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ÚVOD

Mezinárodní obchod je oblastí, které je vzhledem k její ekonomické důležitosti 

věnována v posledních desetiletích mimořádná pozornost. Tato oblast se neustále vyvíjí 

a  doznává  změn,  ať  už  jde  o  rozvoj  nových  technologií,  vytváření  ekonomických, 

obchodních  a  matematických  modelů  nebo její  právní  regulaci.  Přesto  zde  najdeme 

poměrně stabilní a zároveň zásadní institut,  jehož podstata zůstala nezměněna už po 

řadu staletí a který v podstatě mezinárodní obchod charakterizuje. Je jím směna zboží v 

mezinárodním  obchodním  styku,  neboli  mezinárodní  koupě  zboží.  Samozřejmě,  že 

pravidla koupě se v průběhu stovek let měnila, nicméně základní podstata zůstává stále 

stejná. Stále je jí směna zboží za platidlo, kterým v dávnověku bývalo jiné zboží a dnes 

jsou jím peníze.

V současnosti nejrozsáhlejší  úpravou mezinárodní koupě zboží je Úmluva OSN 

o  smlouvách  o  mezinárodní  koupi  zboží.  Tato  úmluva,  byla  přijata  roku  1980  na 

Vídeňské  konferenci  (odtud  také  pochází  její  často  užívané  označení  „Vídeňská 

úmluva“)  a  v  platnost  vstoupila  v  roce  1988.  K  dnešnímu  dni  Úmluvu  OSN  o 

smlouvách  o  mezinárodní  koupi  zboží  podepsalo  více  než  70  států  včetně  České 

republiky. Předmětem úpravy Vídeňské úmluvy je hmotněprávní úprava mezinárodní 

kupní smlouvy.

V předkládané práci se zaměříme právě na úpravu mezinárodní kupní smlouvy 

podle Vídeňské úmluvy. Zpracování celé problematiky by však vyžadovalo mnohem 

více prostoru než máme k dispozici, proto se budeme detailně věnovat pouze jednomu z 

jejích institutů. Tímto institutem je porušení mezinárodní kupní smlouvy a jeho typické 

případy.  Těžištěm  naší  práce  bude  přitom  výklad  pojmu  „podstatné  porušení 

mezinárodní kupní smlouvy.“ Podstatné porušení upravuje Vídeňská úmluva v článku 

25. 

Správný  výklad  pojmu  „podstatné  porušení“  má  ve  vztazích  vznikajících  na 

základě uzavření mezinárodní kupní smlouvy klíčový význam. Pokud totiž rozhodující 

orgány konstatují, že došlo k podstatnému porušení mezinárodní kupní smlouvy, může 

poškozená strana uplatňovat nároky, kterých by se při nepodstatném poškození dovolat 
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nemohla.  Nejsilnějším  z  těchto  nároku  je  právo  poškozené  strany  odstoupit  od 

mezinárodní kupní smlouvy. 

Složitost výkladu článku 25 přitom spočívá především v tom, že stejně jako celá 

Vídeňská  úmluva  stojí  na  poměrně  obecných  termínech  (např.  „přiměřená  doba“, 

„rozumná osoba“). Tento způsob úpravy Vídeňské úmluvy je výsledkem procesu jejího 

přijímání, kdy nebylo možné do ní včlenit přesnější či specifičtější ustanovení, protože 

taková se stala pravidelně předmětem výhrad různých skupin států, které se účastnily 

Vídeňské konference.  

Cílem předkládané  práce  je  provést  výklad  pojmu  „podstatné  porušení 

mezinárodní  kupní  smlouvy“.  Na  základě  provedení  tohoto  výkladu  a  aplikaci  na 

typické případy porušení mezinárodní kupní smlouvy (např.  nezaplacení kupní ceny, 

dodání vadného zboží, pozdní dodání zboží apod.) dále zjistíme, zda je definice uvedená 

v článku 25 dostatečná. S použitím dostupné judikatury se dále zaměříme na to, zda 

rozhodčí a soudní tribunály vykládají  pojem podstatného porušení v souladu s námi 

provedeným  výkladem  a  zda  výklad  podstatného  porušení  kupní  smlouvy  není  v 

konkrétních situacích pro smluvní strany problematický. V závěru naší práce bychom 

tedy  měli  být  schopni  interpretovat  pojem  podstatné  porušení  mezinárodní  kupní 

smlouvy, umět rozlišit mezi podstatným a nepodstatným porušením mezinárodní kupní 

smlouvy a zhodnotit, zda současná definice porušení mezinárodní kupní smlouvy činí v 

praxi smluvním stranám a rozhodujícím orgánům problémy nebo se jedná o dostatečnou 

právní úpravu. 

Naši práci budeme přitom strukturovat následovně: 

 Nejprve  se  v  kapitole  první  seznámíme  podrobněji  se  samotnou  koncepcí 

mezinárodní  kupní  smlouvy  a  také  blíže  pojednáme  o  Úmluvě  OSN  o 

smlouvách  o  mezinárodní  koupi  zboží.  V  této  souvislosti  se  kromě  její 

charakteristiky a historie přijetí zaměříme také na její vztah k jiné významné 

mezinárodní úpravě závazkových vztahů, a to Nařízení Řím I.

 Ve druhé kapitole  se seznámíme s obecnými zásadami interpretace Vídeňské 

úmluvy, které jsou obsaženy v jejím článku 7 odst. 1 a jejichž znalost je důležitá 
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pro provedení výkladu článku 25 Vídeňské úmluvy. 

 Třetí kapitola naší práce bude stěžejní, protože v ní budeme interpretovat pojem 

„podstatného  porušení“.  Seznámíme se  také  s  významem dělení  porušení  na 

podstatné a nepodstatné.

 Ve  čtvrté  kapitole  uvedeme  typické  případy  porušení  mezinárodní  kupní 

smlouvy prodávajícím nebo kupujícím a pokusíme se u každého z nich určit, zda 

zakládá podstatné či nepodstatné porušení mezinárodní kupní smlouvy. V této 

části bude kladen velký důraz na judikaturu, která byla vydána k jednotlivým 

typickým případům porušení. 

 V závěru naší práce shrneme poznatky,  které jsme v jejím průběhu získali  a 

vyhodnotíme,  jak  se  nám podařilo  naplnit  cíle,  které  jsme  si  v  úvodu práce 

předsevzali.
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1.  Mezinárodní  kupní  smlouva  a  její  právní  úprava  ve 
Vídeňské úmluvě

Dříve než se budeme podrobně věnovat předmětu této práce, kterým je porušení 

mezinárodní kupní smlouvy a jeho výklad, je vhodné a žádoucí seznámit se se dvěma 

ústředními pojmy, se kterými se budeme v této práci setkávat. Proto se v první části této 

kapitoly  zaměříme  na  definici  mezinárodní  kupní  smlouvy a  ve  druhé  části  se  pak 

seznámíme s Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jakožto právním 

dokumentem, jehož úprava porušení mezinárodní kupní smlouvy a její interpretace jsou 

předmětem této  práce.  Vzhledem k rozsahu a  cíli  této  práce  však  není  účelem této 

kapitoly detailní rozbor obou institutů pojednávaných v jejích podkapitolách. 

1.1 Pojem mezinárodní kupní smlouva

„Kupní  smlouva  tvoří  základní  smluvní  typ  v  závazkových  vztazích,  jakýsi 

základní stavební kámen. Jako důkaz lze uvést systematické zařazení kupní smlouvy v 

českém občanském i obchodním zákoníku, kde stojí kupní smlouva na prvním místě 

mezi  jednotlivými  smluvními  typy,  hned  po  obecných  ustanoveních  o  závazkových 

vztazích.“1 V těch nejjednodušších formách se s ní setkáváme v běžném životě např. při 

koupi  zboží  v  obchodě,  v  těch  složitějších  bývá  uzavírána  např.  mezi  obchodními 

partnery  v  rámci  jejich  podnikatelských  aktivit  nebo  při  nákladnějších  obchodních 

transakcích. Mezinárodní kupní smlouva je pak základním a nutným instrumentem pro 

fungování mezinárodního obchodu. 

Obecně můžeme kupní smlouvu definovat jako reálný kontrakt synallagmatické 

povahy spočívající ve směně věci za peníze. Prodávajícímu přitom vzniká povinnost 

odevzdat  /  předat  předmět  koupě  kupujícímu  a  převést  na  něj  vlastnické  právo  a 

kupujícímu předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou cenu.2 

1 HANZL, M. Mezinárodní kupní smlouva, Právní rádce. 2003, č. 7, [cit. 20. 12. 2012]. Dostupný také 
z <http://pravniradce.ihned.cz/1-10002970-13108670-F00000_detail-cf>. 

2 Zákon č.  40/1964 Sb., občanský zákoník stanoví v §588:  Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu  
povinnost  předmět  koupě  kupujícímu  odevzdat  a  kupujícímu  povinnost  předmět  koupě  převzít  a  
zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. 
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V případě mezinárodní kupní smlouvy je třeba výše uvedenou definici rozšířit o 

dvě další kritéria. Tzv. subjektivní kritérium stanoví, že smluvní strany nemají bydliště 

či  sídlo  či  místo  podnikání  v  tomtéž  státě,  a  to  zcela  bez  ohledu na  to,  jaké  státní 

příslušnosti jsou. Objektivní kritérium pak spočívá v tom, že zboží, které je předmětem 

mezinárodní kupní smlouvy, má být odesláno z jednoho státu do druhého. Někteří autoři 

navíc k těmto dvěma kritériím doplňují  ještě  kritérium kauzy kupní  smlouvy,  podle 

kterého  se  jedná  o  mezinárodní  kupní  smlouvu  pouze  v  těch  případech,  kdy cílem 

převodu věci  není  její  přímá spotřeba kupujícím,  ale  její  jiné obchodní  využití.3 Ke 

shrnutí  výše  uvedených  znaků  použijme  definici  Kandy,  který  mezinárodní  kupní 

smlouvu charakterizuje jako „kupní smlouvu uzavíranou mezi stranami, které nemají 

sídlo  (bydliště),  resp.  místo  podnikání,  na  území  téhož  státu,  anebo  zboží,  které  je 

předmětem této smlouvy, má být odesláno z jednoho státu do jiného, přičemž strany 

věděly  nebo  zřejmě  vědět  musely,  že  zboží  má  být  dále  prodáno,  popř.  má  být 

kupujícím využito k jiným obchodním účelům.“4

1.2 Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

Ačkoliv  přesné  označení  právního  dokumentu,  kterému  se  věnujeme  v  této 

kapitole  je  Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi  zboží,  v  textu budeme 

pracovat s jejím zkráceným a užívaným označením Vídeňská úmluva.

1.2.1 Vídeňská úmluva v historických souvislostech

Spolu s nástupem moderní doby a rozvojem průmyslu můžeme od přelomu 19. a 

20.  století   pozorovat  také  výrazný rozvoj  mezinárodního obchodu.  Na počátku 20. 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník stanoví v §409 odst.1:  Kupní smlouvou se prodávající  
zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a  
převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. 

3 Srov. KANDA, A. Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku., Praha: Linde Praha a.s.,  1999. 
s. 14 – 20.; BEJČEK, J., ELIÁŠ, K., RABAN, P. a kol. Kurs obchodního práva: Obchodní závazky. 5. 
vydání, Praha : C. H. Beck, 2009. s. 288 – 290.

4 KANDA, A. Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku. Praha: Linde Praha a.s.,  1999. s. 15.
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století tak můžeme vypozorovat vzrůstající potřebu mezinárodní obchodní závazkové 

vztahy právně  ošetřit  na  nadnárodní  úrovni  a  tomu odpovídající  snahy o  vytvoření 

společných  pravidel pro mezinárodní kupní smlouvu. Můžeme přitom vysledovat dva 

přístupy, podle kterých se tvorba norem v této oblasti ubírala. Jeden přístup se zaměřil 

na sjednocení kolizních norem. Po řadě ne příliš úspěšně přijímaných úmluv především 

z 50. - 80. let 20. století5 byla dne 19. června 1980 přijata Úmluva o právu rozhodném 

pro  smluvní  závazkové  vztahy  (tzv.  Římská  úmluva).6Na  Římskou  úmluvu  pak 

navazuje  Nařízení  evropského  parlamentu  a  rady  o  právu  rozhodném  pro  smluvní 

závazkové vztahy (tzv. nařízení Řím I)7, které je (za splněný požadovaných podmínek) 

aplikovatelné na smluvní závazkové vztahy vyplývající ze smluv uzavřených od 17. 12. 

2009. Zmíněné dokumenty přitom upravují především pravidla pro určení rozhodného 

práva ve smluvních závazkových vztazích občanského, obchodního a pracovního práva.

Druhý  přístup  spočíval  ve  snaze  vytvořit  unifikovanou  mezinárodní 

hmotněprávní  úpravu  mezinárodní  kupní  smlouvy.  „Unifikační  práce  na  předpisech 

upravujících mezinárodní koupi začaly v roce 1929 na základě iniciativy Ernsta Rabela, 

zakladatele a ředitele Institutu císaře Wilhelma pro zahraniční a mezinárodní soukromé 

právo v Berlíně. Rabel přišel s nápadem prozkoumat možnosti vytvoření celosvětového 

jednotného práva UNIDROITEM8,  což bylo označení pro nově vzniklý Mezinárodní 

5 → Úmluva o právu rozhodném pro mezinárodní koupi hmotných věcí movitých z 15. 6. 1955, v 
platnost vstoupila 1. 9. 1964, dostupná zde: <http://www.hcch.net/upload/conventions/txt03en.pdf> 
[navštíveno 15. 2. 2013].

→ Úmluva o právu rozhodném pro přechod vlastnického práva při mezinárodní koupi hmotných věcí 
movitých z 15. 4. 1958, nevstoupila v platnost, dostupná zde: 
<http://www.hcch.net/upload/conventions/txt04en.pdf> [navštíveno 15. 2. 2013].

→ Úmluva o pravomoci smluveného soudu při mezinárodní koupi hmotných věcí movitých  z 15. 
4. 1958, nevstoupila v platnost, dostupná zde:

 <http://www.hcch.net/upload/conventions/txt05en.pdf> [navštíveno 15. 2. 2013].
→ Úmluva o právu rozhodném pro smlouvy o mezinárodní koupi zboží z 22.12. 1986,  nevstoupila v 

platnost, dostupná zde: <http://www.hcch.net/upload/conventions/txt31en.pdf> [navštíveno 15. 2. 
2013].

6 Římská úmluva vstoupila pro prvních deset členských států v platnost až o 10 let později, dne 1. 
dubna 1991. V České republice vstoupila v platnost dne 1. července 2006, byla vyhlášena jako 
mezinárodní smlouva č. 64/2006 Sb. m.s., dostupná zde: 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?ri=OJ:C:2005:169:0010:0022:CS:PDF> 
[navštíveno 15. 2. 2013].

7 Text nařízení dostupný například také zde: 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:0016:CS:PDF> 
[navštíveno 15. 2. 2013].

8 Institut  UNIDROIT  byl  založen  v  roce  1926  v  Římě,  kde  sídlí  dodnes.  Původně  byl  jednou  z 
odborných organizací  Společnosti  národů.  S  blížícím se  rozpadem Společnosti  národů (1946)  byl  
UNIDROIT znovu-založen multilaterální smlouvou, tentokrát jako nezávislá mezivládní organizace. 
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institut pro sjednocení soukromého práva.“9  Prvotní návrhy právních dokumentů pak 

byly vytvořeny v průběhu 30. let.“ 

Práce  na  jednotlivých unifikačních  návrzích  nakonec  vyústily  v  roce  1964 v 

přijetí Úmluvy o jednotném zákonu o mezinárodní koupi zboží10 a Úmluva o jednotném 

zákonu o uzavírání smluv o mezinárodní koupi zboží11. V přílohách k těmto Úmluvám 

byly obsaženy tzv.  Jednotné haagské zákony12,  které  měli  být  smluvními  stranami 

Úmluv inkorporovány do jejich právních řádů. 

Ačkoliv bylo při přípravě Jednotných haagských zákonů vynaloženo velké úsilí, 

nepodařilo  se  ve  výsledku  vytvořit  takové  právní  dokumenty,  které  by  byly  bez 

významnějších výhrad přijaty větším počtem smluvních států .  K ratifikaci  nakonec 

přistoupilo pouze 9 zemí13. Přesto se Jednotné haagské zákony i zkušenosti nabyté při 

přípravných pracích  staly významným podkladem pro vytvoření Vídeňské úmluvy.

Problematičnost  Jednotných  haagských  zákonů  vedla  k  tomu,  že  ještě  v  60. 

letech  20.  století  započaly  nezávisle  další  práce  na  vytvoření  unifikované  úpravy 

mezinárodní kupní smlouvy. V roce 1966 byla k tomuto účelu založena Komise OSN 

pro mezinárodní obchodní právo  (United Nations Commission on International Trade 

Law, neboli UNCITRAL). Při Komisi byly zřízeny pracovní skupiny, jejichž úkolem 

bylo vytvořit návrh úmluvy zpracovávající mezinárodní koupi zboží. Nejvýznamnější 

návrhy byly předloženy v roce 1976, jakožto tzv. Ženevský návrh a v roce 1978, jakožto 

tzv. New Yorský návrh. New Yorský návrh byl přijat kladně a stal se podkladem pro 

Vídeňskou diplomatickou konferenci konanou ve dnech 10. března až 11. dubna 1980. 

Výsledkem jednání bylo dne 11. dubna 1980 přijetí Vídeňské úmluvy. 

V současnosti má UNIDROIT 63 členských států, včetně České republiky. Institut se zaměřuje na 
studie metod pro modernizaci, harmonizaci a koordinaci soukromého a zejména obchodního práva 
mezi státy a skupinami států a vytváření a formulování jednotných právních nástrojů, zásad a pravidel 
pro dosahování cílů organizace. 

9 VOSKUIL, C. C. A.; WADE J. A. Hague – Zagreb Essayes 4: On The Law Of International Trade. 
Haag: Martinus Nijhoff Publishers, 1983. s. 42.

10 Text úmluvy dostupný například zde: <http://www.unidroit.org/english/conventions/c-ulis.htm> 
[navštíveno 15. 2. 2013].

11 Text úmluvy dostupný například zde: <http://www.unidroit.org/english/conventions/c-ulf.htm> 
[navštíveno 15. 2. 2013].

12 Texty zákonů dostupné například zde: 
<http://www.unidroit.org/english/conventions/c-ulis.htm> [navštíveno 15. 2. 2013].
<http://www.unidroit.org/english/conventions/c-ulf.htm> [navštíveno 15. 2. 2013].

