů pro potřeby hospodářských vztahů.“
149

 

I v tomto případě se tedy nabízí analogie s úpravou občanského zákoníku, konkrétně 

ustanoveními § 3, § 424 ObčZ a především pak § 39 ObčZ, které operují s pojmem 

„dobrých mravů.“
150

 Specialita úpravy obchodního zákoníku však aplikaci dobrých mravů 

na obchodní závazkové vztahy nevylučuje. Poctivý obchodní styk směřuje na právní vztahy 

mezi podnikateli a tento pojem je podle toho také vykládán. Okruh případů, které budou 

splňovat podmínky pro aplikaci poctivého obchodního styku jako korektivu jednání, budou 

tedy pouze parciální výsečí vztahů, pro něţ se budou jako eticko-právní korektiv uplatňovat 
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ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S. TOMSA, M. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. 13. Vydání. Praha: 

C.H.Beck, 2010, str. 913. 

147
 K tomu srov. HRÁDEK, J., Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo, str. 157. 

148
 K tomu blíţe kapitola 5.1.2.3 této práce. 

149
 HAVEL, B. Dobré mravy a poctivý obchodní styk. Právník č. 1/2000, s. 40. 

150
 K tomu srov. ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S. TOMSA, M. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. 13. 

Vydání. Praha: C.H.Beck, 2010, str. 907. 
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dobré mravy. V rámci této výseče jsou pojmy dobrých mravů a poctivého obchodního styku 

koherentní, jak ostatně vyplývá i z literatury: „Pakliže se určitý právní úkon dostává 

do rozporu s poctivým obchodním stykem, dostává se eo ipso také do rozporu se zásadou 

dobrých mravů.“
151

 

Pro institut culpa in contrahendo má ustanovení § 265 ObchZ ten zásadní význam, 

ţe stanoví poţadavek na určitou kvalitu jednání mezi podnikateli a vytváří tak de facto 

jakousi „nástavbu“ dobrým mravům pro tyto specifické vztahy. 

5.2.1.3. Důvěrnost poskytnutých informací 

Dalším ustanovením, které je sice jednou z typických skutkových podstat 

předsmluvní odpovědnosti, avšak je netypicky svázáno s objektivní odpovědností v reţimu 

obchodního zákoníku, je ustanovení § 271 ObchZ, které stanoví: „Jestliže si strany 

při jednání o uzavření smlouvy navzájem poskytnou informace označené jako důvěrné, 

nesmí strana, které byly tyto informace poskytnuty, je prozradit třetí osobě a ani je použít 

v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, a to bez ohledu na to, zda dojde k uzavření 

smlouvy, či nikoli. Kdo poruší tuto povinnost, je povinen k náhradě škody, obdobně podle 

ustanovení § 373 a násl.“
152

 

Pro formování culpa in contrahendo je toto ustanovení důleţité nejen svojí 

povahou, ale i výslovnou moţností aplikace i v případě, ţe k uzavření smlouvy nedojde.  

Při kontraktačních jednáních dochází mezi potenciálními smluvními stranami 

k vzájemnému poskytování informací, bez jejichţ znalosti by nebylo mnohdy ani moţno 

smlouvu uzavřít. Mimo běţně dostupných informací jsou v rámci kontraktačních jednání 

předávány i informace, které si strany přejí utajit, v takovém případě musí být tyto 

informace jako důvěrné označeny.
153
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 HAVEL, B., K aplikovatelnosti dobrých mravů v obchodním styku. Obchodní právo č. 2/2001, str. 11–15. 

152
 K tomu srov. čl. 2.1.16 UP. 

153
 K tomu srov. pojetí v Knize II. Čl. 3:302 DCFR (kapitola 4.3.2 této práce). 
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Jak komentář k obchodnímu zákoníku,
154

 tak i literatura
155

 zmiňují úzkou vazbu 

na § 17 ObchZ, který upravuje obchodní tajemství, a na § 44 ObchZ upravující nekalou 

soutěţ. Rozdíl v ochraně obchodního tajemství a důvěrných informací má odlišný rozsah. 

Zatímco obchodní tajemství je přesně vymezeno zákonem,
156

 důvěrnými informacemi 

podle § 271 ObchZ mohou být, s určitými výjimkami, všechny informace, které jsou 

stranami za důvěrné expressis verbis označeny. Pojem důvěrných informací tedy není 

totoţný s pojmem obchodního tajemství.
157

 

Při porušení ustanovení § 271 ObchZ pak ze zákona nastupuje odpovědnost podle 

§ 373 a násl. ObchZ, tedy odpovědnost objektivní. 

5.2.1.4. Informační povinnost 

Ač porušení informační povinnosti bezesporu je jednou z typických skutkových 

podstat předsmluvní odpovědnosti, nedomnívám se, částečně v rozporu s J. Hrádkem,
158

 ţe 

§ 377 ObchZ naplňuje všechny znaky institutu culpa in contrahendo. 

Pokud jsem výše připustil závěr, ţe i přes nesoulad s charakterem předsmluvní 

odpovědnosti lze pro zvláštní povahu obchodněprávních závazkových vztahů přijmout 

premisu, ţe odpovědnost za porušení povinností v předsmluvní fázi můţe být koncipována 

jako odpovědnost objektivní, v případě § 377 ObchZ by interpretace tohoto ustanovení 

musela být extrémně extenzivní, abychom mohli dovodit jeho aplikaci i v rámci pouhého 
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 K tomu srov. ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S. TOMSA, M. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. 13. 

Vydání. Praha : C.H.Beck, 2010, str. 920. 
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 K tomu srov. HRÁDEK, J., Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo, str. 162. 

156
 § 17 ObchZ: „Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy 

související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, 

nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel 

odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje.“ 

157
 K tomu srov. ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S. TOMSA, M. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. 13. 

Vydání. Praha : C.H.Beck, 2010, str. 54. 
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 Hrádek sice diskutabilnost aplikace sám zmiňuje, s ohledem na smysl ustanovení však dospívá 

k opačnému názoru. K tomu srov. HRÁDEK, J., Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo, str. 164. 
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formování smlouvy. Ustanovení § 377 ObchZ totiţ předpokládá existenci obligace jiţ 

v době vzniku informační povinnosti, coţ v případě odpovědnosti za porušení 

prekontraktuálních povinností není a contrario § 488 ObčZ splněno.
159

 

Ač je tedy porušení informačních povinností jednou ze základních skutkových 

podstat předsmluvní odpovědnosti, § 377 ObchZ moţnostmi svojí aplikace dle mého 

názoru míjí mnoţinu případů, které spadají pod vztahy vzniklé na základě doktríny culpa in 

contrahendo. 

5.3. Praktické aspekty culpa in contrahendo v ČR 

V předchozích kapitolách jsem uvedl základní zákonná ustanovení v českém 

právním řádu, z jejichţ znění je moţnost vzniku předsmluvní odpovědnosti dovozována. 