13 LOOKOFSKY, J. Understanding the CISG: A compact guide to the 1980 United Nations Convention 
on Contracts for the International Sale of Goods. 3. vydání. Boston: Kluwer Law International, 2008. 
s. 4.
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Podle  článku  99  odst.  1  Vídeňské  úmluvy  bylo  podmínkou  jejího  vstupu  v 

platnost, aby ji ratifikovalo alespoň deset smluvních států.14 Tato podmínka byla splněna 

1. ledna 1988, Vídeňskou úmluvu ratifikovalo v první fázi hned 11 států15.  Česká a 

Slovenská Federativní Republika (ČSFR) se stala smluvním státem k 1. dubnu 1991, 

Česká republika jakožto nástupnický stát ČSFR se stala smluvním státem k 1. lednu 

1993. 

1.2.2 Obecná charakteristika Vídeňské úmluvy

Vídeňská  úmluva  je  mezinárodní  úmluvou,  jejímiž  smluvními  stranami  je  v 

současnosti  79  států16 ze  všech trvale  osídlených světových kontinentů.  Pro  vysoký 

počet smluvních stran ji můžeme označit za jednu z nejvýznamnějších a nejúspěšnějších 

mezinárodních  unifikovaných  úprav.  Důvodem  širokého  přijetí  Vídeňské  úmluvy 

jednotlivými  kontrahenty  je  jistě  skutečnost,  že  stále  narůstá  objem mezinárodního 

obchodu a s  tím roste potřeba jednotných pravidel  pro jeho bezproblémový chod, a 

zároveň  povaha  Vídeňské  úmluvy  spočívající  v  její   poměrně  obecné  a  navíc 

dispozitivní  úpravě,  která  se  díky  tomu  nedostává  příliš  do  vážnějších  rozporů  s 

právními  řády  jednotlivých  smluvních  států.  Nadto  mají  smluvní  strany  možnost 

vyslovit v souladu s článkem 98 výhrady k některým ustanovením Vídeňské úmluvy. 

Česká republika využila této možnosti, a učinila výhradu podle článku 95, který stanoví, 

že „kterýkoli stát může prohlásit při uložení svých listin o ratifikaci, přijetí, schválení  

nebo přístupu, že nebude vázán ustanovením článku 1 odst. 1 písm. b) této Úmluvy“. 

Předmětem úpravy Vídeňské úmluvy je hmotněprávní úprava mezinárodní kupní 

smlouvy.  Vídeňská úmluva sama svůj předmět pozitivně nevymezuje,  obsahuje však 

určité vymezení negativní. Podle článku 2 se tak Vídeňská úmluva nepoužije na koupi 

zboží  kupovaného  pro  osobní  potřebu,  potřebu  rodiny  nebo  domácnosti,  ledaže 

14 Článek 99 odst.1 Vídeňské úmluvy zní: „Tato Úmluva nabude platnosti, pokud z ustanovení odstavce  
6 tohoto článku nevyplývá něco jiného, prvního dne měsíce následujícího po uplynutí dvanácti měsíců  
ode  dne  uložení  desáté  listiny  o  ratifikaci,  přijetí,  schválení  nebo  přístupu,  včetně  listiny,  která  
obsahuje prohlášení učiněné podle článku 92.“ 

15 FELEMEGAS, J. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods:
Article 7 and Uniform Interpretation.  Review of the Convention on Contracts for the International  
Sale of Goods (CISG). 2000-2001. [cit. 15. 2. 2013] Dostupné z:
<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/felemegas.html>.  

16  Údaj ověřený k 5. 3. 2013 zde: <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries.html>. 
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prodávající před uzavřením smlouvy nebo při jejím uzavření nevěděl a ani neměl vědět, 

že zboží je kupováno k takovému účelu. Dále nedopadá ani na koupě zboží na dražbách, 

při výkonu rozhodnutí nebo podle rozhodnutí soudu, cenných papírů nebo peněz, lodí, 

člunů, vznášedel  nebo letadel  a  elektrické energie.  Úmluva se rovněž nevztahuje na 

úpravu smlouvy o dílo.17  Vídeňská úmluva neupravuje všechny právní otázky, které 

mohou vyvstat spolu s uzavřením mezinárodní kupní smlouvy. Podle článku 4 Úmluva 

upravuje  pouze  uzavírání  smlouvy  o  koupi  a  práva  a  povinnosti  prodávajícího  a  

kupujícího vznikající z takové smlouvy. Pokud něco jiného není výslovně stanoveno v  

této Úmluvě, nedotýká se zejména platnosti smlouvy nebo kteréhokoli jejího ustanovení  

nebo  jakékoli  zvyklosti  a  účinku,  který  může  mít  smlouva  na  vlastnické  právo  k  

prodávanému zboží.  Podle článku 5 navíc nelze Úmluvy užít v otázkách odpovědnosti 

prodávajícího za smrt nebo ublížení na zdraví, způsobené zbožím kterékoli osobě. 

Vídeňská úmluva obsahuje celkem 101 článků, které jsou rozděleny do 4 částí. 

První část upravuje výše rozebíraný předmět úpravy a další obecná ustanovení, která se 

týkají  např. zásad pro interpretaci Vídeňské úmluvy nebo výkladu některých pojmů. 

Druhá část Vídeňské úmluvy upravuje náležitosti a postup při uzavírání mezinárodní 

kupní smlouvy. Třetí, stěžejní část Vídeňské úmluvy je věnována koupi zboží. Stanoví 

práva  a  povinnosti  prodávajícího  a  kupujícího  a  prostředky,  kterých  mohou  strany 

využít  v  případě  porušení  smlouvy.  Poslední  částí  jsou  závěrečná  ustanovení,  která 

stanoví například, jaké výhrady mohou strany využít, jaký je vztah Vídeňské úmluvy k 

Jednotným haagským zákonům nebo jakým způsobem mohou smluvní státy Vídeňskou 

úmluvu vypovědět. 

Vídeňská úmluva je k letošnímu roku platná již 25 let. „Za tuto dobu nebyl její 

text  upravován  (což  může  znít  při  vzpomínce  na  nekončící  novelizace  v  českém 

právním řádu až neuvěřitelně), vzhledem k její povaze mezinárodní smlouvy by to však 

nebylo pravděpodobně snadné ani praktické.“18

1.2.3 Vztah Vídeňské úmluvy k Římské úmluvě a nařízení Řím I

17 Článek 3 odst. 2 Vídeňské úmluvy zní: „Tato Úmluva se nepoužije na smlouvy, v nichž převažující  
část závazků strany, která dodává zboží, spočívá ve vykonání prací nebo poskytování služeb.“ 

18 SEHNÁLEK, D. Vídeňská úmluva aktuálně. Časopis pro právní vědu a praxi. 2005, č. 2. s. 184.
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Na závěr kapitoly se ještě podívejme na vztah Vídeňské úmluvy a nařízení Řím I 

(který zaujal  místo Římské úmluvy).  O dvou posledně jmenovaných dokumentech a 

jejich vzájemném postavení jsme se zmínili v kapitole 1.2.1. Pochopení vztahu mezi 

Vídeňskou úmluvou a nařízením Řím I je zásadní, protože oba dokumenty jsou právně 

závazné pro vysoký počet států (Vídeňská úmluva zavazuje 79 států, nařízení Řím I 

členské státy Evropské unie s výjimkou Dánska19) a zároveň oba dokumenty upravují 

mezinárodní koupi zboží. Nařízení Řím I je přitom kolizní normou (transformovanou z 

Římské  úmluvy),  která  se  vztahuje  na  smluvní  závazkové  vztahy  obchodního, 

občanského a pracovního práva, ve kterých je obsažen mezinárodní prvek. Naproti tomu 

Vídeňská úmluva je  přímou normou a  rozsah její  hmotněprávní  úpravy se omezuje 

pouze na institut mezinárodní kupní smlouvy. 

Pro vymezení vztahu Nařízení a Úmluvy je klíčový článek 25 Nařízení, který 

stanoví: 

Článek 25

Vztah ke stávajícím mezinárodním úmluvám

1. Tímto nařízením není dotčeno použití mezinárodních úmluv, jejichž stranou je  

jeden nebo více členských států ke dni přijetí tohoto nařízení a které stanoví kolizní  

normy pro smluvní závazkové vztahy.

2. Toto  nařízení  se  však  použije  mezi  členskými  státy  přednostně  ve  vztahu  k  

úmluvám uzavřeným výlučně mezi dvěma a více členskými státy v rozsahu, ve kterém se  

týkají oblastí upravených tímto nařízením.

Jak je z uvedeného ustanovení patrné, Nařízení Řím I není v rozporu s jinými 

kolizními úmluvami přijatými členskými státy v době před přijetím Nařízení Řím I. 

Členské státy tedy mohou při dodržení podmínek uvedených v článku 25 i nadále užívat 

kolizních pravidel z jiných mezinárodních úmluv bez toho, že by se dostávaly do střetu 

s Nařízením Řím I. 

Jak ovšem víme, Vídeňská úmluva není kolizní, ale přímou mezinárodní právní 

19 BŘÍZA, P. Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě. Praha: C.H.Beck a.s.,  2012. s. 121. 
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normou.  Ačkoliv  se  to  nemusí  zdát  jasné  z  textu  článku  25  Nařízení,  přímé 

(hmotněprávní)  úmluvy  také,  v  rozsahu  jejich  aplikovatelnosti,  mají  přednost  před 

Nařízením.  Je  tomu  tak,  protože  unifikované  hmotněprávní  úmluvy,  obvykle 

jednostranně stanoví rozsah své působnosti vlastním kolizním ustanovením, které má 

přednost před národním právem určeným Nařízením.20

Působnost Vídeňské úmluvy je upravena v článku 1 odst. 1 následovně: 

Článek 1

(1) Tato Úmluva upravuje smlouvy o koupi zboží mezi stranami, které mají místa  

podnikání v různých státech,

(a) jestliže tyto státy jsou smluvními státy; nebo

(b) jestliže podle ustanovení mezinárodního práva soukromého se má použít právního  

řádu některého smluvního státu.

 V případě, že tedy budou stranami mezinárodní kupní smlouvy smluvní státy 

Vídeňské úmluvy,  užije  se  jejích  ustanovení,  bez  ohledu na  to,  jaké  právo by bylo 

aplikovatelné podle Nařízení Řím I (ovšem nesmíme zapomínat,  že si strany mohou 

smluvně  určit  i  jiné  rozhodné  právo  a  užití  Vídeňské  úmluvy  zcela  nebo  částečně 

vyloučit). Nařízení se v tomto případě uplatní pouze v otázkách, které Vídeňská úmluva 

neupravuje a pouze za předpokladu, že daná věc spadá do jeho působnosti.

20 FERRARI,  F.  Rome  I  Regulation:  The  Law  Applicable  to  Contractual  Obligations  in  Europe, 
Mnichov: sellier. european law publishers,  2009. s. 219 
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2. Obecné zásady výkladu Vídeňské úmluvy

Ústředním tématem naší práce je právní výklad článku 25 Vídeňské úmluvy, který 

podáme  ve  třetí  kapitole.  Dříve  než  k  němu budeme  moci  přistoupit,  je  tedy  žádoucí 

vyložit, co rozumíme výkladem právní normy a jaké výkladové zásady Vídeňská úmluva 

zakotvuje. 

„Výkladem  práva  (interpretací)  rozumíme  objasnění  smyslu  a  obsahu  právních 

norem, vyjádřených v normativních aktech, za účelem jejich pochopení a používání.“21 K 

výkladu využíváme interpretačních metod, které označujeme podle toho, na základě jakých 

interpretačních  prostředků  výklad  provádějí.  Tak  rozlišujeme  především  systematický, 

logický, teleologický, jazykový, historický a komparativní výklad. Při využití výkladových 

metod  se  musíme  řídit  základními  zásadami  a  principy,  které  stojí  v  základech 

interpretovaného právního předpisu. 

V případě Vídeňské úmluvy je výklad ztížený několika faktory. V první řadě si 

musíme uvědomit, že je Vídeňská úmluva mezinárodním právním dokumentem, takže ji 

nelze vykládat na základě pravidel a zásad, která se uplatňují pro interpretaci vnitrostátních 

norem (i když některé zásady a pravidla budou jistě shodné s pravidly pro výklad práva 

mezinárodního). 

Dalším problémem při výkladu může být rozdílnost jazykových verzí, do kterých je 

Vídeňská  úmluva  překládána.  V  různých  jazykových  verzích  Vídeňské  úmluvy  může 

docházet k tomu, že neexistuje přesný ekvivalent pro určitý termín nebo slovní spojení a 

osoby provádějící výklad se pak musí s touto skutečností vypořádat. Při výkladu norem 

mezinárodního  práva  je  proto  vždy  vhodné  a  žádoucí  provést  porovnání  vykládané 

jazykové verze s dalšími.22

Vídeňská úmluva obsahuje v článku 7 odst. 1 vlastní zásady výkladu: 

Článek 7

(1) Při  výkladu  této  Úmluvy  se  přihlédne  k  její  mezinárodní  povaze  a  k  potřebě  

podporovat jednotnost při jejím použití a dodržování dobré víry v mezinárodním obchodu. 

21 BOGUSZAK, J., ČAPEK, J., GERLOCH A. Teorie práva, 2. vydání. Praha: ASPI,  2004. s. 99.
22 K  tomu  blíže  např.  LAUTENSCHLAGER,  F.  Current  Problems  Regarding  the  Interpretation  of 

Statements and Party Conduct under the CISG - The Reasonable Third Person, Language Problems 
and  Standard  Terms  and  Conditions.  Vindobona  Journal  of  International  Commercial  Law  & 
Arbitration. 2007, č. 2. s. 265 – 273. Dostupné z:
<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/lautenschlager.html>  [Navštíveno 10. 12. 2012].
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V uvedeném ustanovení jsou uvedeny tři základní zásady pro výklad Vídeňské úmluvy:

 Zásada přihlédnutí k mezinárodní povaze Vídeňské úmluvy,

 Zásada podpory jednotnosti použití Vídeňské úmluvy,

 Zásada dobré víry v mezinárodním obchodu.

Ve třech následujících podkapitolách si jednotlivé zásady blíže vysvětlíme.

2.1 Zásada přihlédnutí k mezinárodní povaze Vídeňské úmluvy

Podstatu  této  zásady  jsem vyjádřili  již  v  úvodu  druhé  kapitoly.  „Požadavek 

[pozn. vyjádřený v této zásadě] přihlédnout k mezinárodní povaze Vídeňské úmluvy 

usiluje o zajištění principu autonomního výkladu principů Vídeňské úmluvy a zakazuje 

užívání výkladových norem, vnitrostátních právních principů a především vnitrostátního 

práva  osobou provádějící  výklad.“23 Také  to  znamená,  že  Vídeňská  úmluva  zůstává 

autonomním právním dokumentem i  po  té,  co byla  inkorporována do vnitrostátních 

právních systémů. To platí jak v případě, kdy je inkorporace výsledkem ratifikačního 

aktu, na základě kterého má úmluva sílu zákona, tak i tehdy, kdy byl vyhlášen speciální 

národní předpis transformující její pravidla.24 

Ve Vídeňské  úmluvě se  jistě  setkáme s  pojmy,  které  bývají  tradičně  užity v 

národních  právních  řádech.  „Nakonec,  Úmluva  byla  vypracovaná  v  šesti  stejně 

závazných jazykových verzích jakožto úředních jazycích Organizace spojených národů, 

a  tak  je  velmi  pravděpodobné,  že  termíny  jako  „reasonable  (přiměřený)“ nebo 

„fundamental  breach  of  contract  (podstatné  porušení  smlouvy)“,  „resolution 

(usnesení)“ nebo „dommage -intérêts (poškození zájmu)“,  pokud nebudou vyjádřené v 

jejich původním znění, budou evokovat svůj tradiční význam“25. U těchto termínu je 

třeba se v duchu zásady přihlédnutí k mezinárodní povaze Vídeňské úmluvy vyvarovat 

jejich výkladu ve světle vnitrostátních národních úprav. Termíny, které tak například 

23 SCHLECHTRIEM, P.;  BUTLER, P.  UN Law on International  Sales:  The UN Convention of  the  
International Sales of Good. Heidelberg: Springer, 2009. s. 48. [poznámka v citaci doplněna].

24 BONNEL, M.  in BIANCA, C., BONELL, M.  Commentary on the International Sales Law - 1980  
Viena Sales Convention. Miláno: Giuffrè, 1987. s.72. 

25 BONNEL, M.  in BIANCA, C., BONELL, M.  Commentary on the International Sales Law - 1980  
Viena Sales Convention. Miláno: Giuffrè, 1987. s.73.
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známe z českého obchodního zákoníku, budeme, pokud budou obsaženy i ve Vídeňské 

úmluvě, vykládat nezávisle na výkladu českého obchodního práva. 

Pokud by se tato zásada neuplatňovala, ztratila by Vídeňská úmluva v podstatě 

svůj smysl. Sice by existovala jednotná nadnárodní právní úprava mezinárodní kupní 

smlouvy,  ale  každý  rozhodující  orgán  i  osoby  soukromého  práva  by  vykládaly 

Vídeňskou  úmluvu  pouze  ve  světle  vlastního  národního  právního  řádu  a  unifikace 

mezinárodní koupě zboží, jakožto důvod vzniku Vídeňské úmluvy, by ve značné míře 

ztratila svůj význam.

Závěrem  uveďme,  že  protože  spory  z  mezinárodní  kupní  smlouvy  často 

rozhodují  vnitrostátní  soudy,  stává  se,  že  se  jim  někdy  nepodaří  tuto  zásadu  plně 

respektovat  a  výklad jednotlivých ustanovení  pak může být  odtržený od skutečného 

smyslu, který ustanovení přisuzuje Vídeňská úmluva. Rozdílnost ve výkladu můžeme 

pozorovat napříč zeměmi, ale i v rámci rozhodovací praxe jedné země.