Praktickým aspektům, tedy moţnostem aplikace na jednotlivé případy, bude ale názornější 

a systematičtější se věnovat uceleně a netříštit je mezi jednotlivá zákonná ustanovení. 

Se vznikem předsmluvní odpovědnosti samozřejmě úzce souvisí přeměna 

mimosmluvního vztahu na vztah předsmluvní. Pro určení konkrétního momentu, kdy 

k relativizaci obecné prevenční povinnosti dochází, si lze vypomoci zejména zahraniční 

literaturou, judikaturou, ale i zákonnými ustanoveními.
160

 Tyto podklady mohou z povahy 

věci však slouţit pouze jako inspirace pro soudní rozhodnutí v konkrétním případě. 

Nejpozději pak předsmluvní závazkový vztah vznikne mezi stranami „na základě započetí 

vyjednávání o smlouvě, která byla vymezena předchozí nabídkou jedné ze stran.“
161

 

5.3.1. Typizované případy a konkrétní řešení směřující k náhradě škody162 

Ze závěrů právní teorie i judikatorní praxe postupem času vykrystalizovaly typické 

případy předsmluvní odpovědnosti, jejichţ výčet a moţnosti ochrany poškozené strany 
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 § 488 ObčZ: „Závazkovým vztahem je právní vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo na plnění 

(pohledávka) od dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek.“  
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Např. § 311 odst. 2 BGB. K tomu srov. HRÁDEK, J., Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo, 

str. 172. 
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 HRÁDEK, J., Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo, str. 172. 

162
 K tomuto dělení srov. HRÁDEK, J., Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo, str. 173-174. 
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se pokusím rozebrat v rámci této části práce. 

5.3.1.1. Porušení (relativizované) prevenční povinnosti 

První z případů se svým charakterem velmi blíţí deliktní odpovědnosti, zásadním 

rozdílem oproti deliktní odpovědnosti je relativizace obecné povinnosti předcházet škodám 

vůči spolukontrahentovi.
163

 Toto teoretické pojetí je aplikační praxí sice akceptováno, 

nicméně vzhledem k neexistenci konkrétního zákonného ustanovení, které by umoţňovalo 

uspokojení nároku na náhradu škody z titulu předsmluvní odpovědnosti, jsou aplikována, 

shodně s případy subsumovatelnými pod odpovědnost deliktní, ustanovení § 415 a § 420 

ObčZ. Tato skutečnost dle mého názoru jasně svědčí o kvazideliktním charakteru 

předsmluvní odpovědnosti, coţ ostatně vyplývá z výše uvedeného rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ČR. 

Jsem rovněţ toho názoru, ţe případy obdobné, jako v tzv. „Linoleumrollenfall“,
164

 

by i v podmínkách českého právního řádu měly být posuzovány ne jako prostá deliktní 

odpovědnost, nýbrţ jako jedna z forem předsmluvní odpovědnosti, a to právě z toho 

důvodu, ţe kvalitu vztahu (minimálně potenciálního) zákazníka obchodního domu 

vůči podnikateli je potřeba odlišit od prosté generální povinnosti předcházet škodám a tomu 

podřídit i nárok na náhradu škody. J. Hrádek
165

 naznačuje, ţe současná praxe řešící tyto 

případy jako případy deliktní odpovědnosti je dostačující, dle mého názoru však nelze 

hodnotit kvalitu soudních rozhodnutí pouze podle dosaţených výsledků, nýbrţ i podle 

kvality odůvodnění a teoretického základu, na němţ je samotné rozhodnutí vybudováno.  

Tento případ předsmluvní odpovědnosti rovněţ povaţuji za subsidiární vůči 

případům dalším, a to zejména s ohledem na charakter § 415 ObčZ. I z tohoto důvodu pak 

zřejmě neexistuje zvláštní úprava porušení obecné prevenční povinnosti pro obchodní 

závazkové vztahy. 

                                                           
163

 Absolutní závazkový vztah, který odpovídá např. právu na nerušení vlastnického práva je relativizován 

protiprávním zásahem do takového práva, oproti tomu relativizace povinnosti předcházet škodám nastává jiţ 

vznikem předsmluvního závazkového vztahu. 

164
 K tomu srov. kapitolu 2.1 této práce.  

165
 K tomu  srov. HRÁDEK, J., Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo, str. 174.  
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5.3.1.2. Způsobení neplatnosti právního úkonu a porušení informační povinnosti 

Ač bývá typickou skutkovou podstatou předsmluvní odpovědnosti pouze porušení 

informačních povinností,
166

 vzhledem ke koncepci občanského zákoníku je dle mého 

názoru přiléhavější pojetí, které zohledňuje aplikaci § 42 ObčZ. V tomto pojetí je ostatně 

obecné porušení informační povinnosti v rámci kontraktačních jednání subsumováno. 

Ustanovení § 271 ObchZ je pak spíše nadstavbou, vykazující poměrně zásadní specifika. 

Vodítky a zároveň mezníky významnými pro aplikaci správného zákonného 

ustanovení jsou jednak dobrá víra a jednak vztah speciality obchodního zákoníku vůči 

obecné úpravě občanského zákoníku. 

- Pokud bude právní úkon neplatný a škoda vznikne v důsledku zaviněného jednání 

jedné ze stran a toto jednání nespočívá v porušení dobrých mravů, bude na místě 

aplikace § 42 ObčZ ve spojení s § 3, § 415 a § 420 ObčZ. Do této kategorie dle 

mého názoru spadá především porušení obecné informační povinnosti.
167

 

- Pokud k neplatnosti právního úkonu a vzniku škody dojde z důvodu zaviněného 

jednání jedné ze stran spočívajícím v nedbalostním porušení dobrých mravů, bude 

na místě, za současného pouţití ustanovení zmíněných v případě prvním, rovněţ 

aplikace § 39 ObčZ.
168

 

- Rozšířením, resp. zostřením § 39 ObčZ v rámci předsmluvní odpovědnosti je 

ustanovení § 424 ObčZ, které směřuje na případy úmyslného jednání proti dobrým 

mravům. V tomto případě nebudou aplikována obecná ustanovení § 415 a § 420 
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 K tomu srov. kapitolu 3.2.3 této práce.  

167
 Příklad: A zahájí s B vyjednávání o uzavření kupní smlouvy na dům. A oznámí B, ţe musí směnit zlato, 

které vlastní, za peníze, aby měl na úhradu kupní ceny. Poté co A zlato smění, rozhodne se B, byť 

z legitimních důvodů (vyhořel mu druhý dům, v němţ plánoval bydlet), od kontraktačních jednání odstoupit. 

V důsledku poklesu hodnoty zlata na burze však A vznikne škoda. Tuto škodu můţe A nárokovat právě 

z titulu předsmluvní odpovědnosti. 