2.2 Zásada podpory jednotnosti použití Vídeňské úmluvy

Zásada  podpory  jednotnosti  použití  Vídeňské  úmluvy  je  úzce  propojena  se 

zásadou přihlédnutí k mezinárodní povaze Vídeňské úmluvy. Jak uvádí Bonell jedná se 

v podstatě o jakýsi její logický důsledek.26

Smyslem této zásady, jejímiž adresáty jsou především soudní a rozhodčí orgány 

je, aby při vydávání rozhodnutí interpretujících a aplikujících Vídeňskou úmluvu byla 

zachována určitá jednotnost výkladu ustanovení Vídeňské úmluvy. Vzhledem k absenci 

vrcholného  orgánu,  který  by  sjednocoval  rozhodnutí  jemu  podřízených  soudních  a 

rozhodčích instancí, je tak nutné, aby soudní a rozhodčí tribunály navzájem studovali a 

přihlíželi  ke  svým  rozhodnutím.  Zásadu  však  nelze  vykládat  tak,  že  soudy  budou 

aplikovat  rozhodnutí  jiných soudů bezvýhradně,  že se  tedy judikatura stane jakýmsi 

závazným výkladem, protože je potřeba v každém případu přihlížet k jeho specifickým 

okolnostem. „Ačkoliv podle Vídeňské úmluvy není systém precedentů,  který by byl 

26 BONNEL, M.  in BIANCA, C., BONELL, M.  Commentary on the International Sales Law - 1980  
Viena Sales Convention. Miláno: Giuffrè, 1987. s.72.
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srovnatelný s common law, závazný, spojení  „podporovat jednotnost při jejím použití“  

v  článku  7  odst.  1  Vídeňské  úmluvy  zavazuje  k  tomu,  aby  byla  brána  v  úvahu 

zahraniční literatua a především judikatura.“27

Jinak  řečeno,  vzhledem  k  tomu,  že  článek  7  odst.  1  vyžaduje,  aby  soudy 

přihlíželi k mezinárodní povaze Vídeňské úmluvy a k potřebě podporovat jednotnost při 

jejím použití,  jsou vnitrostátní  soudy povinny přihlédnout  minimálně  k zahraničním 

precedentům týkajícím se Vídeňské úmluvy.  „Tento úkol jim zjednodušuje existence 

sytému CLOUT (Case Law on UNCITRAL Texts) a jiných systémů, které uvádějí řadu 

rozhodnutí týkajících se Vídeňské úmluvy vydaných soudy a rozhodčími tribunály po 

celém světě. Samozřejmě, vzhledem k tomu, že rozhodnutí (i nejvyšších) soudů v jiných 

jurisdikcích  může  přinejlepším  dosáhnout  statusu  "přesvědčivé"  (jako  protiklad  k 

„závaznému“ výkladu), pravá interpretace "mezinárodní" úmluvy zůstává nejsložitějším 

úkolem.“28

2.3 Zásada dobré víry v mezinárodním obchodu

Zakotvení  zásady  dobré  víry  v  článku  7  je  považováno  za  jedno  z 

nejkontroverznějších  ustanovení  Vídeňské  úmluvy.  Je  tomu  tak  zejména  proto,  že 

institut dobré víry bývá v různých právních řádech vykládán odlišně a ze samotného 

článku 7 není patrné, jaký je jeho pravý smysl v samotné Vídeňské úmluvě. (Jak už 

ovšem z předchozího výkladu víme, v důsledku autonomní povahy Vídeňské úmluvy 

nelze  přihlížet  k  pojetím  dobré  víry  ve  vnitrostátních  právních  řádech.29)   Mezi 

odborníky na mezinárodní právo probíhají především debaty o tom, zda se má princip 

dobré víry uplatnit pouze při výkladu Vídeňské úmluvy nebo i v samotných právních 

vztazích,  které  Vídeňská  úmluva  upravuje.  „Ti,  kteří  se  soustředí  výhradně  na  text 

tohoto  ustanovení,  zejména  na  slova  „při  výkladu“,  tvrdí,  že  dobrá  víra  má  být 

používána  jako  princip  pro  interpretaci  ustanovení  Úmluvy.  Jako taková  dobrá  víra 

27 SCHLECHTRIEM, P.;  BUTLER, P.  UN Law on International  Sales:  The UN Convention of  the  
International Sales of Good. Heidelberg: Springer, 2009. s. 49.

28 LOOKOFSKY, J. The 1980 United Nations Convention on Contracts for the International  Sale of 
Goods, International Encyclopedia of Laws - Contracts, Suppl. 29, 2000. s.49. [Cit. 13. 12. 2012] 
Dostupné z: <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/loo7.html>. 

29 ŽÍDEK, P. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Právní fórum. 2008, č. 3. s. 86.
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nemůže být zdrojem práv a povinností smluvních stran, neboť článek 7 ods. 1 jim není 

vůbec adresován.“30

Proti  tomuto  tvrzení  lze  však  namítat,  že  pokud  se  vykládají  jednotlivá 

ustanovení Vídeňské úmluvy podle zásady dobré víry, pak to nutně musí dopadat i na 

závazkové vztahy uzavírané mezi smluvními stranami mezinárodní kupní smlouvy. Pak 

by  tedy  i  uzavření  mezinárodní  kupní  smlouvy  v  režimu  Vídeňské  úmluvy  mělo 

podléhat zásadě dobré víry. Existují tedy zastánci obou tvrzení. Dokladem toho jsou i 

soudní rozhodnutí, která se zásadou dobré víry nakládají porůznu. 

Přikláníme se  k druhému z  možných výkladů Vídeňské  úmluvy,  ke  kterému 

Lookofsky poznamenává: „Rozdíl mezi užitím institutu dobré víry pouze při výkladu a 

dobré  víry také  při  plnění  dle  Vídeňské  úmluvy,  se  ukazuje být  spíše  zdánlivý  než 

skutečný, zejména proto, že otázky spadající do předmětu úpravy této Úmluvy, které v  

ní nejsou výslovně řešeny, se řeší podle obecných zásad, na nichž Úmluva spočívá.“31

Z uvedeného je patrné, že byť je dobrá víra jednou z obecných zásad výkladu 

Vídeňské úmluvy, paradoxně je její vlastní výklad velmi problematický. Protože detailní 

seznámení s  touto problematikou není předmětem naší práce, odkazujeme na odbornou 

literaturu, která institut dobré víry rozpracovává.32

Závěrem této kapitoly uveďme, že byť je interpretace Vídeňské úmluvy velice 

složitá,  je  důležitá  pro  správné  porozumění  jednotlivým  ustanovením  a  pro  jejich 

aplikaci.  Vzhledem  k  vysoké  obecnosti  právní  úpravy  Vídeňské  úmluvy,  která  je 

důsledkem snahy o vytvoření široce přijímaného právního předpisu, by se osoby, které s 

Vídeňskou úmluvou přicházejí  do styku,  bez výkladu neobešly.  Ani  po více než 25 

30 HÝBLOVÁ, K. Role dobré víry při obchodování podle Vídeňské úmluvy, Právní fórum, 2008, č. 7. s. 
293.

31 LOOKOFSKY, J. The 1980 United Nations Convention on Contracts for the International  Sale of 
Goods, International Encyclopedia of Laws - Contracts, Suppl. 29, 2000. s.49. [Cit. 13. 12. 2012] 
Dostupné z: <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/loo7.html>.

32 Například: 
KEILY, T. Good Faith and the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods.  
Vindobona  Journal  of  International  Commercial  Law  and  Arbitration.  1999,  č.  1.  Dostupné  z: 
<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/keily.html> [Navštíveno 13. 12. 2012];  
KLEIN, J. Good Faith in International Transactions. Liverpool Law Review. 1993. Dostupné z:

 <http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/Klein.html> [Navštíveno 13. 12. 2012];  
HÝBLOVÁ, K. Role dobré víry při obchodování podle Vídeňské úmluvy, Právní fórum, 2008, č. 7.
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letech  od  přijetí  Vídeňské  úmluvy  však  není  výklad  podávaný  soudními  orgány či 

doktrínou  vždy  jednotný.  Na  rozdíly  ve  výkladu  jednotlivých  ustanovení  často 

upozorňují  v  odborných  článcích  a  publikacích  odborníci  v  oblasti  mezinárodního 

práva, kteří se pokoušejí osvětlit výkladové nesrovnalosti a přednést výklad, který by 

byl přijat jednomyslně.    
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3. Podstatné porušení mezinárodní kupní smlouvy podle čl. 25 

Vídeňské úmluvy

V první  kapitole  jsme se  seznámili  s  pojmem mezinárodní  kupní  smlouva a 

přiblížili jsme si Vídeňskou úmluvu, jakožto mezinárodní smlouvu, která se úpravou 

mezinárodní  koupě  zboží  zabývá.  Ve  druhé  kapitole  jsme  pak  objasnili  tři  obecné 

zásady interpretace Vídeňské úmluvy.  V následujících kapitolách se tak již můžeme 

plně zaměřit na těžiště naší práce, tedy rozbor podstatného porušení mezinárodní kupní 

smlouvy. 

Vídeňská  úmluva  rozlišuje  mezi  podstatným  a  nepodstatným  porušením 

smlouvy. Podstatné porušení je upraveno v článku 25, oproti tomu nepodstatné porušení 

není ve Vídeňské úmluvě definováno v žádném článku. Platí, že pokud nelze porušení 

kvalifikovat jako podstatné, bude se jednat o druhou zmíněnou kategorii, tedy porušení 

nepodstatné. Jaký význam má toto dělení popíšeme na konci této kapitoly. 

V první podkapitole této kapitoly vymezíme, co se rozumí pojmem porušení v 

režimu Vídeňské úmluvy. Ve druhé podkapitole pak provedeme vlastní výklad článku 

25. Při našem rozboru definice podstatného porušení nám jako zdroj poznání poslouží 

především odborná literatura, vedle ní budeme také vycházet ze soudních a arbitrážních 

rozhodnutí.

Na  konci  třetí  kapitoly  bychom měli  rozumět  institutu  podstatného  porušení 

mezinárodní kupní smlouvy v teoretické rovině, tak abychom se v další kapitole mohli 

věnovat jeho uplatnění v konkrétních typových situacích.

3.1  Pojem porušení  mezinárodní  kupní  smlouvy  v  režimu Vídeňské 

úmluvy

Článek 25 VÚ upravuje podstatné porušení mezinárodní kupní smlouvy. Avšak 

dříve,  než se zaměříme na rozbor tohoto ustanovení,  je potřeba si  vymezit,  co se v 

režimu VÚ rozumí pojmem „porušení“. 
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Samotná  VÚ  neobsahuje  pro  pojem  porušení  žádné  výkladové  ustanovení. 

Obecně za porušení smlouvy považujeme ty případy, kdy některá ze smluvních stran 

nesplní  řádně  svoji  smluvní  povinnost.  V případě,  že  mezinárodní  koupě probíhá  v 

režimu  Vídeňské  úmluvy,  je  za  porušení  považováno  jak  porušení  povinnosti 

vyplývající  z  mezinárodní  kupní  smlouvy,  tak  i  porušení  některého  z  ustanovení 

samotné Vídeňské úmluvy.  Smluvní strany mohou přitom mít  celou řadu povinností 

vyplývajících  z  obou  výše  zmíněných  právních  dokumentů  (tj.  kupní  smlouvy  a 

Vídeňské úmluvy), přičemž některé z nich lze označit jako základní a jiné jako vedlejší.  

Tak  v  případě  prodávajícího  je  podle  článku  30  Vídeňské  úmluvy  jeho  základní 

povinností odevzdat zboží s potřebnými doklady a převést vlastnické právo. Následující 

články pak tyto povinnosti dále konkretizují (tj. povinnost dodat zboží v určitém čase a 

místě,  bez vad jakostních,  množstevních a  ve  smluveném provedení).   Kupující  má 

naproti tomu dle článku 53 povinnost zaplatit kupní cenu a převzít zboží v souladu se 

smlouvou a s Vídeňskou úmluvou. Dle dalších ustanovení, která článek 53 konkretizují, 

je potřeba zejména   zaplatit kupní cenu řádně (tj. v dané výši a měně), v určitém čase a 

místě a stejně tak provést řádně všechny potřebné úkony,  které předchází nebo jsou 

spojeny s převzetím zboží. Vedlejšími povinnostmi můžeme rozumět například závazek 

dopravit zboží sjednaným způsobem, zabalit dodávané zboží podle ujednání, přiložit ke 

zboží některé dokumenty apod. Vedlejší povinnosti tak budou často (ne však nezbytně) 

vyplývat  z  výše  zmíněných  konkretizujících  článků  Vídeňské  úmluvy  a  budou 

upravovány především prostřednictvím samotné kupní smlouvy. Protože článek 25 VÚ 

nerozlišuje mezi porušením hlavní a vedlejší povinnosti  (Porušení smlouvy jednou ze  

stran  je  podstatné,...),  lze  dovodit,  že  k  podstatnému  porušení  mezinárodní  kupní 

smlouvy může dojít  jak  při  nesplnění  hlavní  povinnosti,  tak  i  povinnosti  vedlejší.33 

Obdobnou interpretaci přitom nalezneme i v judikatuře. Uveďme například rozhodnutí 

v případu „cobalt sulphate case“, ve kterém německý Spolkový soudní dvůr došel k 

tomuto závěru:  „Při zjišťování podstatného smluvního zájmu musí být brány v úvahu  

smluvní závazky jakéhokoliv druhu, bez ohledu na to, zda představují hlavní nebo  

33 Oporou pro naše tvrzení mohou být také články 45 a 61 VÚ, upravující práva poškozené strany při 
porušení  smlouvy,  které  obdobně  nerozlišují  mezi  povinnostmi  hlavními  a  vedlejšími:  Nesplní-li  
prodávající některou svou povinnost (any of his obligation) ze smlouvy o koupi nebo z této Úmluvy / 
Nesplní-li kupující některou svou povinnost  (any of his obligation)stanovenou smlouvou nebo touto  
Úmluvou,... 
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vedlejší povinnosti, nebo se týkají kvality, množství, dodací lhůty nebo jiných způsobů  

plnění.“34

3.2 Interpretace článku 25 VÚ

V předchozí  kapitole  jsme  se  zabývali  pojmem porušení.  Nyní  se  pokusíme 

vyložit pojem podstatné porušení mezinárodní kupní smlouvy  (v anglickém jazyce a  

fundamental  breach  of  contract,  v  německém  jazyce die  wesentliche  

Vertragsverletzung) dle úpravy v článku 25 Vídeňské úmluvy. Je třeba si uvědomit, že 

toto ustanovení nám neposkytuje  přesné definice,  na základě kterých bychom mohli 

jednoznačně bez dalšího výkladu určit, zda se jedná o podstatné či nepodstatné porušení 

smlouvy.  Vágnost  ustanovení  a  nejednoznačnost  definice byla mnohými kritizována. 

Vídeňská úmluva navíc neobsahuje ani žádný výčet případů, které by mohly zakládat 

podstatné porušení. 35 Pokusíme se tedy zaměřit na jednotlivé prvky článku 25 a nalézt 

tak jednoznačnou a přesnou definici podstatného porušení mezinárodní kupní smlouvy v 

režimu Vídeňské úmluvy. Pro přehlednost nyní uvedeme znění celého článku 25:

Článek 25

Porušení smlouvy jednou ze stran je podstatné, jestliže způsobuje takovou újmu druhé  

straně, že ji ve značné míře zbavuje toho, co tato strana je oprávněna očekávat podle  

smlouvy, ledaže strana porušující smlouvu nepředvídala takové důsledky a ani rozumná  

osoba v tomtéž postavení by je nepředvídala za týchž okolností. 

Jak je z článku 25 patrno, definice podstatného porušení obsahuje dvě kritéria, 

která musí být splněna kumulativně. Pokud by tedy nebyla naplněna obě zároveň, nešlo 

by již porušení kvalifikovat jako podstatné, ale pouze jako nepodstatné.

34 Rozhodnutí  Bundesgerichtshof,  ze  dne  3.  4.  1996,  č.  VIII  ZR  51/95,  dostupné  z: 
<http://www.unilex.info/case.cfm?id=182> [cit. 25. 2. 2013]. 

35 Srov.  GRAFFI,  L.,Case  Law  on  the  Concept  of  "Fundamental  Breach"  in  the  Vienna  Sales 
Convention. International  Business  Law  Journal. 2003,  č.  3.  s.  338-349,  dostupné  z: 
<http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/graffi.html#agg>. 
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Prvním kritériem je skutečnost, že poškozené straně byla druhou (poškozující) 

stranou způsobena taková újma, že ji ve značné míře zbavuje toho, co je tato strana 

oprávněna očekávat podle smlouvy.  Je tak tvořeno prvkem podstatné újmy a prvkem 

nenaplnění legitimních očekávání poškozené strany. 

Druhým kritériem je podmínka ve formě liberačního důvodu, podle kterého se 

porušení  smlouvy  nepokládá  za  podstatné  v  případě,  že  strana  porušující  smlouvu 

takové  důsledky  nepředvídala  a  ani  rozumná  osoba  v  tomtéž  postavení  by  je 

nepředvídala za týchž okolností. 

3.2.1 Podstatná újma

V závazkovém právu si  pod pojmem újma obecně můžeme představit  určitý 

nepříznivý následek ve formě poškození zájmů jedné smluvní  strany, který nastává v 

důsledku porušení smlouvy druhou stranou. Prvním  předpokladem  pro  konstatování 

podstatného  porušení  v  režimu  Vídeňské  úmluvy  je  způsobení  podstatné  újmy. 

Vídeňská  úmluva  slovní  spojení  podstatná  újma  nezná,  na  místo  toho  popisuje 

závažnost újmy (v anglickém jazyce detriment, v německém jazyce der Nachteil), které 

je třeba dosáhnout k tomu, aby mohlo být konstatováno podstatné porušení v první části 

článku 25:  

Porušení smlouvy jednou ze stran je podstatné, jestliže způsobuje takovou újmu druhé  

straně, že ji ve značné míře zbavuje toho, co tato strana je oprávněna očekávat podle  

smlouvy.

Protože Vídeňská úmluva neobsahuje ani  demonstrativní  výčet  případů,  na které  by 

uvedená část článku 25 dopadala, je třeba pro objasnění toho, co rozumíme podstatnou 

újmou, uvedenou definici vyložit za pomoci interpretačních metod.

Jak je z uvedeného článku patrné, je pro určení, zda se jedná o podstatnou újmu, 

rozhodujícím ukazatelem, zda došlo k takovému porušení zájmů poškozené strany, že 

další  trvání  smluvního  závazku  pro  ni  ztratilo  význam.  Jinak  řečeno,  podstatnost 

porušení smlouvy spočívá v tom, že v důsledku porušení konkrétní smluvní povinnosti 

jednou ze smluvních stran druhá strana tímto porušením postižená, nemá nadále zájem 

na realizaci smlouvy. Újma podle Vídeňské úmluvy v podstatě znamená, že je zmařen 
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důvod, proč poškozená strana smlouvu uzavřela, což vede k tomu, že dále už nemá 

zájem na jejím plnění, a jejím druhotným cílem je odstoupení od smlouvy.36 

„Stanovení toho, zda je újma podstatná  (pozn. ve smyslu článku 25),  je třeba 

určovat  ve světle  okolností  konkrétního případu,  např.  na základě  hodnoty smlouvy 

vyjádřené  v  penězích,  výše  peněžité  škody  způsobené  porušením  smlouvy,  nebo 

rozsahu, ve kterém porušení smlouvy zasahuje do dalších aktivit poškozené strany.“37 

Jde o případy, kdy porušení smlouvy znamená zmaření  účelu jejího uzavření a dává 

možnost  poškozené  straně  odstoupit,  protože  další  pokračování  v  plnění  by  jí 

omezovalo ve výkonu jejích podnikatelských aktivit. O újmu ve smyslu článku 25 se 

však  na druhé straně  často zřejmě nebude jednat  v  případech,  kdy bude dostačující 

kompenzací pro poškozenou stranu samotná náhrada škody. Při stanovení, zda se jedná 

o podstatnou újmu, se tedy, jak z uvedeného vyplývá, vychází především z posuzování 

ekonomických dopadů v obchodních vztazích a nikoli samotné formální skutečnosti, že 

došlo k nesplnění některé smluvní povinnosti.38

Je tedy zřejmé, že poškozená strana nebude mít zájem na dalším trvání smlouvy, 

jestliže zmařením kauzy kupní smlouvy a tedy nenaplněním smluvních závazků nedojde 

k naplnění jejích očekávání a tím pro ni uzavření kupní smlouvy ztratí (zpětně) smysl. V 

tomto bodě si  je  potřeba zodpovědět  na otázku,  co je  poškozená strana  oprávněna 

očekávat. Dle textu Vídeňské úmluvy půjde zřejmě o taková očekávání, která vyplývají 

ze smlouvy (...co tato strana je oprávněna očekávat  podle smlouvy.)  Pro posouzení 

podstatnosti  porušení  kupní  smlouvy  nelze  proto  brát  jako  relevantní  subjektivní 

očekávání  poškozené  strany,  která  nemají  oporu  ve  smlouvě.  „Legitimní  očekávání 

poškozené strany tedy nejsou určena jejím subjektivním vnímáním, ale jsou vymezena 

podmínkami existující smlouvy a z nich musí být zřejmá.“39 Zde je třeba zodpovědět, co 

36 HERBOCZKOVÁ, J. Podstatné porušení smlouvy podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní 
koupi zboží. Právní rozhledy. 2009, č. 14, s. 506.

37 Commentary on the Draft Convention on Contracts for the International Sale of Goods prepared by 
the Secretariat ("Secretariat Commentary"). Dokument OSN č. A/CONF. 97/5. s. 25. [Komentář k čl. 
23 (pozn. nyní čl. 25), bod 3.; cit. 17. 12. 2012].
Dostupný také z <http://www.globalsaleslaw.org/index.cfm?pageID=644>.

38 ENDERLEIN, F., MASKOW, D. International Sales Law: United Nations Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods; Convention on the Limitation Period in the International Sale of  
Goods. Oceana Publications. 1992. s. 112. [cit. 17. 12. 2012] Dostupný z:
 <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/enderlein.html#art25-2a>.

39 HERBOCZKOVÁ, J. Podstatné porušení smlouvy podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní 
koupi zboží. Právní rozhledy. 2009, č. 14, s. 506
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v  tomto  případě  bude  pokládáno  za  relevantní  zdroj,  ze  kterého  lze  objektivně 

dovozovat očekávání strany ze smlouvy. Graffi k tomu uvádí:  „Není úplně zřejmé a 

mnozí autoři o tom spekulují, zda vymezení očekávání strany „podle smlouvy“ zahrnuje 

vedle  explicitních  podmínek  smlouvy také  implicitní  podmínky  smlouvy,  jako  jsou 

ustálená praxe mezi stranami, zvyklosti, předsmluvní jednání nebo skutečnosti nastalé 

po  uzavření  smlouvy.“40 Přikláníme  se  k  názoru,  že  by  se  výklad  spojení  „podle 

smlouvy“ neměl omezit pouze na její explicitní podmínky, ale zahrnout i další, v citaci 

Graffiho  uvedené  zdroje.  Jejich  relevantnost  by  se  pak  posuzovala  jednotlivě  v 

konkrétních případech, např.  podle možností  jejich prokázání,  nebo kvality a tradice 

obchodních vztahů mezi smluvními stranami. 

3.2.2 Nepředvídatelnost

Nyní se zaměříme na druhou část definice podstatného porušení kupní smlouvy, 

která je charakterizována prvkem nepředvídatelnosti. Článek 25 v druhé části stanoví: 

…, ledaže  strana porušující  smlouvu  nepředvídala takové  důsledky  a  ani  rozumná 

osoba v tomtéž postavení by je nepředvídala za týchž okolností. 

Smyslem této úpravy je chránit porušující stranu v případech, kdy porušila svou 

povinnost  a  způsobila  podstatnou  újmu  druhé  straně,  ale  zároveň  se  tak  stalo  za 

okolností, které jí (i jiné osobě, která by byla v tomtéž postavení) znemožnily takové 

následky předvídat. Pokud porušující strana prokáže, že nemohla předvídat způsobení 

podstatné újmy a že by tak nemohla předvídat ani rozumná osoba v tomtéž postavení, 

nejedná  se  o  podstatné  porušení  smlouvy.  Z  uvedeného  je  patrné,  že  je  uvedená 

podmínka  tvořena  dvěma prvky,  hlediskem subjektivním a  objektivním.  Subjektivní 

hledisko  spočívá  v  tom,  že  způsobení  podstatné  újmy  nemohla  předvídat  sama 

porušující  strana,  objektivní  hledisko v tom, že by takovou újmu nemohla za týchž 

okolností  předvídat  ani  jiná  rozumná  osoba  v  tomtéž  postavení.  K  tomu,  aby  se 

nejednalo  o  podstatné  porušení  kupní  smlouvy,  musí  být  naplněna  obě  hlediska 

kumulativně. Řečeno opačně, podstatné porušení nastane vždy, když nebude naplněno 

40 GRAFFI, L. Case Law on the Concept of "Fundamental Breach" in the Vienna Sales Convention. 
International  Business  Law  Journal.  2003,  č.  3.  s.  340.  [Cit.  17.  12.  2012]  Dostupné  také  z: 
<http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/graffi.html#agg>.
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alespoň jedno ze dvou jmenovaných hledisek, tedy poškozující strana bude předvídat 

způsobení podstatné újmy nebo se prokáže, že by způsobení podstatné újmy za týchž 

okolností předvídala rozumná osoba v tomtéž postavení.

Jak  je  z  našeho  výkladu  patrné,  při  posuzování  objektivního  hlediska 

předvídatelnosti  je  důležité  správně  vykládat  termín  „rozumná  osoba  v  tomtéž 

postavení“.  V  první  řadě  je  třeba  si  uvědomit,  že  Vídeňská  úmluva  upravuje 

mezinárodní  koupi  zboží  a  tudíž  bude  její  úprava  určena  především obchodníkům. 

Rozumná osoba by proto měla být vykládána jako rozumný obchodník.41 Rozumným 

obchodníkem pak bude takový, který by dosahoval průměrné odborné způsobilosti v 

daném odvětví, to znamená, že by z určitého profesního standardu nevybočoval ať už 

převahou  nebo  nedostatkem,  co  do  rozsahu  svých  profesních  znalostí,  ani  co  do 

intelektu.  „Samozřejmě lze očekávat více znalostí a dovedností od strany, která je v 

dané oblasti obchodu odborníkem, než od osoby, která je pouhým průměrně placeným 

zaměstnancem. Nicméně je třeba zdůraznit, že osobní kvalifikace porušující strany není 

pro uplatnění podmínky předvídatelnosti rozhodující, protože předvídatelnost je nutné 

hodnotit objektivně.“42Rozumná osoba by se měla nacházet nejen v „tomtéž postavení“, 

ale v úvahu musí být brány i vnější okolnosti („za týchž okolností“) jako například tržní  

podmínky v daném místě. 

Vídeňská úmluva neobsahuje ustanovení, které by určovalo okamžik, po jehož 

nastání by zjištění nových informací ohledně závazků stran některou ze smluvních stran 

už bylo irelevantní z hlediska otázky předvídatelnosti  porušení kupní smlouvy.  Tyto 

informace by neměnili povinnosti vyplývající ze smlouvy, pouze by charakterizovaly 

jejich závažnost z hlediska článku 25 Vídeňské úmluvy. Taková situace může nastat 

například v tomto hypotetickém případě: Strany uzavřou kupní smlouvu, na základě 

které  má  být  dodáno  za  měsíc  zboží  kupujícímu.  Kupující  při  uzavírání  smlouvy 

prodávajícího neinformoval, že pozdní dodání mu způsobí podstatnou újmu a ani tak 

nevyplývalo  z  textu  smlouvy  či  smluvních  jednání.  O  této  skutečnosti  informuje 

41 BABIAK, A. Defining "Fundamental Breach" Under the United Nations Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods.  Temple International and Comparative Law Journal . 1992, s. 121 
[Cit. 12. 3. 2013] Dostupné také z:
<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/babiak.html>.

42 HERBOCZKOVÁ, J. Podstatné porušení smlouvy podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní 
koupi zboží. Právní rozhledy. 2009, č. 14, s. 507.
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kupující  prodávajícího  až  týden  po uzavření  smlouvy.  Otázka  zní,  zda  při  porušení 

smlouvy bude moci prodávající úspěšně namítat nepředvídatelnost způsobení podstatné 

újmy, protože o nezbytnosti včasného dodání v době uzavření smlouvy nevěděl, nebo 

zda bude v právu prodávající,  který jej  o důležité skutečnosti informoval, byť až po 

uzavření kupní smlouvy. Dle dostupných soudních rozhodnutí i odborné literatury není 

na naši otázku jednoznačná odpověď. „Většinový názor považuje za relevantní okamžik 

uzavření kupní smlouvy. Někteří komentátoři však navrhují vzít v úvahu také informace 

sdělené  po  uzavření  kupní  smlouvy.“43Zastánci  většinového  názorového  proudu 

argumentují  tím,  že  prodávající  uzavírá  smlouvu  za  určitých  okolností  a  vázanost 

informacemi, které získal až dodatečně, by mohla, pokud by o ní věděl před uzavřením 

smlouvy,  vést  k  tomu,  že  by  smlouvu  vůbec  neuzavřel.  Dále  uvádějí,  že  samotná 

Vídeňská úmluva spojuje podstatné porušení kupní smlouvy s legitimními očekáváními 

„podle smlouvy.“ Informace sdělené následovně nejsou již součástí smlouvy, protože ta 

již byla uzavřena, a tudíž by z hlediska předvídatelnosti neměli být relevantní. Naopak 

jako  součást  smlouvy  by  měly  být  brány  i  informace,  které  si  strany  mezi  sebou 

vyměnily  v  průběhu  předsmluvních  jednání,  nebo  vyplývají  z  jejich  dřívějšího 

obchodního styku, ač nejsou výslovně uvedené ve smlouvě. Lorenz se vyjádřil v tomto 

ohledu  k  případům  typově  shodným  s  námi  uvedeným  příkladem  ve  prospěch 

okamžiku, který spadá v jedno s uzavřením kupní smlouvy: „Současná verze (pozn.  

Vídeňské  úmluvy),  v  níž  je  rozhodujícím  faktorem  zájem  smluvní  strany,  který  je 

upravený v podmínkách smlouvy, zakotvuje uzavření smlouvy jako relevantní okamžik 

z hlediska schopnosti předvídat důsledky porušení kupní smlouvy: Smlouva, ve které 

čas  doručení  není  závazný,  se  nemůže změnit  v  závazek,   kde  je  čas  rozhodujícím 

faktorem jen proto, že se prodávající později dozvěděl, že se kupující zavázal přeprodat 

zboží v určité lhůtě.“44

Zastánci  druhého  názorového  proudu45 protiargumentují  tím,  že  dodatečně 

43 FERRARI,  F.  Fundamental  Breach  of  Contract  Under  the  UN  Sales  Convention
-- 25 Years of Article 25 CISG –. Journal of Law and Commerce. 2006. s. 498-499. [Cit. 17. 12. 2012] 
Dostupné také z: <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/ferrari14.html>.

44 LORENZ,  A.  Fundamental  breach  under  the  CISG.  PACE  Essay  (http://www.cisg.law.pace.edu/). 
1998. s. 60. [Cit. 12. 3. 2013] Dostupné také z:
 <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/lorenz.html>.

45 Např. FLECHTNER, H.  Remedies Under the New International Sales Convention: The Perspective 
from  Article  2  of  the  U.C.C.,  Journal  of  Law  and  Commerce. 1988.  s.  77  Dostupné  také  z. 
<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/flecht.html> [Navštíveno 8. 12. 2012].
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sdělené  upřesňující  informace nemění  závazky stran,  pouze specifikují,  které  z  nich 

budou při  nedodržení považovány za podstatné porušení kupní smlouvy vzhledem k 

jejich závažnosti. Například namísto nároků z nepodstatného porušení kupní smlouvy, 

kterých by se   mohl kupující dovolávat v případě, že by prodávající dodal zboží se 

zpožděním, by se tak mohl kupující,  který by dodatečně informoval prodávajícího o 

důležitosti  včasného  dodání  zboží,  domáhat  nároků  vyplývajících  z  podstatného 

porušení kupní smlouvy, především by tedy mohl od smlouvy odstoupit. Pokud bychom 

měli  zaujmout stanovisko k uvedeným alternativám,    přiklonili  bychom se spíše k 

tomu, že dodatečné sdělení informace o důležitosti splnění některých závazků není v 

rozporu s článkem 25 Vídeňské úmluvy a mělo by být stranami bráno jako součást 

ujednání  kupní  smlouvy.  Vždy je  však  potřeba  přihlížet  k  okolnostem konkrétního 

případu. Byla – li by informace měnící důležitost závazku sdělena až po porušení kupní 

smlouvy, nemělo by k ní být z hlediska předvídatelnosti přihlíženo vůbec. Byla – li by 

sdělena  dříve,  ale  až po uzavření  smlouvy,  mělo  by být  rozhodující  například  to,  v 

jakém  časovém  sledu  v  souvislosti  s  plněním  závazků  byla  sdělena  a  jestli  měla 

informovaná strana možnost na ni svým jednáním ještě zareagovat. Pokud by tedy v 

našem hypotetickém příkladu informoval kupující  prodávajícího o nutnosti  včasného 

dodání  zboží  den  před  smluvně  ujednaným termínem (ačkoliv  na  to  měl  měsíc  od 

uzavření  smlouvy),  považovali  bychom  jeho  informaci  jako  opožděnou  a  tudíž 

bezpředmětnou.

3.2.3 Důkazní břemeno

Závěrem této podkapitoly se podívejme na článek 25 z procesního hlediska, tedy 

na to,  co musí  smluvní  strany prokázat,  tvrdí  – li  nebo naopak vyvrací,  že  došlo k 

podstatnému porušení kupní smlouvy. 

Jako  první  prvek  článku  25  jsme  uvedli  podstatnou  újmu.  Je  logické,  že 

porušující strana nebude mít na jejím prokázání zájem a nebylo by tedy přiměřené, aby 

nesla  důkazní  břemeno  ohledně  vlastního  porušení  kupní  smlouvy.  Proto  důkazní 

břemeno nejprve nese poškozená strana, která musí prokázat, že v důsledku porušení 
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smlouvy utrpěla takovou újmu, která ji zbavila legitimních očekávání podle smlouvy.46

Druhým prvkem podstatného porušení kupní smlouvy je předvídatelnost. Zde by 

naopak bylo nepřiměřené, kdyby měla poškozená strana prokazovat liberační důvody 

druhé  strany.  Proto  nese  ohledně  předvídatelnosti  důkazní  břemeno  strana,  která 

porušila  smlouvu.  Poškozující  strana  po  té,  co  bylo  prokázáno způsobení  podstatné 

újmy poškozené straně, musí, v případě že se chce vyhnout konstatování podstatného 

porušení kupní smlouvy, prokázat, že vznik podstatné újmy nepředvídala a ani rozumná 

osoba v tomtéž postavení by je nepředvídala za týchž okolností. 

3.3  Rozdíl  v  právních  důsledcích  při  porušení  podstatném  a 

nepodstatném

Koncepce porušení upravená ve Vídeňské úmluvě obsahuje určitý hierarchizační 

prvek  tím,  že  spojuje  podstatné  porušení  smlouvy  se  závažnějšími  důsledky  než 

porušení nepodstatné.  Tato úprava byla zvolena proto, aby se předešlo příliš  tvrdým 

odpovědnostním následkům, které by mohly dopadat na smluvní stranu i v případě, že 

její  porušení    nedosahovalo  odpovídající  intenzity.  Je  tak  zamezeno  určitému 

oportunistickému chování  věřitele,  které  by se mohlo projevovat  v tom, že se  bude 

snažit odmítnout jakékoliv plnění dlužníka, které není perfektní, ačkoliv je „v podstatné 

míře bezchybné“, aby se tak zbavil své povinnosti poskytnout protiplnění ze své strany. 

Opačný případ, kdy by byla zvolena koncepce „v podstatné míře bezchybného plnění“ 

by  naopak  umožňoval  oportunistické  chování  dlužníka,  který  by  se  snažil  plnit  „v 

podstatné míře bezchybně“,  ale  tato míra by se pohybovala pod úrovní  průměrného 

plnění.47

Vídeňská  úmluva  proto  spojuje  některé  právní  následky  pouze  s  případy 

podstatného porušení smlouvy. Podstatné porušení je nutnou podmínkou pro možnost 

uplatnit právo na odstoupení od smlouvy. Podmínky pro odstoupení kupujícím upravuje 

46 HERBOCZKOVÁ, J. Podstatné porušení smlouvy podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní 
koupi zboží. Právní rozhledy. 2009, č. 14, s. 506.

47 HERBOCZKOVÁ, J. Podstatné porušení smlouvy podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní 
koupi zboží. Právní rozhledy. 2009, č. 14, s. 504.

32



článek 49, obdobnou úpravu pro případ odstoupení prodávajícím obsahuje článek 64. 

Další možnosti odstoupení některé smluvní strany jsou upraveny v článcích 72 a 73 pro 

případ  odstoupení  od  smlouvy  před  dobou  splnění  a  v  článku  51,  který  umožňuje 

stranám  odstoupit  v  případě  částečného  nesplnění  nebo  splnění  neodpovídajícího 

smlouvě. Jiné následky podstatného porušení smlouvy obsahují články 46 a 70. Podle 

článku 46 může kupující  požadovat,  pokud zboží  neodpovídá  smlouvě a  za  splnění 

některých  dalších  podmínek,  dodání  náhradního zboží.  A konečně,  podle  článku  70 

mohou  být  zachovány  některé  nároky,  které  by  jinak  vlivem  přechodu  nebezpečí 

zanikly. 

Další  odpovědnostní  důsledky podle Vídeňské úmluvy nastupují  už při  méně 

závažném, nepodstatném porušení kupní smlouvy. Jsou jimi právo na náhradu škody, 

právo  požadovat  splnění  povinnosti,  právo  na  snížení  kupní  ceny,  právo  požadovat 

úroky  z  prodlení se  zaplacením  kupní  ceny,  popřípadě  smluvní  pokuty  a  právo 

požadovat  odstranění  vadného  plnění.  Tato  práva  poškozené  strany  mohou  být 

samozřejmě nárokována i při podstatném porušení kupní smlouvy.

Běžnou  praxí  mezi  stranami  je  při  sjednávání  mezinárodní  kupní  smlouvy 

určení, která porušení smlouvy budou považována za podstatné porušení. Podle článku 

6 Vídeňské úmluvy se mohou dokonce odchýlit od článku 25, který pojem podstatného 

porušení upravuje. Smyslem takové dohody je jasné stanovení hranice mezi podstatným 

a nepodstatným porušením smlouvy, což motivuje strany k větší obezřetnosti při jejím 

dodržování a zároveň předchází budoucím sporům o charakteru porušení smlouvy.
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4.  Porušení  mezinárodní  kupní  smlouvy  v  typických 

případech

V minulé kapitole jsme se seznámili s článkem 25 Vídeňské úmluvy. Podařilo se 

nám prozkoumat definici podstatného porušení mezinárodní kupní smlouvy v teoretické 

rovině. V této kapitole se naopak zaměříme na praktické užití článku 25. Úkolem bude 

zjistit,  jak s ustanovením o podstatném porušení nakládají  ve své rozhodovací praxi 

soudní a arbitrážní tribunály. Podíváme se na nejtypičtější situace, ve kterých dochází k 

porušení mezinárodní kupní smlouvy a zjistíme, jak v konkrétních případech rozhodli o 

dané situaci příslušné rozhodující orgány. 