168
 Příklad: A zahájí s B jako v předchozím případě vyjednávání o uzavření kupní smlouvy na dům. A sdělí B, 

ţe je jedním z potenciálních smluvních partnerů. B si s A domluví prohlídku domu, avšak neţ k prohlídce 

dojde, A prodá dům C, avšak zapomene to B oznámit. B se v dohodnutý den dostaví k prohlídce domu, která 

je však jiţ bezpředmětná a B tak můţe po A poţadovat náhradu marně vynaloţených nákladů. 
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ObčZ, ale uţije se právě zvláštního ustanovení o náhradě škody.
169

 

- V rámci obchodního zákoníku je stěţejním ustanovením § 268 ObchZ, který 

modifikuje způsobení neplatnosti právního úkonu pro okruh obchodních 

závazkových vztahů. Důleţitým z tohoto hlediska je výslovný odkaz na § 373 

a násl. ObchZ, čímţ zákonodárce (byť zřejmě nevědomky) podřídil i předsmluvní 

vztah odpovědnosti smluvní a v rámci podnikatelských vztahů tak do jisté míry 

posunul předsmluvní odpovědnost ke kvazikontraktuálnímu pojetí. 

- V případě aplikace § 265 ObchZ by sice dle mého názoru bylo vhodné 

na předsmluvní závazkový vztah uţít obecnou úpravu občanského zákoníku 

o neplatnosti právního úkonu a zejména o náhradě škody, tedy ustanovení § 39, 

§ 42, § 415 a § 420 ObčZ, neboť aplikace § 373 a násl. ObchZ je v rámci 

předsmluvní odpovědnosti příliš přísná, s ohledem na § 757 ObchZ však nezbude 

neţ i v tomto případě aplikovat na předsmluvní obchodní závazkové vztahy 

odpovědnost objektivní. Pro toto řešení ostatně svědčí i fakt, ţe v případě 

neexistence ustanovení § 757 ObchZ by se § 265 ObchZ stal do jisté míry 

redundantním a poctivý hospodářský styk by byl postaven na roveň dobrým 

mravům. 

- Fakt, ţe má ustanovení § 271 ObchZ zcela specifický charakter, jiţ byl zmíněn. 

K jeho aplikaci není moţné subsidiárně uţít úpravu občanského zákoníku a stejně 

jako § 268 ObchZ naklání váhy pojetí předsmluvní odpovědnosti výrazně 

ve prospěch kvazikontraktu. 

5.3.1.3. Bezdůvodné přerušení kontraktačních jednání 

 Přestoţe by se zřejmě tato skutková podstata předsmluvní odpovědnosti dala zařadit 

jako jedna ze subkategorií porušení prevenční povinnosti s výraznými znaky porušení 

informační povinnosti, domnívám se, ţe přerušení kontraktačních jednání bez legitimního 
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 Případem takového jednání je vyvolání kontraktačních jednání s apriorním cílem poškodit druhou stranu. 

Příklad: A vyvolá v B úmyslně představu, ţe s ním chce uzavřít smlouvu a donutí v rámci kontraktačních 

jednání B učinit taková opatření, která mají B do budoucna poškodit. A např. donutí B odmítnout zákazníky, 

aby měl B výrobní kapacitu pro A. A pak od jednání o smlouvě odstoupí s tím, ţe si celou věc rozmyslel. 
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důvodu je natolik specifické, ţe je samostatnou skutkovou podstatou.
170

 J. Hrádek 

vymezuje bezdůvodné přerušení kontraktačních jednání jako „flagrantní porušení loajality 

k druhé straně a slušnosti, které by měly být zahrnuty v pojmu dobrých mravů a povinnosti 

nepoškozovat.“
171

 Rozsahu náhrady škody obecně se budu věnovat v další kapitole, 

na tomto místě bych se proto rád zaměřil na vztah přerušení vyjednávání o smlouvě 

a informační povinnosti. 

 Ve skutkově naprosto identickém případě totiţ můţe být jak legitimním, tak 

protiprávním odstoupením od uzavření smlouvy, a to právě v závislosti na tom, zda byly 

stranami sděleny všechny potřebné informace. 

 Případ 1: A jedná o uzavření smlouvy s B a sdělí B, ţe zároveň jedná s dalšími osmi 

zájemci a vybere si toho, jehoţ nabídka bude nejlepší. B je tedy obeznámen s tím, ţe se A 

můţe kdykoli rozhodnout pro jiného kontrahenta. Ze strany A byla informační povinnost 

dostatečně splněna a vznik předsmluvní odpovědnosti z titulu bezdůvodného přerušení 

kontraktačního jednání tedy nevzniká. 

 Případ 2: Skutkově stejný základ jako v případě prvním, avšak A se rozhodne, ţe B 

nesdělí, ţe zároveň jedná s dalšími potenciálními smluvními partnery, protoţe se bojí, ţe by 

B od jednání rovnou odstoupil a A měl tak menší moţnost volby. Pokud B nabude dojmu, 

ţe s ním A chce smlouvu uzavřít a nemá pochybností o opaku, je v tomto případě porušena 

jak informační povinnost, tak dobré mravy, neboť A úmyslně zatajil B skutečnosti 

podstatné pro uzavření smlouvy. Pokud by B vznikla škoda, aniţ by byla uzavřena 

smlouva, má B nárok na náhradu škody podle § 415 ObčZ ve spojení s § 420 ObčZ. 

V případě, ţe by existoval důkaz o úmyslném zamlčení těchto skutečností, mohl by se B 

domáhat náhrady škody také podle § 424 ObčZ. V některých případech můţe být však 

sloţité odlišit tyto případy od uvedení v omyl podle § 49a ObčZ, kdy má „jednající 

nesprávnou, resp. nedostatečnou, představu o právních účincích právního úkonu.“
172
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K tomu srov. kapitolu 3.3 této práce a tzv. „Golddukatenfall.“ 

171
 K tomu  srov. HRÁDEK, J., Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo, str. 175.  

172
 ŠVESTKA, J., JEHLIČKA, O., ŠKÁROVÁ, M., SPÁČIL, J., A KOL. Občanský zákoník. Komentář. 10. 

jubilejní vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, str. 314.  
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5.3.2.  Rozsah náhrady škody 

Jak v reţimu občanského (§ 442 ObčZ), tak obchodního (§ 379 ObchZ) zákoníku 

se typicky hradí skutečná škoda
173

 i ušlý zisk.
174

 V reţimu obchodního zákoníku pak není 

nahrazována škoda, která byla předvídána, nebo kterou bylo moţno předvídat, čímţ je 

do jisté míry korigována přísnost objektivní odpovědnosti dle obchodního zákoníku. 