Jak už bylo dříve řečeno, mezinárodní kupní smlouva je dvoustranným právním 

úkonem  obsahujícím  povinnosti  prodávajícího  a  kupujícího.  Hlavními  povinnostmi 

prodávajícího  jsou  podle  článku  30  a  následujících  povinnost  odevzdat  zboží  s 

potřebnými  doklady  a  převést  vlastnické  právo.  Zaměříme  se  tedy  na  situaci,  kdy 

prodávající  poruší  smlouvu tím,  že  zboží  nedodá vůbec,  zboží  dodá jen částečně, 

zboží  nedodá  včas  nebo  dodá  vadné  zboží.  Neopomineme  ani  případy,  kdy 

prodávající  nedodá řádně požadované doklady ke zboží. Poté se budeme obdobně 

zabývat  porušením povinností  kupujícího,  kterými  jsou  podle  čl.  53  a  následujících 

především povinnost zaplatit  kupní cenu a převzít  zboží v souladu se smlouvou a s 

Vídeňskou úmluvou.  Opět  se zaměříme na nejtypičtější  případy porušení,  kterými v 

tomto případě jsou nezaplacení kupní ceny, pozdní zaplacení kupní ceny, nepřevzetí 

zboží  a  pozdní  převzetí  zboží.  V závěru  kapitoly  zmíníme  také  některé  případy 

porušení vedlejších povinností kupujícím či prodávajícím. 

4.1 Nedodání zboží

Podle článku 30 Vídeňské úmluvy má prodávající povinnost dodat zboží. Nyní 

se podíváme na situaci, kdy prodávající tuto svoji povinnost porušil tím, že zboží vůbec 

nedodal. 
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Pro tyto případy je typické, že prodávající buď sám kupujícímu sdělí, že zboží 

nedodá nebo sice takový úkon neučiní, ale ze situace je zřejmé, že k dodání nedojde, a 

to ani opožděně. Ve druhém z uvedených případů pak bývá častou praxí, že kupující 

poskytne prodávajícímu přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění, čímž se vyřeší otázka, 

zda nešlo pouze o případ pozdního dodání zboží, které (jak dále uvidíme) není vždy 

kvalifikováno  jako  podstatné  porušení  smlouvy.  Institut  poskytnutí  dodatečné  lhůty 

bývá označován jako tzv. Nachfrist (nebo též délai de grace). 

Je  patrné,  že nedodá -li  prodávající  vůbec zboží  a  neexistuje  zde pro takové 

jednání žádný liberační důvod, nemá pro kupujícího uzavření smlouvy žádný smysl a je 

pro něj bezúčelné. Tato skutečnost je přitom jistě zřejmá i prodávajícímu (a samozřejmě 

by byla i  rozumné osobě v tomtéž postavení). V těchto případech tak dochází zcela 

jasně  k  naplnění  prvků  definice  podstatného  porušení  kupní  smlouvy  (tj.  prvek 

podstatné újmy a předvídatelnosti, viz 2. kapitola).

Ke stejným závěrům dochází pravidelně i rozhodující orgány:

Rozhodčí soud Mezinárodní obchodní komory uvedl ve svém nálezu č. 9978 z 

března roku 1999, že  celkové nedodání zboží definitivně zakládá podstatné porušení  

kupní  smlouvy.  V uvedeném případu  uzavřeli  prodávající  s  kupujícím mezinárodní 

kupní smlouvu, která navíc obsahovala ustanovení o smluvní pokutě ve výši 2%, pro 

případ, že prodávající nedodá zboží. Kupující zaplatil prodávajícímu sjednanou kupní 

cenu  předem.  Prodávající  však  zboží  vůbec  nedoručil.  Kupující  se  proto  obrátil  na 

rozhodčí soud, kde se domáhal určení podstatného porušení smlouvy, spolu s uhrazením 

sjednané smluvní pokuty a navrácením již zaplacené nákupní ceny48.  

Jako podstatné porušení kupní smlouvy označil nedodání zboží také například 

španělský soud Provincial Court of Barcelona ve svém rozhodnutí z 12. února 2002.49 V 

tomto  případě  nedodal  venezuelský  prodávající  španělskému  kupujícímu  zboží,  byť 

kupující  řádně  zaplatil  kupní  cenu.  Prodávající  argumentoval  tím,  že  neobdržel  od 

kupujícího všechny potřebné doklady.  Španělský soud však uvedl,  že  doklady,  které 

prodávající požadoval, pro dodání zboží potřebné nebyly, a že se tak nedodáním zboží 

dopustil podstatného porušení kupní smlouvy.

48 Rozhodnutí ICC Court of arbitration z března 1999, č. 9978. Dostupné z: 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=471&step=FullText > [Navštíveno 5. 2. 2013].

49 Rozhodnuti Audiencia Provincial de Barcelona (Španělsko) ze dne 12.2. 2002, č.  JUR 2002\114334. 
Dostupné z:<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=881&step=FullText> [Navštíveno 
5. 2. 2013].
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Pokud se ještě  jednou zamyslíme nad druhým z uvedených případů,  musíme 

dojít k tomu, že situace by byla jistě jiná, pokud by argument prodávajícího o nedodání 

potřebných dokladů byl  oprávněný (a  nikoliv účelový,  jak rozhodl  španělský soud). 

Proto je  třeba odlišovat  případy,  kdy prodávající  nesplní  svoji  povinnost,  ale  přesto 

nejde o případy podstatného porušení kupní smlouvy. Důvodem je existence liberačního 

důvodu,  který  zbavuje  prodávajícího  povinnosti  splnit  závazek  dodáním  zboží. 

Prodávající je v takovém případě oprávněn dodání zboží kupujícímu odepřít například z 

důvodu, že samotný kupující porušil kupní smlouvu a prodávající má tak právo od ní 

odstoupit,  nebo  protože  uplatní  své  právo  na  pozastavení  plnění  podle  článku  71 

Vídeňské úmluvy.50

Na základě našich zjištění můžeme tedy konstatovat, že celkové nedodání zboží 

v případech, kdy není prodávající oprávněn dodání zboží odepřít, je vždy klasifikováno 

jako podstatné porušení mezinárodní kupní smlouvy.

4.2 Částečné nedodání zboží

Další situací, která může nastat je dodání jen části zboží. Vídeňská úmluva s 

touto možností počítá a v článku 51 odst. 1 stanoví: 

Dodá-li prodávající pouze část zboží nebo jestliže pouze část dodaného zboží není v  

souladu se smlouvou, použijí se ustanovení článků 46 až 50 ohledně části zboží, která  

chybí nebo není v souladu se smlouvou.

V  těchto  situacích  tak  převážně  půjde  pouze  o  nepodstatné  porušení  kupní 

smlouvy nebo podstatné porušení pouze ve vztahu k chybějící části celku. Za všechny 

uveďme  případ,  kdy  italský  prodávající  dodal  německému  kupujícímu  menší  než 

smluvené  množství  zboží  (obuvi).  Prodávající  požadoval  uhrazená  části  ceny za  již 

dodané zboží, kupující však namítl, že kupní cenu uhradí až po dodání i zbylého zboží a 

50 Článek 71 odst. 1 Vídeňské úmluvy stanoví:
Strana může pozastavit plnění svých povinností, jestliže po uzavření smlouvy se stane zřejmým, že  
druhá strana nesplní podstatnou část svých povinností vzhledem 

1) k vážnému nedostatku své způsobilosti poskytnout plnění nebo své úvěruschopnosti nebo
2) k svému chování při přípravě plnění smlouvy nebo při jejím plnění.
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jednání prodávajícího označil jako důvod pro odstoupení od smlouvy. Německý soud 

Oberlandesgericht  Düsseldorf,  který  ve  věci  vydal  rozhodnutí  dne  24.  dubna  1997 

stanovil, že kupující nemá právo odstoupit od smlouvy,  protože doručení pouze části 

zboží  nezakládá  podstatné  porušení  smlouvy a  protože  kupující  nestanovil 

dodatečnou lhůtu pro plnění na základě čl. 47 odst. 1 Vídeňské úmluvy.51

Jinak je však třeba posuzovat případy, kdy se na místo užití článku 51 odst.1 

bude aplikovat článek 51 odst. 2:

Kupující může odstoupit od celé smlouvy jen tehdy,  jestliže částečné nesplnění nebo  

splnění neodpovídající smlouvě zakládá podstatné porušení smlouvy. 

Z tohoto  ustanovení  je  patrné,  že  v některých případech  může být  částečné 

nedodání  zboží  klasifikováno  jako  podstatné  porušení  smlouvy  jako  celku.   V 

případě  částečného  nedoručení  zboží  půjde  o  podstatné  porušení  smlouvy  v  těch 

případech, kdy by částečné obdržení zboží kupujícím mařilo smysl celé smlouvy a bylo 

pro kupujícího bezúčelné. V takové situaci se může kupující ocitnout například tehdy, 

pokud jednotlivé části dodávky kupovaného zboží tvoří dohromady celek a samostatně 

je jejich využití nulové nebo velmi omezené. 

4.3 Pozdní dodání zboží

Lhůty pro dodání zboží jsou upraveny ve Vídeňské úmluvě v článku 33. 

Prodávající je povinen dodat zboží

1. dne, který je určen ve smlouvě nebo určitelný podle smlouvy;

2. kdykoli  během lhůty,  která  je  ve  smlouvě  určena  nebo  podle  

smlouvy  určitelná,  ledaže  z  okolností  vyplývá,  že  dobu  dodání  

určuje kupující, nebo

3. v přiměřené lhůtě po uzavření smlouvy v ostatních případech.

51 Rozhodnutí  Oberlandesgericht Düsseldorf (Německo), ze dne 24. 4. 1997, č. 6U 87/96, Dostupné 
zde:  <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=292&step=FullText>  [Navštíveno  7.  2. 
2013].
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Jestliže  prodávající  poruší  některé  z  těchto  ustanovení  a  zboží  nedodá  včas, 

hovoříme o pozdním dodání zboží. Oproti dvěma předešlým kapitolám (3.1 a 3.2), které 

se zabývaly absolutním nedodáním alespoň části zboží, v případě pozdního dodání nic 

nenasvědčuje tomu, že by prodávající zboží vůbec nedodal, smlouvu porušuje tím, že 

zboží dodává se zpožděním. Takovéto porušení se nám jeví jako méně závažné, protože 

nemaří účel uzavření smlouvy. Proto bývá pozdní porušení v rozhodovací praxi často 

klasifikováno jako nepodstatné a nejsou s ním tak spojeny nejzávažnější sankce. 

Jako příklad uvádíme rozhodnutí švýcarského soudu Tribunal Cantonal de Sion, 

který rozhodoval ve sporu italské a švýcarské společnosti, které spolu uzavřeli kupní 

smlouvu o výhradním prodeji sportovních potřeb.  Italská strana vyzvala švýcarskou k 

uhrazení  kupní  ceny  za  dodané  zboží,  ta  však  uhrazení  odmítla  s  tím,  že  některé 

dodávky zboží byly opožděné (a nadto ve špatné kvalitě). Švýcarský soud v uvedeném 

případě rozhodl, že pozdní dodání nezakládá podstatné porušení kupní smlouvy, protože 

v samotné kupní smlouvě nebyl stanoven fixní termín pro dodání zboží a že pozdní 

dodání zboží nezpůsobilo švýcarské straně žádnou (podstatnou) újmu.52

Ke stejnému závěru dospěl také německý soud Landgericht Oldenburg ve svém 

rozhodnutí  z 27.  března 1996. Italský prodávající  si  smluvil  s  německým kupujícím 

dodání zboží (oblečení). Zboží mělo být předáváno dopravci v rozmezí od února do 10. 

dubna. Poslední část zboží předal prodávající dopravci s jednodenním zpožděním 11. 

dubna.  Kupující  poté  odmítl  zaplatit  prodávajícímu  včasně  plnou  cenu  z  důvodu 

pozdního plnění, proto se prodávající obrátil na soud, kde se domáhal zaplacení celé 

částky a dále úroku z prodlení s placením. Soud rozhodl, že jednodenní zpoždění nelze 

považovat  za  podstatné  porušení  kupní  smlouvy,  ledaže  by  si  strany  dojednali,  že 

překročení termínu dodání byť i jen o jeden den zakládá podstatné porušení smlouvy 

podle článku 25 Vídeňské úmluvy.53

Nakonec se vraťme k případu částečného nedodání obuvi italským prodávajícím 

(viz kapitola 3.2). Zde se obdobně jako ve výše uvedených sporech vyjádřil k pozdnímu 

dodání  zboží  také  německý soud.  Ve svém rozhodnutí  uvedl,  že  nedodání  zboží  ve 

52 Rozhodnutí Tribunal Cantonal de Sion (Švýcarsko), ze dne 29.06.1998, č. C1 97 288, Dostupné z: 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=366&step=FullText> [Navštíveno 7. 2. 2013].

53 Rozhodnutí Landgericht Oldenburg (Německo), ze dne 27. 3. 1996, rozh. č. 12 O 2541/95, Dostupné 
z:  <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=255&step=FullText>  [Navštíveno  7.  2. 
2013].
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stanovené lhůtě pro plnění  by mělo být  považováno za podstatné porušení  smlouvy 

pouze tehdy, když má kupující zvláštní zájem na včasném dodržení a prodávající tak 

může předvídat, že by kupující před pozdním doručením upřednostnil nedoručení zboží 

vůbec (např. v případě sezónních obchodů).

Tím se dostáváme ke druhé skupině případů pozdního dodání, tedy těch, které 

zakládají podstatné porušení kupní smlouvy. Jde o takové dohody mezi prodávajícím a 

kupujícím, ze kterých je patrno, že má kupující na dodržení smluvené lhůty pro dodání 

zvláštní zájem, a proto zmařením podmínky včasného dodání by mu byla způsobena 

podstatná újma a uzavření smlouvy by se pro něj stalo bezúčelným. Smlouvy, které mají 

na základě dohody stran upravené pevně lhůtu pro plnění označujeme jako fixní. Platí 

pro  ně,  že  obsahují  ustanovení  o  konkrétním termínu  dodání  a  také  prodávající  je 

obeznámen  nebo  může  předvídat  (stejně  jako  by předvídala  rozumná  osoba  v  jeho 

postavení), že je pro smluvní protistranu podstatné včasné dodání zboží. Fixní smlouvy 

obsahují  výslovné ustanovení,  ze  kterého vyplývá důležitost  včasného dodání  zboží, 

případně se smluvní strany o důležitosti včasného dodání vzájemně informují.

Typickým  případem  podstatného  porušení  kupní  smlouvy  je  pozdní  dodání 

sezónního zboží. Je patrné, že dodá-li prodávající kupujícímu například velké množství 

lyží  na  konci  jara,  byť  si  strany  ve  smlouvě  dohodli,  že  má  být  zboží  doručeno 

kupujícímu v prosinci, ztratí pro kupujícího takový obchod význam. 

Ke stejným závěrům pravidelně dochází i soudní tribunály při své rozhodovací 

činnosti.  Například italský odvolací soud  Corte di Appello di Milano rozhodoval ve 

sporu prodejce vlněného oblečení z Hong Kongu a italského kupujícího. Strany si v 

kupní smlouvě ujednali doručení zboží k 3. prosinci 1990, za podmínek, že kupující 

složí před dodáním zálohu na zboží. Ačkoliv kupující zálohu složil, nebylo mu doručeno 

zboží  a  kupující  proto  svoji  objednávku  zrušil.  Prodávající  s  takovým  postupem 

nesouhlasil a namítal, že by zboží poslal po té, co by od kupujícího obdržel celou částku 

kupní  ceny.  Ve  vzniklém  sporu  se  kupující  u  italského  soudu  domáhal  navrácení 

zaplacené částky. Soud se ve svém rozhodnutí přiklonil na stranu kupujícího: „Protože 

prodávající  nedoručil zboží ve lhůtě fixně stanovené ve smlouvě, jak je vyžadováno 

článkem 33 Vídeňské úmluvy, kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v souladu s 

články 45 odst.  1 a 49 odst. 1 Vídeňské úmluvy. Zrušení objednávky kupujícím lze 
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považovat  za  oznámení  o  odstoupení  od  smlouvy.“  Soud  dále  uvedl,  že  porušení 

smlouvy prodávajícím bylo podstatné,  protože věděl  o  zásadním významu včasného 

doručení zboží kupujícímu, který očekával doručení pleteného zboží a jeho další prodej 

v čase před nadcházejícími zimními svátky.54 

Pozdní dodání zboží může zakládat podstatné porušení také v případech, kdy 

není vyžadováno, aby smlouva obsahovala výslovné ujednání o fixním termínu dodání. 

Podmínkou  pro  konstatování  podstatného  porušení  zde  je  vznik  podstatné  újmy 

prodávajícímu  vlivem  pozdního  doručení  a  zároveň  předvídatelnost  této  újmy 

prodávajícím nebo rozumnou osobou ve stejném postavení. Častými případy podstatné 

újmy bývá  významná  ekonomická  ztráta  kupujícího.  Příkladem uveďme spor,  který 

vznikl  mezi  italským  prodávajícím  a  švýcarským  kupujícím  ohledně  prodeje  tzv. 

egyptské  vlny.  Zboží  mělo  být  dodáno  kupujícímu  po  několika  částech.  Když  se 

prodávající  zpozdil  s  dodáním,  vyzval  jej  kupující  k  zjednání  nápravy  dodatečným 

dodáním. Na výzvu kupujícího však prodávající nereagoval a kupující, který potřeboval 

s vlnou dále  nakládat,  tak byl  donucen okolnostmi zakoupit  chybějící  vlnu u jiného 

prodávajícího  s  navýšením  nákladů.  Kupující  se  u  švýcarského  odvolacího  soudu 

Schweizerisches Bundesgericht poté domáhal náhrady škody. Ve svém rozhodnutí ze 

dne  15.  září  2000  soud  uvedl,  že  pozdní  dodání  není  samo  o  sobě  důvodem  pro 

konstatování  podstatného porušení  smlouvy,  ale  je  třeba přihlížet  také k následkům, 

které  pozdní  dodání  má.  V  tomto  případě  způsobilo  pozdní  dodání  kupujícímu 

podstatnou újmu ve formě významné ekonomické ztráty, kterou podle okolností případu 

mohl  prodávající  předvídat.  Soud  proto  shledal  jednání  prodávajícího  podstatným 

porušením smlouvy.55

Shrneme –  li  si  naše  zjištění,  můžeme říci,  že  pozdní  dodání  zboží  může  a 

nemusí  zakládat  podstatné  porušení  kupní  smlouvy.  Je  proto  třeba  vždy  posoudit 

okolnosti  daného  případu.  Častými  situacemi,  kdy  bude  podstatné  porušení 

konstatováno,  jsou  prodlení  v  případě  fixních  smluv,  v  případě  dodávky sezónního 

zboží a v případě, že nedodání zboží způsobí kupujícímu podstatnou újmu, kterou mohl 

54 Rozhodnutí  Corte  di  Appello  di  Milano  (Itálie),  ze  dne  20.  3.  1998,  č.  790,  Dostupné  z: 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=275&step=FullText>  [Navštíveno 7. 2. 2013].