 Obě sloţky náhrady škody, tedy skutečná škoda i ušlý zisk, koexistují zcela 

nezávisle. Typičtější pro předsmluvní odpovědnost bude náhrada skutečné škody, která je 

s jistou dávkou představivosti do určité míry podobná tzv. negatives Interesse známému 

z německého a rakouského právního řádu. V určitých případech se však kloním k názoru 

literatury, která nevylučuje ani vznik povinnosti k náhradě ušlého zisku.
175

 Případy, kdy 

bude dovozen vznik povinnosti k náhradě ušlého zisku je však nutno posuzovat obezřetně, 

neboť se jedná o poměrně zásadní zásah do smluvní autonomie stran. Připustíme-li totiţ 

náhradu ušlého zisku, postavíme strany do takové pozice, jako by smlouva byla 

uzavřena.
176

 Pro náhradu ušlého zisku je rovněţ nutná shoda minimálně na podstatných 

částech smlouvy. V případě absence jakéhokoli, byť předběţného, ujednání stran, je zjištění 

stavu, který by nastal v případě uzavření smlouvy, velmi obtíţné, ne-li nemoţné. J. Hrádek 

dovozuje tuto povinnost zejména v případě „neuzavření smlouvy v důsledku protiprávního 

nebo nepoctivého jednání před jejím uzavřením.“
177
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 „Škoda se chápe jako újma, která nastala (projevuje se) v majetkové sféře poškozeného a je objektivně 

vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, tj. penězi, a je tedy napravitelná poskytnutím majetkového plnění, 

především poskytnutím peněz, nedochází-li k naturální restituci. Skutečnou škodou se rozumí újma spočívající 

ve zmenšení majetkového stavu poškozeného a reprezentující majetkové hodnoty, které bylo nutné vynaložit, 

aby došlo k uvedení věci do předešlého stavu“ K tomu srov. ŠVESTKA, J., JEHLIČKA, O., ŠKÁROVÁ, M., 

SPÁČIL, J., A KOL. Občanský zákoník. Komentář. 10. jubilejní vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 771.  

174
 „To, co poškozenému ušlo (ušlý zisk), je újmou spočívající v tom, že u poškozeného nedojde v důsledku 

škodní události k rozmnožení majetkových hodnot, ač se to dalo očekávat s ohledem na pravidelný běh věcí.“ 

K tomu srov. ŠVESTKA, J., JEHLIČKA, O., ŠKÁROVÁ, M., SPÁČIL, J., A KOL. Občanský zákoník. 

Komentář. 10. jubilejní vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 772.  

175
 K tomu  srov. HRÁDEK, J., Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo, str. 191. 

176
 K tomu  srov. HRÁDEK, J., Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo, str. 190. 

177
 HRÁDEK, J., Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo, str. 190. 



 

60 

 

 Ani náhrada skutečné škody však není bezproblémová. Jak bylo uvedeno výše,
178 

Nejvyšší soud ČR navázal rozsah náhrady škody v rámci kontraktačních jednání na pojem 

„běţných nákladů.“
179

 Tento pojem na jednu stranu poskytuje soudům dostatečný prostor 

pro interpretaci v konkrétních případech, na druhou stranu však do rozsahu náhrady škody 

z titulu porušení předsmluvních povinností nevnáší o mnoho více světla. 
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 K tomu srov. kapitolu 5.1.1 této práce. 

179
 K tomu srov. rozsudek NS ČR sp. zn. 29 Odo 1166/2004, ze dne 11. 10. 2006. 
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6. Pojetí culpa in contrahendo v návrhu občanského zákoníku 

V návrhu nového civilního kodexu, který v době psaní této práce byl jiţ schválen 

vládou ve znění změn přijatých Legislativní radou vlády, je poprvé v českých dějinách 

výslovně v ustanovení § 1718 aţ § 1720 NOZ zakotven institut předsmluvní odpovědnosti.  

Přijatý text zákona jako takový však nepovaţuji za příliš šťastně formulovaný, neboť 

zákonodárce se zjevně, vzhledem k charakteru zmíněných ustanovení, rozhodl sledovat linii 

formálního pojetí předsmluvní odpovědnosti, avšak rozsah a obsah úpravy tomu 

neodpovídá. 

O formální pojetí obdobné tomu německému se totiţ nejedná. Zákonný základ 

v čele s § 311 odst. 2 BGB je v Německu totiţ širší, precizněji upravený a dotváření 

institutu culpa in contrahendo judikaturou bude připadat v úvahu spíše v oblastech 

marginálního významu (s ohledem na samotnou koncepci předsmluvní odpovědnosti). 

Oproti německé úpravě vykazuje úprava návrhu občanského zákoníku zásadní odlišnosti, 

které tak způsobují její neucelenost. 

Materiální rakouské pojetí na straně druhé výslovné zákonné zakotvení předsmluvní 

odpovědnosti vůbec neobsahuje, a tak jedinou ze zkoumaných úprav, které se potenciální 

budoucí česká úprava blíţí, je úprava unifikačních projektů na úrovni Evropské unie, neboť 

tyto kodifikace byly pro nový občanský zákoník bezesporu významnou inspirací. 

Důvodová zpráva k návrhu občanského zákoníku říká, ţe „dosavadní 

soukromoprávní úprava citelně postrádá ustanovení o předsmluvní odpovědnosti.“
180

 

S tímto závěrem však principiálně souhlasím, zejména s ohledem na nově zaváděnou 

koncepci spočívající v dualitě odpovědnosti deliktní a smluvní.
181
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 Důvodová zpráva rovněţ odkazuje na inspiraci tzv. Gandolphiho zákoníku – konkrétně čl. 6 – 8 CEC. 

K tomu srov. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku [online]. [cit. 2011-06-21]. Dostupné 

z WWW: <http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-

storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011_DZ.pdf>.  

181 
K tomu srov. např. PELIKÁNOVÁ, I., Odpovědnost za škodu – trendy a otázky, malý náhled do osnovy 

nového občanského zákoníku, in Bulletin advokacie, 3/2011. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011_DZ.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011_DZ.pdf
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6.1. Rozhodná ustanovení návrhu občanského zákoníku 

V návrhu občanského zákoníku nalezneme ucelenou úpravu předsmluvní 

odpovědnosti v ustanoveních § 1718 aţ § 1720 NOZ.
182

 Dalšími relevantními ustanoveními 

jsou pak ustanovení o náhradě škody v rámci deliktní odpovědnosti v § 2864 a násl. NOZ. 