55 Rozhodnutí  Schweizerisches  Bundesgericht  (Švýcarsko),  ze  dne  15.  9.  2000,  č.  4C.105/2000, 
dostupné z: <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=907&step=FullText> [Navštíveno 
8. 2. 2013].
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prodávající předvídat (především významnou ekonomickou ztrátu). 

4.4 Dodání vadného zboží

I v případě, že prodávající dodá zboží v rozsahu, ve kterém se k tomu zavázal a 

rovněž  ve  smluvené lhůtě,  může dojít  z  jeho strany k porušení  smlouvy.  Důvodem 

takového porušení může být dodání vadného zboží. Zboží přitom může trpět různými 

vadami, ať už faktickými či právními, odstranitelnými či neodstranitelnými, zjevnými či 

skrytými,  kvalitativními  i  kvantitativními,  které  mohou  být  navíc  více  či  méně 

podstatné.  Z  uvedeného  výčtu  je  patrné,  že  otázka,  zda  je  dodání  vadného  zboží 

podstatným  či  nepodstatným  porušením  kupní  smlouvy,  nebude  mít  jednoduché  a 

zřejmě ani jednoznačné řešení. 

Pro posouzení, zda prodávající porušil kupní smlouvu tím, že dodal kupujícímu 

zboží trpící faktickými vadami, využijeme článek 35 odst. 1 až 3 Vídeňské úmluvy:

Článek 35

1.Prodávající musí dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva, a  

musí je zabalit nebo opatřit tak, jak určuje smlouva.

2.Pokud se strany nedohodly jinak, zboží neodpovídá smlouvě, ledaže

a) se hodí pro účely, pro něž se používá zpravidla zboží téhož provedení;

b) se  hodí  pro  zvláštní  účel,  o  kterém  byl  prodávající  výslovně  nebo  jinak  

uvědoměn v době uzavření smlouvy s výjimkou případů, kdy z okolností vyplývá,  

že kupující  se nespoléhal nebo kdyby nebylo od něj rozumné, aby spoléhal na  

odbornost a úsudek prodávajícího;

c) má vlastnosti zboží, které prodávající předložil kupujícímu jako vzorek nebo  

předlohu;

d) je uloženo pro přepravu nebo zabaleno způsobem, který je obvyklý pro takové  

zboží  nebo,  nelze-li  tento  způsob  určit,  způsobem  přiměřeným  k  zachování  a  

ochraně zboží.

3.Prodávající neodpovídá podle písmen a) až d) předchozího odstavce za vady zboží, o  
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kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl nebo nemohl nevědět.

Z citovaného ustanovení je patrné,  že prodávající poruší kupní smlouvu, nedodá - li 

zboží  v množství,  jakosti,  provedení a obale,  jež určuje smlouva. Podle článku 35 

odst. 2 (který je ve vztahu speciality k článku 35 odst.1), ovšem nebude považováno (s 

výjimkami) za vadné takové zboží, které se bude hodit pro účel, pro který se používá 

zpravidla zboží téhož provedení  nebo pro zvláštní účel, o kterém byl prodávající 

výslovně  nebo  jinak  uvědoměn v  době  uzavření  smlouvy.  Vadným nebude  ani  to 

zboží, které bude odpovídat vzorku nebo předloze, podle které si kupující toto zboží 

vybral a konečně ani takové zboží, které bude uloženo pro přepravu nebo zabaleno 

způsobem, který je obvyklý (nebo přiměřený) pro takové zboží . 

Právními vadami bude trpět zboží, které nebude splňovat podmínky uvedené v 

článcích 41 - 43 Vídeňské úmluvy, především bude-li  zboží  omezeno  právem nebo  

nárokem třetí osoby, ledaže by kupující souhlasil s převzetím zboží s takovým omezením  

nebo nárokem. 

Po té,  co jsme si  vytvořili  představu o tom, co se rozumí dodáním vadného 

zboží, si odpovězme na otázku, kdy se bude jednat v případě vad zboží o podstatné a 

kdy  o  nepodstatné  porušení  smlouvy.  Její  zodpovězení  je  klíčové  pro  možnost 

odstoupení kupujícího od smlouvy podle článku 49 odst. 1 písm. a) Vídeňské úmluvy 56 

a  pro  jeho  možnost  požadovat  dodání  náhradního  zboží  podle  článku  46  odst. 

2.57Případy, kdy se bude jednat o podstatné porušení kupní smlouvy uvedl P. Žídek, 

který je rozdělil do dvou kategorií58: 

1) Prvním případem je situace, kdy prodávající  poškodí dodáním vadného zboží 

zvláštní zájem kupujícího na vlastnostech zboží, ač bylo mezi stranami smluvně 

dojednáno, že je tento zájem kupujícího pro koupi zboží zásadní.  (Poškození 

zvláštního zájmu kupujícího, viz 4.4.1)

56  Článek 49 odst. 1 písm. a) Vídeňské úmluvy stanoví:  Kupující může odstoupit od smlouvy, jestliže  
prodávající  nesplněním  některé  své  povinnosti  ze  smlouvy  nebo  z  této  Úmluvy  porušil  smlouvu  
podstatným způsobem.

57 Článek  46  odst.  2  Vídeňské  úmluvy  stanoví:  Jestliže  zboží  neodpovídá  smlouvě,  může  kupující  
požadovat dodání náhradního zboží, jen jestliže vadné plnění zakládá podstatné porušení smlouvy a  
je-li  požadavek na dodání náhradního zboží uplatněn buď současně s oznámením učiněným podle  
článku 39 nebo v přiměřené době poté. 

58 ŽÍDEK, P. Vady zboží jako důvod odstoupení od mezinárodní kupní smlouvy. Právní fórum. 2008, č. 
8. s. 331.
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2) Podstatné porušení smlouvy lze konstatovat dále za situace, že vady zboží budou 

takového  charakteru,  že  zboží  bude  pro  kupujícího  nepoužitelné. 

(Nepoužitelnost dodaného zboží, viz 4.4.2)

V ostatních případech tedy půjde až na výjimky o nepodstatné porušení kupní smlouvy. 

V následujících podkapitolách si oba případy podstatného porušení dodáním vadného 

zboží blíže rozebereme.

4.4.1 Poškození zvláštního zájmu kupujícího

Jak jsme již výše uvedli, jde v tomto případě o porušení ujednání mezi stranami, 

jehož  následkem  je  poškození  zájmu  kupujícího,  který  jej  vedl  k  uzavření  kupní 

smlouvy.  Zvláštní  zájem  kupujícího  může  být  výslovně  upraven  v  některém  z 

ustanovení kupní smlouvy, může však vyplynout také z komunikace mezi stranami nebo 

jiných okolností, aniž by byl přímo vyjádřen ve smlouvě.59

Tak  čínský  rozhodčí  tribunál  China  International  Economic  and  Trade 

Arbitration  Commission (CIETAC)  posuzoval  spor  mezi  švédským  distributorem 

kosmetiky a  čínským kupujícím.  Prodávající  měl  na základě kupní  smlouvy doručit 

kupujícímu pudr,  jehož  barva,  chemické vlastnosti  a  země původu (Indonesie)  byly 

výslovně  upraveny  ve  smlouvě.  Doručené  zboží  však  neodpovídalo  smluvnímu 

ujednání. Kupující, který mezitím zaplatil celou kupní cenu, informoval prodávajícího o 

vadách  zboží  a  po  dohodě  s  prodávajícím  vrátil  vadné  zboží  výrobci,  od  kterého 

prodávající  zboží  distribuoval,  do  Indonésie.  Strany se  domluvili,  že  náklady,  které 

kupující  vynaložil  na  vrácení  zboží,  budou  dodatečně  uhrazeny  prodávajícím  a 

kupujícímu bude také vrácena kupní cena. V následujících měsících však prodávající 

soustavně odmítal  vypořádat  kupujícího,  který se proto obrátil  na tribunál.  Ve svém 

rozhodnutí ze dne 18. dubna 2008 pak CIETAC uvedl, že zboží doručené prodávajícím 

nebylo v souladu se smluvním ujednáním a tedy ve stavu, aby mohlo být řádně dodáno 

a  prodávající  se  tak  dopustil  podstatného  porušení  smlouvy.  Kupující  tak  mohl  od 

smlouvy odstoupit.60

59 ŽÍDEK, P. Vady zboží jako důvod odstoupení od mezinárodní kupní smlouvy. Právní fórum. 2008, č. 
8. s. 331.

60 Rozhodnutí CIETAC China International Economic and Trade Arbitration Commission, ze dne 18. 4. 
2008.  Dostupné  z:  <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1531&step=FullText> 
[Navštíveno 6. 2. 2013].
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V jiném případu rozhodoval švýcarský soud Schweizerisches Bundesgericht  ve 

sporu švýcarského prodávajícího a španělského kupujícího, kteří spolu uzavřeli smlouvu 

o koupi balících strojů. Po nainstalování strojů kupující zjistil, že nejsou tak výkonné, 

jak  bylo  slíbeno  prodávajícím.  Prodávající  se  hájil  tím,  že  výkonnost  strojů  nebyla 

smluvně upravena, přesto se pokusil neúspěšně o její zvýšení. V reakci nato kupující od 

smlouvy odstoupil. V soudním řízení se pak obě strany domáhaly zaplacení nákladů a 

náhrady škody. Soud se ve svém rozhodnutí ze dne 18. května 2009 přiklonil na stranu 

kupujícího,  když  rozhodl  že  prodávající  podstatně  porušil  smlouvu.  Z  uvedeného 

případu je patrné, že došlo k poškození zvláštního zájmu kupujícího, ačkoliv tento nebyl 

výslovně  vyjádřen  ve  smlouvě.  Postačilo,  že  tento  zájem byl  kupujícím vyjádřen  v 

předsmluvních jednáních a že s ním byl tedy prodávající seznámen.61

4.4.2  Nepoužitelnost dodaného zboží

Do  druhé  kategorie  zařadíme  ty  případy,  kdy  ze  smlouvy  ani  souvisejících 

okolností  nevyplývá,  že by některé konkrétní  vlastnosti  zboží  byl  přikládán zvláštní 

zájem, a kupující se přesto domáhá odstoupení od smlouvy nebo náhradní dodávky s 

odůvodněním, že byl v důsledku vad zboží „ve značné míře zbaven toho, co byl podle 

smlouvy oprávněn očekávat“. Tato základní podmínka podstatného porušení smlouvy je 

potom podle převažujícího výkladu naplněna tehdy, pokud je zboží v důsledku svých 

vad pro kupujícího nepoužitelné.62 Pokusíme se tedy nalézt v rozhodnutích soudních a 

rozhodčích  tribunálů,  kdy  je  zboží  nepoužitelné  a  jde  tak  o  případy  podstatného 

porušení kupní smlouvy.

Nejprve  se  zaměříme  na  několik  případů,  kde  soud  konstatoval  podstatné 

porušení kupní smlouvy:

Francouzský soud  Cour d'Appel  de Paris rozhodoval  ve sporu portugalského 

prodejce  tlakových  hrnců  francouzskému  kupujícímu,  který  je  distribuoval  do 

61 Rozhodnutí  Schweizerisches  Bundesgericht  (Švýcarsko),  ze  dne  18.  5.  2009,  č.  4A_68/2009. 
Dostupné z:
 <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1460&step=FullText>  [Navštíveno  6.  2. 
2013].

62 ŽÍDEK, P. Vady zboží jako důvod odstoupení od mezinárodní kupní smlouvy. Právní fórum. 2008, č. 
8. s. 331.
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francouzského obchodního řetězce. Po dodání zboží se ukázalo, že jsou některé z hrnců 

vadné a jejich použití je nebezpečné. Kupující odstoupil od smlouvy a obrátil se na soud 

ve věci určení náhrady škody. Soud ve svém rozhodnutí ze dne 4. června 2004 uvedl, že 

prodávající  porušil  smlouvu  podstatným způsobem,  když  dodal  nepoužitelné  zboží. 

Nepoužitelnost přitom spočívala v nebezpečnosti užívání hrnců, kdy jejich další prodej 

mohl  ohrožovat  koncové  spotřebitele,  a  kdy  nebylo  zároveň  možné  jednoduše 

rozpoznat, které výrobky jsou vadné a které nikoliv.63 

U německého soudu  Landgericht  Landshut skončil  spor  německého prodejce 

oblečení  a  švýcarského  nakupujícího.  Prodávající  dodal  oblečení  v  nesprávném 

množství, barvách a nízké kvalitě. Oblečení se po vyprání sráželo o 10 – 15%. Kupující 

se rozhodl odstoupit od smlouvy a požadoval, aby mu prodávající vrátil peníze, sám byl 

přitom připraven vrátit prodávajícímu vadné zboží. Soud ve svém rozhodnutí ze dne 5. 

dubna 1995 stanovil, že se prodávající dopustil podstatného porušení kupní smlouvy, 

protože dodal kupujícímu oblečení, které bylo vzhledem ke své srážlivosti nepoužitelné. 

Své rozhodnutí o nepoužitelnosti soud navíc zdůvodnil také tím, že prodej nekvalitního 

oblečení  by  byl  způsobilý  poškodit  obchodní  pověst  kupujícího  u  jeho  koncových 

zákazníků, a tak mu způsobit podstatnou újmu.64

V  dalším  případě  se  ve  sporu  ocitli  italský  prodejce  oděvů  s  německým 

kupujícím.  Strany uzavřeli  kupní  smlouvu  na  dodání  luxusního sezónního ženského 

oblečení. Dodané zboží však bylo vadné, neodpovídalo především velikostně, přičemž 

rozdíly mezi udávanou a skutečnou velikostí nebyly zanedbatelné (lišily se i o tři čísla). 

Kupující  proto prodávajícímu oznámil, že nemá zájem na dodání dalšího zboží a že 

požaduje vrácení zaplacené částky. Německý soud Oberlandesgericht Köln konstatoval 

ve svém rozhodnutí ze dne 14. října 2002 podstatné porušení kupní smlouvy, uvedl, že 

odstoupení kupujícího od smlouvy bylo na místě a nařídil prodávajícím uhradit náklady 

vynaložené  kupujícím  za  zakoupené  zboží.  Soud  při  svém  rozhodnutí  přihlédl  k 

znaleckému posudku,  ve  kterém bylo uvedeno,  že oblečení  je  vzhledem k nepřesně 

uváděným velikostem neprodejné, obzvlášť má-li být prodáváno koncovým zákazníkům 

63 Rozhodnutí  Cour  d'Appel  de  Paris  (Francie),  ze  dne:  04.06.2004,  č.  2002/18702.  Dostupné  z: 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=984&step=FullText> [Navštíveno 6. 2. 2013].

64 Rozhodnutí  Landgericht  Landshut  (Německo),  ze  dne:  05.04.1995,  č.  54  O 644/94.  Dostupné  z: 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=121&step=FullText> [Navštíveno 6. 2. 2013].
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jako luxusní. Stejně jako v předchozím případu dospěl soud k tomu, že prodej vadného 

oblečení byl způsobilý poškodit obchodní pověst německého kupujícího.65

Jako poslední ze skupiny případů, kdy soud deklaroval podstatné porušení kupní 

smlouvy,  si  uveďme  spor  mezi   americkým  prodejcem  kancelářské  techniky  a 

španělským kupujícím, který si chtěl koupit tiskárnu. Po té, co byla tiskárna kupujícímu 

dodána,  zjistil,  že  je  nefunkční.  Proto  odstoupil  od  smlouvy  a  požadoval  po 

prodávajícím uhrazení  kupní  ceny  a  nákladů,  které  musel  navíc  vynaložit  za  jinou 

tiskárnu zakoupenou od třetí strany. Španělský soud Audiencia Provincial de Palencia 

ve  svém  rozhodnutí  ze  dne  26.  září  2005  uvedl,  že  po  prostudování  důkazů  a 

předloženého znaleckého posudku došel k tomu, že tiskárna byla skutečně nefunkční a 

proto zcela nepoužitelná, což lze kvalifikovat jako podstatné porušení kupní smlouvy 

prodávajícím.66

Nyní se zaměřme několik situací, kdy naopak rozhodující orgán konstatoval, že 

se nejedná o případ podstatného porušení smlouvy: 

Jako první uveďme případ „cobalt sulphate case“, o kterém jsme se již zmínili v 

kapitole  3.2.  Nizozemský  prodávající  uzavřel  smlouvu  s  německým  kupujícím,  na 

základě které mu měl za úplatu dodat sulfát kobaltu v dohodnutém množství a technické 

kvalitě.  Po  té,  co  kupující  zjistil,  že  dodaný  sulfát  neodpovídá  smluvené  technické 

kvalitě,  navíc  byl  vyroben  v  jižní  Africe  namísto  smlouvou  předpokládané  Velké 

Británie  a  dodané  certifikáty  tak  neodpovídají  ani  co  do  místa  původu,  ani  co  do 

uváděné  kvality,  odstoupil  od  smlouvy.  Prodávající  se  obrátil  na  německý  soud 

Bundesgerichtshof,  který ve svém rozhodnutí  ze dne 3.  dubna 1996 konstatoval,  že 

nedošlo  k  podstatnému  porušení  kupní  smlouvy  a  kupující  tak  neměl  nárok  na 

odstoupení. Soud ve svém odůvodnění nejprve uvedl, že institut odstoupení od smlouvy 

by měl být pokládán za nejzazší opatření, nelze – li k nápravě využít jiných prostředků 

jako snížení kupní ceny nebo náhrada škody. Dále stanovil, že při rozhodování, zda je 

65 Rozhodnutí  Oberlandesgericht  Köln (Německo),  ze dne:  14.10.2002,  č.  16 U 77/01.  Dostupné z: 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=860&step=FullText> [Navštíveno 6. 2. 2013].

66 Rozhodnutí  Audiencia  Provincial  de  Palencia  (Španělsko),  ze  dne:  26.09.2005,  č.  Sentencia 
00227/2005. Dostupné z: 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1109&step=FullText>  [Navštíveno  6.  2. 
2013].
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vadné plnění podstatným porušením smlouvy,  tj.  zda zbavuje kupujícího  ve značné 

míře toho, co je podle smlouvy oprávněn očekávat, je rozhodující, zda může kupující 

zboží využít nebo prodat dál v běžných obchodních vztazích bez nepřiměřených obtíží. 