Rozdělení odpovědnosti na mimosmluvní a smluvní v zásadě kopíruje německé pojetí, 

které vychází z toho, ţe v rámci deliktní odpovědnosti se prevenční povinnost vztahuje 

pouze na způsobení nedůvodné újmy na svobodě, ţivotě, zdraví nebo vlastnictví jiného.
183

 

Při porušení zákonné povinnosti v ustanoveních § 1718 aţ § 1720 NOZ pak 

nastupuje ustanovení o náhradě škody § 2880 NOZ, který stanoví, ţe „škůdce, který 

vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního 

práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne 

i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné 

povinnosti stanovené na ochranu takového práva.“ Co do rozsahu náhrady škody, zůstávají 

ustanovení zákona (§ 2921 a násl. NOZ) v podstatě stejné jako v současné úpravě, 

akcentováno je však upřednostnění restitutio in integrum. 

6.2. Jednotlivé skutkové podstaty v návrhu občanského zákoníku 

Z ustanovení § 1718 aţ § 1720 NOZ je moţno vyčíst jak jednotlivé typické 

skutkové podstaty předsmluvní odpovědnosti, tak některé principy, které se uplatní 

při jejich aplikaci. Úprava v rámci návrhu občanského zákoníku však bohuţel není ucelená 

a nereflektuje některé problémy, které s předsmluvní odpovědností souvisí. 

6.2.1. Fiktivní kontraktační jednání 

Ustanovení § 1718 odst. 1 NOZ stanoví, ţe „Každý může vést jednání o smlouvě 

svobodně a neodpovídá za to, že ji neuzavře, ledaže jednání o smlouvě zahájí nebo 

                                                           
182 

Vládní návrh občanského zákoníku [online]. [cit. 2011-06-21]. Dostupné z WWW: 

<http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-

storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011.pdf> . 

183 
§ 2870 NOZ: „Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen 

počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví 

jiného.“ 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011.pdf
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v takovém jednání pokračuje, aniž má úmysl smlouvu uzavřít.“ 

Kromě výslovné akcentace smluvní autonomie
184

 v § 1718 odst. 1 NOZ nalezneme 

i první z nově formulovaných skutkových podstat předsmluvní odpovědnosti, a sice fiktivní 

kontraktační jednání. Aplikace § 1718 odst. 1 NOZ dle mého názoru nahradí aplikaci § 424 

ObčZ na okruh předsmluvních závazkových vztahů.
185

 J. Hrádek spatřuje ve fiktivním 

kontraktačním jednání otisk generální prevenční povinnosti,
186

 já jsem ale toho názoru, ţe 

k aplikaci ustanovení § 1718 odst. 1 NOZ je potřeba úmyslu, který spočívá ve vědomé 

absenci vůle k uzavření smlouvy a svým charakterem se tedy blíţí spíše úmyslnému 

porušení dobrých mravů. Analogicky s aplikací § 424 ObčZ totiţ v případě aplikace § 1718 

odst. 1 NOZ bude muset být prokázána apriorní absence vůle uzavřít smlouvu (v podstatě 

obdoba animu nocendi). Opačná úvaha by vedla dovedena ad absurdum ke stavu, v němţ 

by smluvní strany od počátku musely presumovat nevoli k uzavření smlouvy druhé strany, 

dokud by nebyl prokázán opak. Tato „presumpce nevole“ by pak nutně narušila celé 

fungování soukromého práva. 

6.2.2. Obecná informační povinnost 

V ustanovení § 1718 odst. 2 NOZ, které stanoví, ţe „při jednání o uzavření smlouvy 

si smluvní strany vzájemně sdělí všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět 

musí, tak, aby se každá ze stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu a aby 

byl každé ze stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít.“ je zakotvena obecná informační 

povinnost stran, s jejímţ porušením však § 1718 NOZ výslovně nespojuje ţádnou sankci. 

I přesto tvoří porušení informační povinnosti druhou ze skutkových podstat návrhu 

občanského zákoníku a sankce vyplývá z ustanovení § 2880 a násl. NOZ. 

Význam obecné informační povinnosti tkví v tom, ţe strany kontraktačního jednání 

                                                           
184

 Inspirace zákonodárce v čl. 2.1.15 UP a 2:301 PECL (resp. čl. II. – 3:301 DCFR)  je zde zřejmá. K tomu 

srov. kapitolu 4 této práce. 

185
 Vně okruhu předsmluvních závazkových vztahů se pak uplatní ustanovení § 2879 NOZ: „Škůdce, který 

poškozenému způsobí škodu úmyslným porušením dobrých mravů, je povinen ji nahradit; vykonával-li však 

své právo, je škůdce povinen škodu nahradit, jen sledoval-li jako hlavní účel poškození jiného.“ 

186
 K tomu srov. HRÁDEK, J., Předsmluvní odpovědnosti, in Bulletin advokacie, 3/2011, str. 45. 
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si musí navzájem poskytnout všechny informace, které jsou potřebné pro kvalifikované 

rozhodnutí, zda vstoupit do smluvního vztahu či nikoliv.
187

 Jsem toho názoru, ţe toto 

ustanovení z formálního hlediska sice určitý posun v této problematice přinese, bohuţel 

způsob, jakým mají být podstatné informace sdělovány, resp. jakou mají mít kvalitu, jiţ 

návrh občanského zákoníku neobsahuje. Vzorem by mohlo být např. ustanovení knihy II. 

čl. 3:106 DCFR.
188

 

Svým způsobem opakem tohoto ustanovení je § 2920 NOZ, které upravuje škodu 

způsobenou informací nebo radou.
189

 V tomto případě totiţ není postihováno neposkytnutí 

informace, ale právě poskytnutí informace vadné, a to v případě, kdy je tato informace 

poskytnuta odborníkem. V případě, ţe je vadná rada poskytnuta laikem, je ke vzniku 

odpovědnosti zapotřebí úmyslu. Toto pojetí nepochybně vychází z větší důvěry v radu toho, 

kdo na venek vystupuje jako odborník neţ v informaci poskytnutou laikem. 

6.2.3. Povinnost mlčenlivosti 

Ustanovení § 1720 odst. 2 stanoví, ţe „Získá-li strana při jednání o smlouvě o druhé 

straně důvěrný údaj nebo sdělení, dbá, aby nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich 

prozrazení bez zákonného důvodu. Poruší-li tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé 

straně to, oč se obohatila.“ Zásadní posun oproti současnému § 271 ObchZ vidím v tom, ţe 

podle úpravy obchodního zákoníku musí být „důvěrné informace“ za takové výslovně 

označeny. Pokud tato podmínka splněna není, ačkoliv se podle povahy o důvěrnou 

informaci jedná, povinnost mlčenlivosti nevzniká.
190

 Tato povinnost v navrhované úpravě 

odpadá, coţ je jistě posun k lepšímu a v budoucnu by mohlo vést k nadbytečnosti 

                                                           
187 

Toto pojetí, ovšem pouze ve vztahu ke spotřebiteli, obsahuje i kniha II. čl. 3:102 DCFR. 

188 
K tomu srov. kapitolu 4.3.1 této práce. 

189
 § 2920 NOZ: „Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak 

vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou 

radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo 

informací nebo radou způsobil vědomě.“ 

190
 K tomu srov. kapitolu 5.2.1.3 této práce. 
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zvláštních smluv o ochraně důvěrných informací. 

Povinnost mlčenlivosti dle návrhu občanského zákoníku má dvě úrovně. Primárně 

směřuje ustanovení § 1720 odst. 2 na zákaz zneuţití a ochranu proti prozrazení získaných 

informací. Pokud však v souvislosti s porušením této primární povinnosti dojde 

k obohacení strany, která tuto povinnost porušila, musí být toto obohacení vydáno 

poškozené straně. 

6.2.4. Bezdůvodné ukončení kontraktačních jednání 

Z hlediska aplikační praxe shledávám nejdůleţitějším ustanovením § 1719 NOZ, 

který stanoví, ţe „dospějí-li strany při jednání o smlouvě tak daleko, že se uzavření smlouvy 

jeví jako vysoce pravděpodobné, jedná nepoctivě ta strana, která přes důvodné očekávání 

druhé strany v uzavření smlouvy jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž pro to má 

spravedlivý důvod. Strana, která jedná nepoctivě, nahradí druhé straně škodu, nanejvýš 

však v tom rozsahu, který odpovídá ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech.“  

Toto ustanovení zavádí do českého právního řádu poslední ze skutkových podstat 

předsmluvní odpovědnosti. Důleţitost tohoto ustanovení tkví dle mého názoru v tom, ţe 

všechny předchozí případy předsmluvní odpovědnosti lze v současné době poměrně 

neproblematicky dovodit interpretací ustanovení o mimosmluvní odpovědnosti. 

Bezdůvodné ukončení vyjednávání o smlouvě v pokročilém stadiu kontraktačních jednání 

má však jiţ spíše kvazikontraktuální charakter a aplikace ustanovení o deliktní 

odpovědnosti jiţ vyţaduje jistou dávku právní ekvilibristiky. Výslovné zákonné zakotvení 

je tak dle mého názoru v tomto případě nejvýznamnější. Co se týče rozsahu náhrady škody, 

je výslovnou vůlí zákonodárce hradit obdobu tzv. pozitivní škody, coţ ovšem klade 

poţadavky na obsahovou kvalitu a určitou pokročilost kontraktačních jednání, neboť 

pozitivní škodu lze nahradit jen v případě, ţe je známo, jak měla potenciální smlouva 

vypadat. 

6.3. Charakter nové úpravy 

Úprava návrhu občanského zákoníku je bohuţel neúplná a nereflektuje všechny 

aspekty institutu culpa in contrahendo. Nejzásadnějším pochybením zákonodárce je 

opomenutí vzniku samotného předsmluvního závazkového vztahu a absence úpravy 
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okolností, za nichţ je nutno ustanovení o předsmluvní odpovědnosti aplikovat.
191

 Vznik 

samotné obligace sice jistě bude dotvořen judikaturou, nicméně přijetí textu zákona, který 

předem ponechává takovýto zásadní problém (byť zřejmě nezáměrně) k řešení judikatuře, 

nepovaţuji za vhodné. Inspirace přitom existuje jak v zahraniční judikatuře (Rakousko), 

tak i v samotné zahraniční právní úpravě (BGB).  Z důvodové zprávy k návrhu občanského 

zákoníku navíc plyne, ţe úmyslem zákonodárce je vyčlenění předsmluvních závazkových 

vztahů ze vztahů mimosmluvních a konstituování nové, zvláštní kategorie obligací.
192

 Tím 

spíše mělo být odlišení obou druhů závazků prioritou. Fakt, ţe tak zásadní věc, jíţ moment 

vzniku obligace je, ponechal zákonodárce judikatuře, rovněţ ztěţuje systémové zařazení 

nového pojetí předsmluvní odpovědnosti. Jak jiţ bylo naznačeno v úvodu této kapitoly, ani 

pod jedno z typických pojetí předsmluvní odpovědnosti tak jak je znají zahraniční právní 

úpravy nelze navrhovanou úpravu podřadit a ta tak zůstává na půli cesty od materiálního 

k formálnímu pojetí. 

Argument, ţe nová úprava vychází z mezinárodních unifikačních projektů, rovněţ 

neobstojí, neboť tyto úpravy se svým charakterem a zaměřením zcela liší od potřeb 

vnitrostátní úpravy. Jak Principy evropského smluvního práva, Návrh společného 

referenčního rámce, tak i Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT jsou sice 

od svého počátku koncipovány jako zdroje inspirace pro zákonodárce jednotlivých zemí, 

nicméně tato úprava je příliš obecná a nemůţe být dle mého názoru převzata bez doplnění 

a individualizace jednotlivých institutů pro potřeby národního právního řádu. 

Existují i názory, ţe existence výslovného zakotvení předsmluvní odpovědnosti je 

v podmínkách českého právního řádu redundantní.
193

 K tomuto názoru se, s jistými 

výhradami, přikláním i já. Ustanovení § 415 ObčZ je z hlediska moţnosti jeho univerzální 

aplikace velmi flexibilní a i v případě relativizace tohoto ustanovení ve prospěch druhé 

smluvní strany poskytuje dostatečný právní základ pro formování předsmluvní 

odpovědnosti jako podkategorie odpovědnosti deliktní. Jak jiţ bylo uvedeno, určité 
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 K tomu srov. HRÁDEK, J., Předsmluvní odpovědnosti, in Bulletin advokacie, 3/2011, str. 47. 

192
 K tomu srov. HRÁDEK, J., Předsmluvní odpovědnosti, in Bulletin advokacie, 3/2011, str. 47. 

193
 HULMÁK, M., Limity předsmluvní odpovědnosti, Bulletin advokacie 3/2011 str. 53 – 55. 
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skutkové podstaty předsmluvní odpovědnosti by bylo vzhledem k jejich 

kvazikontraktuálnímu charakteru z čistě praktického hlediska dobré v zákoně explicitně 

zakotvit jako případy deliktní odpovědnosti sui generis. 

Vzhledem k tomu, ţe ustanovení § 415 ObčZ však nebylo do návrhu občanského 

zákoníku přejato, se prostor pro legislativní zakotvení předsmluvní odpovědnosti otevírá. 

Pokud by totiţ zákonodárce bez dalšího podřadil předsmluvní odpovědnost úpravě 

odpovědnosti deliktní, dostali bychom se do stejné situace, kterou řešila německá 

judikatura na počátku 20. stol.
194

 Ač se tedy úprava v návrhu občanského zákoníku ubírá 

správným směrem, je nutno apelovat v té oblasti, která se dotýká vztahů vyplývajících 

z doktríny culpa in contrahendo, na její preciznější zákonné vyjádření a doplnění.  