Skutečnost, že může být prodávající nucen přeprodat zboží za nižší cenu nelze samu o 

sobě  považovat  za  nepřiměřenou  obtíž.  Stejně  tak  nelze  bez  dalšího  považovat  za 

nepřiměřenou obtíž například případy, kdy je dodané zboží neopravitelné.67

Obdobně  konstatoval  nepodstatné  porušení  kupní  smlouvy  švýcarský  soud 

Schweizerisches Bundesgericht v rozhodnutí ze dne 28. října 1998. V tomto případě se 

jednalo o spor německého prodejce masa a švýcarského kupujícího, který dále maso 

přeprodával na egyptský trh. Kupující odstoupil od smlouvy, po té, co zjistil, že dodané 

maso  obsahuje  přebytečný  tuk  a  vodu.  Prodávající  se  po  té  obrátil  na  soud,  který 

rozhodl, že kupující nemá nárok na odstoupení od smlouvy, ale pouze na snížení kupní 

ceny. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že přeprodej masa je stále možný v rámci běžného 

obchodního styku a bez nadměrného zatížení pro kupujícího. Uvedl, že maso sice ztratí 

část  své  hmotnosti  kvůli  zpracování,  ale  tato  skutečnost  nebrání  jeho přeprodeji  na 

egyptský trh.68

Jako poslední  uveďme případ koupě dámské obuvi  německým kupujícím od 

italského prodávajícího.  Kupující  se rozhodl dostoupit  od smlouvy,  protože mu byla 

dodána  obuv  v  jiném  než  smluveném  provedení.  Spor  byl  nakonec  rozsouzen  až 

německým soudem Oberlandesgericht Frankfurt am Main, který ve svém rozhodnutí ze 

dne 18. ledna 1994 uvedl, že   vady zboží opravňují kupujícího odstoupit od smlouvy 

pouze pokud dosáhnou intenzity podstatného porušení smlouvy v souladu s článkem 49 

odst. 1 písm. a) Vídeňské úmluvy. Takový požadavek však není naplněn tehdy, když 

vady nebrání tomu, aby kupující například  i přesto využil zboží rozumným způsobem. 

V  tomto  případě  kupující  pouze  namítal,  že  boty  nejsou  vyrobeny  ze  sjednaného 

materiálu a trpí určitými rozdíly ve zpracování, neprokázal však, že by boty kvůli jejich 

nedostatkům nešlo rozumně využít.  Soud tedy na základě těchto důvodů konstatoval 

67 Rozhodnutí  Bundesgerichtshof  (Německo),  ze  dne  3.  4.  1996,  č.  VIII  ZR  51/95,  Dostupné  z: 
<http://www.unilex.info/case.cfm?id=182> [Navštíveno 8. 2. 2013].

68 Rozhodnutí  Schweizerisches  Bundesgericht  (Švýcarsko),  ze  dne:  28.10.1998,  č.  4C.179/1998/odi. 
Dostupné z: <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=382&step=FullText> [Navštíveno 
8. 2. 2013].
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pouze nepodstatné porušení kupní smlouvy. 69

Z uvedených případů můžeme nyní shrnout, jaké podmínky musí být splněny, 

aby  bylo  zboží  označeno  jako  nepoužitelné  a  zakládalo  tak  podstatné  porušení 

mezinárodní kupní smlouvy prodávajícím:

 Zboží  je  nepoužitelné  tehdy,  pokud  jej  nelze  užít  obvyklým  rozumným 

způsobem a bez způsobení nepřiměřených obtíží poškozenému kupujícímu.  

 V případě,  že  kupující  zboží  dále  přeprodává,  nebude  zboží  považováno  za 

nepoužitelné tehdy, pokud může být předprodáno dál, byť i za nižší cenu nebo 

jiné  skupině  zákazníků  vzhledem  k  jeho  vadám.  Soudy  v  této  souvislosti 

přihlížejí také k tomu, jaké dopady by mohl mít takový přeprodej na obchodní 

pověst poškozeného a zda by mu tak přeprodejem nevznikly nepřiměřené obtíže 

co do jeho postavení na trhu. 

 V případě,  že  je  kupující  koncovým uživatelem,  bude  zboží  považováno  za 

nepoužitelné, nebude – li možné využít jej ve značné míře k účelům, ke kterým 

bylo pořízeno. 

Na závěr nám zbývá zodpovědět si na otázku, zda by se jednalo o podstatné 

porušení i při dodání vadného nepoužitelného zboží, kdy by prodávající byl schopen 

vady  odstranit  (např.  zboží  opravit).  Žídek  k  tomu  uvádí:  Judikatura  je  poměrně 

jednotná v názoru,  že podstatné porušení je vyloučeno v případech,  kdy prodávající 

nabídl  kupujícímu  přiměřené  odstranění  vad  (např.  dodání  náhradního  zboží  nebo 

opravu vadné součástky) nebo si odstranění vady může zajistit sám kupující. To však 

neplatí,  jestliže  se  odstranění  vad  nezdaří,  příliš  by  zatěžovalo  kupujícího,  nabídce 

prodávajícího nelze důvěřovat nebo by vady nebyly odstraněny do termínu, který je z 

hlediska  kupujícího  zásadní  (např.  pokud  by  nedostatky  sezónních  oděvů  nebyly 

odstraněny tak, aby oděvy mohly být dány včas do prodeje).70K tomu dokládáme případ 

porušení kupní smlouvy francouzským prodávajícím, který portugalskému kupujícímu 

prodával rozmontovaný hangár určený ke znovu-smontování. Portugalský kupující však 

69 Rozhodnutí  Oberlandesgericht  Frankfurt  am Main (Německo),  ze dne:  18.01.1994,  č.  5  U 15/93. 
Dostupné z:  <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=40&step=FullText> [Navštíveno 
8. 2. 2013].

70 ŽÍDEK, P. Vady zboží jako důvod odstoupení od mezinárodní kupní smlouvy. Právní fórum. 2008, č. 
8. s. 337.
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zjistil, že některé dodané metalické součástky jsou poškozené a hangár tak nelze bez 

problémů znovu sestavit. Prodávající tyto součásti bezodkladně opravil, kupující je však 

odmítl přijmout s tím, že prodávající měl doručit namísto poškozených součástí zcela 

nové. Odmítl prodávajícímu zaplatit část kupní ceny a po té, co se prodávající obrátil na 

soud, odstoupil od smlouvy. Dne 26. dubna 1995 vydal francouzský soud Cour d'Appel 

de  Grenoble ve  věci  rozhodnutí,  kterým se  přiklonil  na  stranu prodávajícího.  Soud 

uvedl, že prodávající porušil kupní smlouvu pouze nepodstatně, neboť se vady týkaly 

pouze  části  hangárů  a  prodávající  je  byl  schopen  opravit.  Kupující  naproti  tomu 

neprokázal,  že  by  původně  vadné,  ale  opravené  součásti  nemohly  být  použity  bez 

problémů k reinstalaci hangáru. Protože kupující nebyl zbaven toho, co byl oprávněn 

očekávat podle smlouvy, neměl nárok na to, aby od ní odstoupil.

Takto  poměrně  ustálený  soudní  výklad  je  dle  našeho  názoru  v  souladu  se 

základní podstatou Vídeňské úmluvy, protože zachovává princip dobré víry a upevňuje 

rovnost mezi stranami i postavení samotné mezinárodní kupní smlouvy, která by neměla 

být stranami vypovězena, kdykoliv mezi nimi dojde ke konfliktu. Kupující je chráněn 

tím, že prodávající má možnost napravit vadné plnění jen tehdy, když tím kupujícího a 

jeho zájmy nepoškodí  nad přijatelnou míru.  Prodávající  je  naproti  tomu chráněn ve 

svých  zájmech  tak,  aby v  případě,  že  dodá vadné  zboží,  měl  možnost  svoji  chybu 

napravit  a  předejít  tak  vypovězení  smlouvy druhou  stranu.  Tím,  že  má  prodávající 

možnost napravit vady zboží, které dodal, v případech, kdy tím nezpůsobí kupujícímu 

významnější újmu, je tedy zachována v určitém smyslu rovnost mezi stranami.

4.5 Porušení povinnosti dodat příslušné doklady 

Svoji  povinnosti  může  porušit  prodávající  také  tehdy,  když  nepředá  doklady 

vztahující se ke zboží v době a v místě a způsobem, jež jsou stanovené ve smlouvě, je - 

li povinen doklady předat. Tyto jeho povinnosti jsou zakotveny v článku 34 Vídeňské 

úmluvy, který dále stanoví,  že předal-li  prodávající  doklady před stanovenou dobou, 

může do této doby odstranit jakékoli vady dokladů, jestliže tím nezpůsobí kupujícímu 

nepřiměřené obtíže nebo nepřiměřené náklady. Tím však nezaniká nárok kupujícího na 

náhradu škody.
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Prodávající tedy nemá při každém prodeji povinnost předávat doklady (někdy 

ani takové nejsou), ovšem pokud si tak strany sjednají ve smlouvě nebo to vyplývá z 

jejich obchodních zvyklostí  (s  ohledem na dodržení  principu dobré víry),  pak jejich 

nepředáním  prodávající  smlouvu  poruší.71 Doklady  přitom  rozumíme  např.  faktury, 

osvědčení o původu zboží, technickou dokumentaci ke zboží, certifikáty pravosti atd. 

Poruší – li prodávající některou svoji povinnost spojenou s předáním dokladů, 

uplatní  se  pro  určení,  zda  se  jedná  o  podstatné  porušení  kupní  smlouvy  obdobná 

pravidla  jako  v  případě  pozdního  či  vadného  dodání  zboží.  Podstatné  porušení  tak 

nastane v těch případech, kdy řádné nedodání dokumentů bude pro kupujícího znamenat 

podstatnou újmu. Typicky to budou situace, kdy kupující dokumenty nutně potřebuje k 

tomu, aby se zbožím mohl dále nakládat, například je přeprodat na další trh, či případy, 

kdy budou chybět  některé  dokumenty,  bez  kterých nelze  se  zbožím vůbec  nakládat 

(technická dokumentace, certifikát původu apod.) a kupující nebude mít možnost se s 

vadnými  dokumenty  vypořádat  bez  nepřiměřených  obtíží.  Ovšem  jak  již  víme  z 

předchozí  kapitoly  pojednávající  o  vadách  zboží,  půjde  v  případě  předání  vadných 

dokumentů o podstatné porušení zároveň jen tehdy, když nebude prodávající moci (nebo 

chtít)  svoje  pochybení  napravit  nebo  tehdy,  kdy bude  odstraňování  vad  dokumentů 

možné pouze s nepřiměřenými obtížemi pro kupujícího. Schleichtriem k tomu uvádí: 

„Právo opravit dokumenty, které neodpovídají zákonným nebo smluvním požadavkům 

lze odvodit  také z článku 48 Vídeňské úmluvy.72 Vzhledem k tomu, že při  porušení 

povinnosti   předat  potřebné doklady je  postupováno stejně jako v případech dodání 

vadného  zboží,  musí  být  prodávajícímu  dána  možnost  odstranit  vady  dokumentů 

minimálně do data sjednaného pro doručení.“73 (pozn. Míněno pro ty případy, kdy by 

prodávající nezpůsobil  kupujícímu odstraňováním vad dokumentů nepřiměřené obtíže.)

71 Srov. LANDO, O. in BIANCA, C., BONELL, M. Commentary on the International Sales Law - 1980  
Viena Sales Convention. Miláno: Giuffrè, 1987 s. 266.

72 [Poznámka k citovanému textu]: 
Článek 48 odst. 1 Vídeňské úmluvy stanoví: 
S výhradou článku  49  prodávající  může  i  po  stanovené lhůtě  pro  dodání  zboží  odstranit  na  své  
náklady jakékoli nesplnění svých povinností, jestliže tak může učinit bez nepřiměřeného odkladu a  
nezpůsobí tím kupujícímu nepřiměřené obtíže nebo pochybnosti, že kupující nebude muset uhradit  
náklady vynaložené prodávajícím. Nárok kupujícího na náhradu škody podle této Úmluvy zůstává  
však zachován. 

73 SCHLECHTRIEM, P.  Uniform Sales Law - The UN-Convention on Contracts for the International  
Sale of Goods, Vídeň: Manz, 1986. s. 66 [cit. 12. 3. 2013], Dostupný z:

 <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/schlechtriem.html>.
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Naše  závěry  se  shodují  také  s  tím,  jak  je  článek  34  interpretován  soudy  a 

rozhodčími orgány. Připomeňme si ještě jednou případ  „cobalt sulphate case“, kterým 

jsme se již v této práci zabývali (viz kapitoly 3.2 a 4.4). Kromě již dříve zmíněných 

důvodů, se německý kupující domáhal určení podstatného porušení kupní smlouvy také 

proto,  že  obdržel  vadné  certifikáty  původu  a  kvality.  Soud  konstatoval,  že  předání 

vadných  dokumentů  může  skutečně  být  považováno  za  podstatné  porušení  kupní 

smlouvy, nicméně v projednávaném případě tomu tak není, protože by si kupující mohl 

jednoduše obstarat certifikáty o původu zboží sám a certifikáty o kvalitě zboží s pomocí 

znaleckého posudku. 

Na závěr zmiňme, že byť Vídeňská úmluva neobsahuje výslovné ustanovení o 

povinnosti  kupujícího předat  potřebné doklady prodávajícímu,  může takový závazek 

vyplývat  z  kupní  smlouvy.  Výše  uvedené  podmínky pak  budou  platit  obdobně  pro 

kupujícího  a  i  on  tak  může  nedodáním potřebných  dokladů  porušit  kupní  smlouvu 

podstatným způsobem. 

4.6 Pozdní zaplacení kupní ceny

V předchozích podkapitolách jsme se zabývali případy, kdy porušil některou ze 

svých smluvních povinností  prodávající.  Nyní  se zaměříme na ty případy,  kdy bude 

prodávající  stranou  poškozenou  a  svoji  povinnost  naopak  nesplní  kupující.  První 

situace, kterou se budeme zabývat, je nezaplacení kupní ceny. 

Jednou ze základních povinností kupujícího je podle článku 53 Vídeňské úmluvy 

zaplatit  kupní  cenu.  Následující  ustanovení  (články 54 –  59)  tuto  povinnost  potom 

upravují podrobněji.  Povinnost zaplatit kupní cenu v sobě podle článku 54 Vídeňské 

úmluvy zahrnuje povinnost učinit opatření a vyhovět formalitám, jež stanoví smlouva 

(obchodní  opatření) nebo  zákony a  jiné  právní  úpravy (administrativní  opatření) k 

tomu, aby se umožnilo zaplacení kupní ceny. „Obchodní opatření mohou zahrnovat, jak 

je  uvedeno v  „UNCITRAL Digest“74,  komentáři  Sekretariátu  i  v  bohatém množství 

74 [Poznámka k citaci]: 
Jedná se o The UNCITRAL Digest of case law on the United Nations Convention on the International  
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vědeckých  stanovisek,  otevření  akreditivu,  zřízení  zajištění  či  obstarání  bankovní 

záruky, nebo opatření k přijetí směnky.“75“Administrativní opatření jsou ta, při kterých 

kupující musí dodržovat zákonná ustanovení, vládní nebo správní vyhlášky, které mu 

stanoví  například  povinnost  podat  žádost  o  povolení  k  nákupu  cizí  měny  nebo   k 

převodu finančních prostředků do zahraničí.“76

Nyní se zaměříme na případy pozdního zaplacení kupní ceny a v další kapitole 

pak na ty, kdy kupující kupní cenu nezaplatí vůbec. Zaplacení kupní ceny z časového 

hlediska upravuje Vídeňská úmluva v článku 57. Základním pravidlem je, že by zboží 

mělo  být  vyměněno  za  zaplacení  kupní  ceny.  Prodávající  není  povinen  poskytnout 

kupujícímu úvěr a po kupujícím není vyžadováno, aby zaplatil předtím než obdrží zboží 

nebo dokumenty k dispozici se zbožím. Článek 58 Vídeňské úmluvy pak stanoví, že je 

kupující povinen zaplatit kupní cenu v době stanovené smlouvou nebo určitelné podle 

smlouvy a Vídeňské úmluvy a není zapotřebí, aby k tomu byl vyzván nebo aby byly 

splněny jiné formality ze strany prodávajícího. O pozdní zaplacení tedy, jak můžeme 

dovodit, půjde v těch případech, kdy kupující zaplatí kupní cenu později než v době 

smluvené nebo odvoditelné z kupní smlouvy,  a  není  – li  takto doba stanovena,  pak 

nezaplatí  - li  v čase,  kdy prodávající  umožní kupujícímu nakládat se zbožím nebo s 

doklady, na základě kterých může kupující nakládat se zbožím (ale později).

V případech opoždění s placením, je obecně známo, že pozdní zaplacení samo o 

sobě nezakládá podstatné porušení.77 Jak můžeme vypozorovat  z rozsáhlé judikatury 

zabývající se pozdním placením, soudy ve většině případů skutečně konstatují pouze 

nepodstatné porušení kupní smlouvy. Na podporu našeho tvrzení uveďme rozhodnutí 

německého soudu Oberlandesgericht Düsseldorf :

Italský  prodávající  obuvi  uzavřel  kupní  smlouvu  s  německým  kupujícím. 

Sale of Goods, dostupné například z:
<http://www.uncitral.org/uncitral/en/case_law/digests/cisg.html>.

75 OSUNA – GONZÁLEZ, A. Buyer's Enabling Steps to Pay the Price: Article 54 of the United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods,  Journal of Law and Commerce.2005 / 
2006. s. 302. 

76 OSUNA – GONZÁLEZ, A. Buyer's Enabling Steps to Pay the Price: Article 54 of the United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods,  Journal of Law and Commerce.2005 / 
2006. s.303.

77 GRAFFI, L. Case Law on the Concept of "Fundamental Breach" in the Vienna Sales Convention. 
International Business Law Journal. 2003, č. 3. s. 341. [Cit. 12. 3. 2013]. Dostupné také z:
 <http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/graffi.html#agg>. 
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Kupující, který obdržel část zboží, odmítl zaplatit kupní cenu s tím, že ve smlouvě není 

upraveno, že by měl platit dříve než s obdržením veškerého zboží. Prodávající po té od 

smlouvy  odstoupil.  Soud rozhodl,  že  je  kupující  v  souladu  s  článkem  58  ods.  1 

Vídeňské úmluvy povinen zaplatit za zboží v době, kdy jej má ve své dispozici, protože 

si strany nestanovily ve smlouvě jiný okamžik a že tedy odložení placení lze považovat 

za případ pozdního zaplacení kupní ceny. Ve svém rozhodnutí ze dne 22. dubna 2004 

soud uvedl, že odstoupení není podle článků 64 a 25 Vídeňské úmluvy v daném případě 

přípustné,  protože  kupující  neporušil  smlouvu  podstatným způsobem.  Podle  názoru 

soudu zpožděné zaplacení nelze považovat za podstatné porušení, pokud doba placení 

není  podstatnou  podmínkou  smlouvy,  a  nebo  prodávající  neposkytne  kupujícímu 

náhradní čas ke splnění povinnosti zaplatit.78

Za podstatné porušení kupní smlouvy budou naopak považovány ty případy, kdy 

je včasné doručení zboží podstatnou podmínkou kupní smlouvy. Tak tomu může být 

například tehdy,  je  –  li  pro prodávajícího včasné zaplacení  klíčové z  ekonomického 

hlediska a pozdní platba by mu způsobila podstatnou újmu. O podstatné porušení půjde 

také tehdy, kdy kupující nezaplatí kupní cenu včas, a prodávající mu k nápravě poskytne 

dodatečnou lhůtu v souladu s článkem 63 Vídeňské úmluvy, který stanoví: 

Článek 63

(1) Prodávající může stanovit kupujícímu dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění jeho  

povinností.