                                                           
194

 K tomu srov. kapitolu 2.1 této práce a zejm. rozhodnutí RG „Linoleumrollenfall“ a „Metallständerfall.“ 
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Závěr 

Předsmluvní odpovědnost je jedním z fenoménů moderního práva a jako takový 

postupně začíná pronikat i do povědomí širšího okruhu českých teoretiků a praktiků, a to 

nejen s ohledem na očekávané legislativní zakotvení tohoto institutu do návrhu občanského 

zákoníku. Zahraniční právní úpravy jiţ ve většině případů existenci předsmluvní 

odpovědnosti uznávají, ač se jednotlivé přístupy k této problematice diametrálně odlišují. 

 V této práci byla věnována pozornost německé a rakouské úpravě, neboť německé 

úpravě lze připsat nejen zrod samotné doktríny culpa in contrahendo, ale rovněţ lze 

na příkladu německého občanského zákoníku vysledovat posun v chápání a aplikačně-

technického pojetí předsmluvní odpovědnosti od úpravy materiální k úpravě formální, 

zavedené reformou závazkového práva na přelomu let 2001 a 2002. Rakouská úprava je 

do jisté míry analogická s úpravou německou (ovšem tou „starou“, do reformy 

závazkového práva) a svoje místo v komparativní analýze této práce zaujímá zejména 

z důvodu podobnosti s oběma právním řády, tedy německým na jedné straně a českým 

na straně druhé. S jistou mírou nadsázky by se, pokud porovnáme současné právní úpravy, 

dala rakouská úprava označit za jakýsi mezičlánek mezi českou a německou úpravou. 

Jasnou stopu zanechala Jheringova doktrína i v civilistických unifikačních projektech 

na mezinárodní úrovni, coţ je jistě nutno hodnotit pozitivně. Přestoţe totiţ tyto kodifikace 

nejsou obecně závazné, mohou být zdrojem inspirace zákonodárců jednotlivých států 

a mohou tak svojí faktickou silou napomáhat rozšiřování institutu předsmluvní 

odpovědnosti do dalších zemí. 

Předsmluvní odpovědnost, samozřejmě ve funkčně-materiálním pojetí, by neměla 

chybět v právu ţádného demokratického právního státu, neboť ochrana dobré víry jako 

jednoho z morálních základů práva je pro fungování právního státu nezbytná, ať uţ je jí 

dosahováno jakýmikoli procesními postupy a bez ohledu na to, zda má nebo nemá 

explicitní legislativní oporu. 

Jakkoli jsou totiţ jednotlivá pojetí diametrálně odlišná, všechna staví koncepci 

předsmluvní odpovědnosti do jisté míry na společných základech, jimiţ jsou dobrá víra, 

ochrana poškozené strany a ochrana důvěrných informací. Institut zaloţený pouze na dobré 
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víře by však byl velmi problematický, neboť tento pojem nelze z povahy věci přesně 

vymezit.
195

 Soudní rozhodnutí zaloţené jen a pouze na interpretaci obsahu dobré víry nebo 

dobrých mravů by sice bylo představitelné, předvídatelnost takového rozhodnutí by se však 

nutně blíţila nule.  

Současné české pojetí předsmluvní odpovědnosti s dobrou vírou, resp. dobrými 

mravy taktéţ operuje, nicméně základem pro dovození a aplikaci v jednotlivých případech 

jsou především obecná ustanovení o deliktní odpovědnosti za škodu, případně zvláštní 

skutkové podstaty v rámci obchodního zákoníku. Nejdůleţitějším specifikem skutkových 

podstat uvedených v obchodním zákoníku je druh odpovědnosti, která je v souladu 

s reţimem obchodního zákoníku objektivní. To je však do jisté míry v rozporu s chápáním 

předsmluvní odpovědnosti napříč právní teorií i praxí, neboť teoreticky, a ostatně 

i pojmově, je předsmluvní odpovědnost, vycházející z doktríny culpa in contrahendo, 

odpovědností subjektivní. 

Tuto diskrepanci by mělo odstranit aţ přijetí nového občanského zákoníku, který jiţ 

na rozdíl od současné úpravy se vznikem předsmluvní odpovědnosti výslovně počítá. Ač se 

bezpochyby jedná o krok principiálně správný a následující moderní právní úpravy, 

vykazuje navrhované znění stále několik nedostatků, které budou do budoucna muset být 

odstraněny buďto novelizací, popřípadě bude muset prázdná místa zaplnit judikatura.  

V současné době lze sice interpretací ustanovení zákona (zejména ustanovení o 

deliktní odpovědnosti) pokrýt všechny případy předsmluvní odpovědnosti, které zavádí 

návrh občanského zákoníku, avšak vzhledem k plánované změně pojetí občanskoprávní 

odpovědnosti jako takové je přijetí předsmluvní odpovědnosti nevyhnutelné a předsmluvní 

odpovědnost bude zcela určitě do budoucna v aplikační praxi hrát mnohem důleţitější 

úlohu neţ doposud. 
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 Ostatně ani definice NS ČR nebo ÚS neposkytují jednoznačnou odpověď, resp. se o to ani nesnaţí. 
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Seznam používaných zkratek 

 

 

ABGB   Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch 

ALR   Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten  

BGB   Bürgerliches Gesetzbuch 

BGH   Bundesgerichtshof 

CEC   Code européen des Contrats 

DFCR   Draft Common frame of Reference 

LZPS   Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

NOZ  Návrh nového občanského zákoníku schválený vládou ve znění změn  

přijatých Legislativní radou vlády (stav: květen 2011) 

NS ČR   Nejvyšší soud ČR 

ObčZ Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (pozn. pokud je v textu uvedena 

zkratka „občanský zákoník“, je tím rovněţ myšlen zákon č. 40/1964 Sb.) 

ObchZ Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (pozn. pokud je v textu uvedena 

zkratka „obchodní zákoník“, je tím rovněţ myšlen zákon č. 513/1991 Sb.) 

OGH   Oberster Gerichtshof 

PECL   Principles of European Contract Law 

RG   Reichsgericht 

RGZ Rozhodnutí RG (dle německého úzu citováno ve formátu „RGZ 86, 240, 244“. 

Rozhodnutí je k nalezení ve svazku 86 sbírky rozhodnutí, samotný text rozhodnutí 

začíná na straně 240 a citovaný text se nalézá na straně 244). 

SZ   Rozhodnutí OGH v občanskoprávních věcech 

UNIDROIT   Mezinárodní ústav pro unifikaci soukromého práva 

UP   Zásady mezinárodních obchodních smluv 

ÚS   Ústavní soud 
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The institution of pre-contract liability in theory and practice 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá tématem „Institut předsmluvní odpovědnosti 

v teorii a praxi“.  Práce je rozdělena do tří částí – „Pojem předsmluvní odpovědnosti“, 

„Komparativní analýza zahraničních právních řádů“ a „Česká koncepce předsmluvní 

odpovědnosti“. 

Hlavním cílem této práce je především popsání praktických aspektů předsmluvní 

odpovědnosti, coţ ale bez dostatečného teoretického podkladu není moţné. Doktrína culpa 

in contrahendo (vina nebo zavinění při vyjednávání) je připisována Rudolphu von 

Jheringovi, protoţe to byl právě on, kdo roku 1861 jako první popsal charakteristické rysy 

předsmluvních závazkových vztahů. 

V první části této práce autor zařazuje předsmluvní odpovědnost do systému práva. 

Definice předsmluvní odpovědnosti, částečně navrţená autorem, pak slouţí v druhé a třetí 

části k jednoduššímu srovnání jednotlivých konceptů předsmluvní odpovědnosti v různých 

právních řádech. V druhé části je nejdříve popsán německý koncept culpa in contrahendo. 

A to tak, jak se vyvinul od R. von Jheringa přes reformu závazkového práva aţ do dnešního 

dne. Vývoj německého pojetí předsmluvní odpovědnosti od materiálního k formálnímu 

můţe navíc slouţit jako dobrý příklad pro zákonodárce dalších států. 

Rakouský koncept pak představuje jakýsi protipól současného německého pojetí. 

V Rakousku totiţ neexistuje ţádná výslovná zákonná úprava předsmluvní odpovědnosti 

a dotvoření konceptu je tak přenecháno judikatuře. Toto čistě materiální pojetí je rovněţ 

velmi podobné současné české úpravě. 

Práce se dotýká také mezinárodní právní úpravy. Institut culpa in contrahendo je 

totiţ upraven jak v unifikačních projektech na úrovni Evropské unie (PECL a DCFR), tak 

v Zásadách mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT. Společné jádro těchto úprav 

tvoří zásada dobré víry, resp. dobrých mravů. 

Třetí část této práce přejímá teoretické závěry prvních dvou částí a aplikuje je 

na českou právní úpravu. A to jak na současnou, tak i na úpravu návrhu občanského 
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zákoníku. Ve světle těchto teoretických závěrů je pak posuzována i česká judikatura 

vztahující se k této problematice. Současná česká právní úprava předsmluvní odpovědnosti 

je zaloţena na odpovědnosti deliktní, coţ by se ale částečně s účinností nového občanského 

zákoníku mělo změnit. Největší rozdíl mezi současnou a budoucí českou úpravou institutu 

culpa in contrahendo tkví především ve změně pojetí předsmluvních závazkových vztahů 

z materiálního na formální. Takový byl tedy minimálně záměr zákonodárce, nicméně 

ve skutečnosti se zákonodárci nepodařilo do textu zákona zakotvit čistě formální pojetí 

a plánovaná česká úprava tak bohuţel zůstává na půli cesty od materiálního k formálnímu 

pojetí. 

 

Klíčová slova: předsmluvní odpovědnost, culpa in contrahendo, náhrada škody, dobrá 

víra, informační povinnost 
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Abstrakt 

Diese Arbeit behandelt das Thema „Rechtsinstitut der vorvertraglichen Haftung in 

Theorie und Praxis“. Die ganze Arbeit ist in drei Teile gegliedert und zwar „Der Begriff der 

Vorvertraglichen Haftung“, „Die Komparative Analyse der ausländischen 

Rechtsordnungen“ und „Das tschechische Konzept der vorvertraglichen Haftung“. 

Das Hauptziel dieser Arbeit ist, die praktischen Aspekte der vorvertraglichen 

Haftung zu beschreiben, was aber ohne ausreichende theoretische Grundlagen unmöglich 

ist. Die Doktrin culpa in contrahendo (Verschulden beim Vertragsabschluss) wird Rudolph 

von Jhering zugeschrieben, denn er hat im Jahre 1861 als erstes die charakteristischen Züge 

der vorvertraglichen Obligationen beschrieben. 

Der Autor ordnet in dem ersten Teil dieser Arbeit noch die vorvertragliche Haftung 

in das Rechtssystem ein. Die zum Teil von dem Autor entworfene Definition dient dann in 

dem zweiten und dritten Teil zu dem einfacheren Vergleich der Konzepte von 

vorvertraglicher Haftung in verschiedenen Rechtsordnungen. In dem zweiten Teil wird 

zuerst das deutsche Konzept der culpa in contrahendo beschrieben, wie es sich von R. von 

Jhering über die Schuldrechtsmodernisierung bis zum heutigen Tag entwickelt hat. Die 

Entwicklung der deutschen Auffassung der vorvertraglichen Haftung von der materiellen 

zur formalen Auffassung kann als ein gutes Beispiel für die Rechtsgeber der anderen 

Staaten dienen. 

Das österreichische Konzept wirkt dann zum Gegenpol der heutigen deutschen 

Auffassung. In Österreich gibt es nämlich keine ausdrückliche gesetzliche Regelung der 

vorvertraglichen Haftung und die Bildung des Konzepts ist der Rechtsprechung überlassen. 

Dieses rein materielle Konzept, ist auch der derzeitigen tschechischen Auffassung sehr 

ähnlich. 

Auch die internationale Rechtsregelung bleibt nicht unberührt. Sowohl in den 

Unifikationsprojekten der EU (PECL und DCFR), als auch in den UNIDROIT Prinzipien 

wird das Rechtsinstitut der culpa in contrahendo geregelt. Der gemeinsame Kern dieser 

Regelungen bildet das Prinzip von Treu und Glauben. 

Der dritte Teil dieser Arbeit übernimmt die theoretischen Beschlüsse der ersten zwei 
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Teile und wendet sie auf die tschechische Regelung an. Auf die derzeitige, sowohl auch auf 

die zukünftige. Im Licht dieser Beschlüsse wird auch die tschechische Rechtsprechung 

beurteilt. 

Die derzeitige tschechische Regelung der vorvertraglichen Haftung ist auf der 

Delikthaftung konstruiert, was sich aber teilweise mit dem Inkrafttreten des neuen 

Bürgerlichen Gesetzbuches ändern sollte. Der größte Unterschied zwischen der heutigen 

und zukünftigen tschechischen Regelung des Rechtsinstituts culpa in contrahendo liegt 

aber vor allem in der Auffassungsänderung der vorvertraglichen Schuldverhältnisse von der 

materiellen zur formalen Auffassung. Das war mindestens die Absicht des Gesetzgebers, 

aber in Wirklichkeit ist es dem Gesetzgeber nicht gelungen, die rein formale Auffassung in 

dem Text des Gesetzes einzuführen. Die geplante tschechische Regelung bleibt 

unglücklicherweise halbwegs von der materiellen zur formalen Auffassung stehen. 

 

Schlüsselwörter: vorverträgliche Haftung, culpa in contrahendo, Schadenersatz, Treu und 

Glauben, Aufklärungspflicht 
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