(2)  Prodávající  nesmí  před  uplynutím  takto  stanovené  lhůty  uplatnit  své  nároky  z  

porušení  smlouvy  kupujícím,  ledaže  prodávající  obdrží  od  kupujícího  oznámení,  že  

nesplní svůj závazek v této lhůtě. Prodávající  však neztrácí tímto právo na náhradu  

škody způsobenou prodlením v plnění.

Podle článku 64 Vídeňské úmluvy pak prodávající bude moci odstoupit od smlouvy, 

jestliže kupující nesplní povinnost zaplatit kupní cenu ani v dodatečné lhůtě stanovené 

prodávajícím (nebo jestliže prohlásí, že tyto povinnosti v této lhůtě nesplní). 

Pařížský rozhodčí soud  ICC Court of Arbitration - Paris rozhodoval ve sporu 

italského prodávajícího s finským kupujícím. Strany si ujednaly,  že prodávající dodá 

78 Rozhodnutí Oberlandesgericht Düsseldorf (Německo), ze dne: 22.07.2004, č. I-6 U 210/03. Dostupné 
z: <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1002&step=FullText>
[Navštíveno 10. 3. 2013].
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kupujícímu výrobní linku na výrobu pěnových desek  a kupující po té, co zkontroluje 

funkčnost dodaného stroje, otevře dokumentární akreditiv ve prospěch prodávajícího ve 

sjednaném  čase.  Kupující  tak  neučinil  a  prodávající  po  třech  a  půl  měsících  od 

nezaplacení  odstoupil  od  smlouvy.  Soud  ve  svém  rozhodnutí  uvedl,  že  opožděné 

otevření dokumentárního akreditivu nezakládá samo o sobě  podstatné porušení kupní 

smlouvy, avšak v tomto případě byl prodávající oprávněn odstoupit. Podle názoru soudu 

bylo lze skutečnost, že prodávající čekal několik měsíců po neobdržení platby, než od 

smlouvy odstoupil, možno považovat za poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty k plnění 

v souladu s článkem 63 Vídeňské úmluvy.79 

Obdobně  rozhodl  australský  soud  Supreme  Court  of  Queensland ve  svém 

rozhodnutí ze dne 17. listopadu 2000 ve sporu australského prodávajícího ocelového 

šrotu a malajského kupujícího. Strany se i zde domluvili na zaplacení prostřednictvím 

dokumentárního akreditivu.  Prodávající měl vypravit lodě k dodání zboží k 8. srpnu 

1996, kupující měl vystavit dokumentární akreditiv s 60 denní lhůtou k 1. srpnu 1996. 

Vzhledem k tomu, že kupující akreditiv nevystavil, poskytl mu prodávající dodatečnou 

lhůtu  k  7.  srpnu  1996.  Kupující  odmítl  splnit  svoji  povinnost  v  dodatečné  lhůtě  s 

odůvodněním, že vzhledem k novému managementu společnosti potřebuje případ blíže 

prostudovat.  Prodávající  v  reakci  na  oznámení  kupujícího  od  smlouvy  odstoupil. 

Kupující považoval odstoupení za neoprávněné. Soud konstatoval, že odmítnutí zřídit 

včasně  akreditiv  bylo  v  daném  případě  podstatným  porušením  kupní  smlouvy, 

vzhledem  k  tomu,  že  pochybení  kupujícího  za  daných  okolností  bylo  porušením 

povinnosti  zaplatit  kupní cenu podle článku 54 Vídeňské úmluvy a prodávající,  pro 

kterého bylo včasné vystavení akreditivu zásadní, navíc poskytl kupujícímu dodatečnou 

lhůtu k plnění.

Na základě výše uvedeného můžeme konstatovat,  že  pokud včasné zaplacení 

kupní   ceny není  pro prodávajícího zásadní,  měl  by nejprve vyzvat  kupujícího,  aby 

zaplatil  kupní cenu v dodatečné přiměřené lhůtě.  Pokud se naproti  tomu prodávající 

rozhodne  odstoupit  od  smlouvy bezprostředně  po  včasném nezaplacení  kupní  ceny, 

vystavuje  se  riziku,  že  jeho  odstoupení  bude  shledáno  neoprávněným  a  tudíž 

79 Rozhodnutí  ICC  Court  of  Arbitration  -  Paris,  z  r.  1992,  č.  7585/1992.  Dostupné  z: 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=134&step=FullText>  [Navštíveno  10.  3. 
2013].
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podstatným porušením smlouvy,  protože samotné včasné nezaplacení  kupní ceny ve 

většině případu zakládá pouze nepodstatné porušení kupní smlouvy.

4.7 Nezaplacení kupní ceny

O nezaplacení kupní ceny půjde v těch případech, kdy kupující  zcela nesplní 

svoji platební povinnost a z okolností bude zřejmé, že se nejedná o případy zpoždění 

placení. Typicky to bude tehdy, když kupující zcela odmítne zaplatit nebo v případech, 

kdy bude z okolností patrné, že kupující zaplatit nechce (např. nezaplatí několik let) 

nebo nemůže (např. protože je v úpadku). Kupní smlouva ztratí za těchto okolností pro 

prodávajícího zcela smysl, protože bude zbaven v podstatné míře toho, co je oprávněn 

podle  smlouvy  očekávat.  Proto  v  těchto  případech  půjde  jednoznačně  o  podstatné 

porušení kupní smlouvy. 

Podstatné porušení kupní smlouvy konstatoval například australský soud Federal 

Court of South Australia District Adelaide ve svém rozhodnutí ze dne 28. dubna 1995 

ve  sporu  německého  prodávajícího  hliníkových  stanových  součástí  a  obalů 

australskému  kupujícímu.  Prodávající  dodal  kupujícímu  smluvené  zboží,  ten  však 

nezaplatil  kupní  cenu  a  později  se  ukázalo,  že  je  ve  finančních  potížích  a  byl  mu 

jmenován insolvenční  správce.  Prodávající  se  po té  obrátil  na soud,  aby se domohl 

vrácení  dodaného  zboží  a  náhrady škody.  Soud  uvedl,  že  jmenování  insolvenčního 

správce  a  umístění  společnosti  kupujícího  pod  nucenou  správu  znamená  úpadek 

společnosti  a s  ohledem na okolnosti  případu, které indikují  neschopnost  kupujícího 

zaplatit  kupní  cenu,  tak  zakládá  podstatné  porušení  kupní  smlouvy podle  Vídeňské 

úmluvy. Prodávající tak měl nárok na odstoupení od smlouvy, protože byl podstatně 

zbaven toho, co byl oprávněn očekávat podle smlouvy.80

V některých případech se také setkáme pouze s částečným nezaplacením kupní 

ceny. Tak tomu bylo například ve sporu italského kupujícího s německým prodávajícím, 

který prodával historický vůz 1953 Jaguar C-type. Kupní cena byla smluvena na 170 

000 EUR, kupující zaplatil předem 70 000 EUR. Po té co kupující automobil přeprodal, 

80 Rozhodnutí Federal Court, South Australia District Adelaide (Australie), ze dne: 28.04.1995 , č. 57 
FCR  216.  Dostupné  z:  <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=197&step=FullText> 
[Navštíveno 10. 3. 2013].
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odmítl  doplatit  prodávajícímu  zbylou  částku.  Prodávající  poskytl  kupujícímu  po 

marném uplynutí  lhůty  k  zaplacení  ještě  dodatečnou  přiměřenou  lhůtu  v  souladu  s 

článkem 63 Vídeňské úmluvy,  a když ani v té se nedočkal uhrazení kupní ceny, od 

smlouvy odstoupil a obrátil se na německý soud Oberlandesgericht Karlsruhe, který ve 

svém konečném rozhodnutí  ze  14.  února  2008,  uvedl,  že  podmínky pro odstoupení 

předepsané  v  článku  64  odst.  1  Vídeňské  úmluvy  byly  naplněny,  protože  kupující 

nezaplatil celou kupní cenu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté prodávajícím. Zároveň 

uvedl, že poskytnutá doba byla nepřiměřeně krátká a umožnil kupujícímu splnit jeho 

závazek do dalších 14 dnů, po jejichž marném uplynutí by mohl prodávající odstoupit 

od smlouvy.81

Jak je z posledně uvedeného případu patrné, bude se v případě neuhrazení části 

kupní ceny postupovat obdobně jako v případech celkového neuhrazení. Vždy je však 

třeba přihlížet k okolnostem konkrétního případu, například k tomu, jak velká část kupní 

ceny nebyla uhrazena. 

4.8 Pozdní převzetí zboží

V článku 60 Vídeňské úmluvy jsou upraveny povinnosti kupujícího spojené s 

převzetím dodávky. Kromě povinnosti převzít zboží musí kupující také provést všechny 

úkony, které lze od něho rozumně očekávat k tomu účelu, aby prodávající mohl dodat 

zboží. Takovými povinnostmi  může být  například  obstarání  potřebných dovozových 

dokladů82,  provedení  nezbytných  příprav  pro  instalace,  které  budou  provedeny 

prodávajícím, specifikování požadavků na dodání objednaného zboží. O pozdní převzetí 

zboží pak půjde v těch případech, kdy bude smluvně ujednán termín převzetí a kupující 

jej nedodrží. Oproti nepřevzetí zboží, kterému se budeme věnovat v další kapitole, však 

okolnosti nebudou nasvědčovat tomu, že by kupující odmítal nebo vůbec nemohl zboží 

převzít. 

81 Rozhodnutí Oberlandesgericht Karlsruhe (Německo), ze dne: 14.02.2008, č. 9 U 46/07. Dostupné z: 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1336&step=FullText>  [Navštíveno  6.  2. 
2013].

82 Takovými jsou např. dovozní a vývozní povolení.
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Stejně jako u pozdního placení kupní ceny pozdní převzetí zboží samo o sobě 

většinou nezakládá podstatné porušení kupní smlouvy. Proto by se i zde, dle našeho 

mínění, měl v ideálním případě pokusit prodávající předejít nesprávnému vyhodnocení 

svého nároku na odstoupení od smlouvy tím, že nejprve v souladu s článkem 63 vyzve 

kupujícího k dodatečnému splnění jeho povinnosti v přiměřené lhůtě. Pokud kupující 

nepřevezme zboží ani v dodatečné přiměřené lhůtě, lze jeho jednání vyhodnotit jako 

podstatné porušení kupní smlouvy, jak se stalo také v následujícím případě: 

Italský prodávající  uzavřel  kupní  smlouvu s  francouzským kupujícím,  jejímž 

předmětem bylo dodání tiskáren, které plánoval kupující instalovat do své nové továrny. 

Strany si ujednaly dodání zboží a zaplacení kupní ceny k smluvně určenému termínu. 

Kupující zaplatil předem zálohu, avšak zboží k domluvenému datu nevyzvednul (ani 

neuhradil zbytek kupní ceny). O dva měsíce později proto prodávající vyzval kupujícího 

k dodatečnému splnění povinností  ve lhůtě 15 dní  a upozornil  jej  na svoji  možnost 

odstoupit od smlouvy v případě dodatečného nesplnění závazku. Kupující však ani v 

nové lhůtě zboží nepřevzal a neučinil tak ani po té, co mu opětovně prodávající termín 

pro  splnění  odložil.  Prodávající  proto  odstoupil  od  smlouvy  a  domáhal  se  náhrady 

škody.  Kupující  se  hájil  tím,  že  nesplnění  povinností  bylo  způsobeno  tím,  že  nová 

továrna nebyla vlivem nezaviněných okolností otevřena v předpokládaném čase a že by 

tiskárny nakonec převzal. Italský soud Corte di Appello di Milano ve svém rozhodnutí 

ze  dne  11.  prosince  1998  konstatoval,  že  kupující  porušil  smlouvu  podstatným 

způsobem, když nepřevzal zboží ani v dodatečné lhůtě a prodávající tak mohl v souladu 

s článkem 64 Vídeňské úmluvy oprávněně od smlouvy odstoupit.83

O podstatné porušení kupní smlouvy v souvislosti s pozdním převzetím zboží 

půjde také v těch případech, kdy bude předmětem koupě zboží podléhající rychlé zkáze 

(například  ovoce,  zelenina,  netrvanlivé  potraviny),  jehož  delší  uskladnění  by  jej 

znehodnotilo,  nebo  kdy  bude  mít  prodávající  na  včasném převzetí  zboží  podstatný 

zájem a pozdní převzetí by mu tak mohlo způsobit podstatnou újmu. Tak tomu může být 

například  když  prodávající  musí  za  uskladňování  zboží  platit  velmi  vysoké  částky, 

jejichž  zpětné  uhrazení  formou  náhrady  škody,  byť  v  plné  výši,  by  nebylo  pro 

83 Rozhodnutí  Corte  di  Appello  di  Milano  (Itálie),  ze  dne:  11.12.1998.  Dostupné  z: 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=359&step=FullText>  [Navštíveno  11.  3. 
2013].
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prodávajícího  dostatečnou  kompenzací  nebo  za  situace,  kdy  prodávající  potřebuje 

využívat své podnikatelské prostory pro další obchody, ale nepřevzaté zboží mu v tom 

brání a prodávající nemá možnost uskladnit je jinde. O těchto skutečnostech však musí 

kupující  vědět  nebo  pro  něj  (či  rozumnou  osobu  v  tomtéž  postavení)  musí  být 

předvídatelné.

4.9 Nepřevzetí zboží

Kupující  nesplní svoji  povinnost převzít  zboží tehdy,  pokud převzetí  odmítne 

nebo bude z okolností  případu zřejmé, že je převzít  nemůže a to ani se zpožděním. 

Protože tím kupující nesplní základní povinnost vyplývající z Vídeňské úmluvy a zbaví 

prodávajícího toho, co je oprávněn podle smlouvy očekávat, jsou tyto případy obecně 

vyhodnocovány jako podstatné porušení kupní smlouvy. 

4.10 Některé případy porušení vedlejší povinnosti 

V předchozích  podkapitolách  jsme  se  zaměřili  na  případy porušení  hlavních 

povinností smluvních stran, které jsou podrobněji upraveny ve Vídeňské úmluvě. Strany 

mohou vzhledem k dispozitivnosti úpravy Vídeňské úmluvy tyto povinnosti také různě 

modifikovat v rámci textu kupní smlouvy. Nadto si mohou také smluvit další, vedlejší 

povinnosti,  jako  například  povinnost  dodat  zboží  zabalené  určitým  specifickým 

způsobem nebo dopravené určitým dopravním prostředkem, mohou si sjednat výhradní 

distribuci apod. 

Zda nesplnění vedlejší povinnosti bude podstatným porušením kupní smlouvy, 

bude třeba posuzovat s ohledem na konkrétní okolnosti v každém případu individuálně. 

Obecně  lze  však  usuzovat,  že  pokud  si  strany  v  rámci  kupní  smlouvy  sjednají 

ustanovení, které upravuje nějaké zvláštní povinnosti,  je poměrně pravděpodobné, že 

strany jeho dodržení budou přikládat vyšší prioritu a jeho nedodržení pro ně bude často 

znamenat podstatnou újmu. 

Například německý soud Oberlandesgericht Frankfurt am Main  rozhodoval ve 
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sporu italského prodávajícího a německého kupujícího. Strany si ve smlouvě ujednaly, 

že  bude  mít  kupující  právo  výhradní  distribuce  konkrétního  modelu  obuvi  dodané 

prodávajícím. Následně však prodávající vystavil zmíněný model bot na veletrhu bez 

souhlasu kupujícího a odmítl je přestat vystavovat  po té, co ho k tomu kupující vyzval. 

Soud ve svém rozhodnutí ze dne 17. září 1991 uvedl, že porušení sekundární povinnosti 

upravené  v  kupní  smlouvě  může  být  klasifikováno  jako  podstatné  a  vést  tak  k 

odstoupení  od  smlouvy,  pokud  je  tak  závažné,  že  vážně  ohrožuje  účel  smlouvy  a 

poškozená strana proto nemá zájem na jejím trvání. Bylo shledáno, že kupující měl v 

tomto případě právo na odstoupení od smlouvy, protože vystavení obuvi prodávajícím 

vedlo  veřejnost  k  přesvědčení,  že  boty  distribuuje  právě  také  prodávající  a  tato 

skutečnost  vyvolala  vážné  pochybnosti  o  budoucím  dodržování  smluvně  zakotvené 

výhradní distribuce kupujícím.84 

Jak z uvedeného soudního rozhodnutí vidíme, soud posuzoval v daném případě 

závažnost porušení sekundární povinnosti a dospěl k tomu, že zde byla tak vysoká, že 

zakládala podstatné porušení. Na základě toho můžeme dovodit tyto závěry: 

 Byť se mohou na první pohled jevit sekundární povinnosti jako méně důležité, 

jejich význam může být naopak pro daný závazkový vztah zásadní.

 Porušení sekundární povinnosti nelze automaticky klasifikovat jako podstatné či 

naopak nepodstatné. 

 Soud přihlíží k tomu, do jaké míry je porušením sekundární povinnosti ohrožen 

účel smlouvy.

 Pokud strany nechtějí být v případě určování, zda se jedná o podstatné porušení 

vedlejších povinností (pozn. ale také hlavních) odkázány výhradně na posouzení 

vzniklé situace soudem, měly by ve smlouvě výslovně uvést, splnění kterých 

závazků je pro ně podstatné na tolik, že by v případě nesplnění odstoupily od 

smlouvy. 

84 Rozhodnutí Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Německo), ze dne: 17.09.1991, č. 5 U 164/90 . 
Dostupné  z:  <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=8&step=FullText>  [Navštíveno 
11. 3. 2013].
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Závěr

V předložené diplomové práci jsme se zabývali pojmem „podstatné porušení“ 

mezinárodní kupní smlouvy podle článku 25 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní 

koupi zboží. 

Protože  se  naše  práce  věnovala  Vídeňské  úmluvě  a  její  úpravě  mezinárodní 

kupní  smlouvy,  seznámili  jsme  se  v  první  kapitole  právě  s  těmito  dvěma  instituty. 

Zjistili jsme, že definice mezinárodní kupní smlouvy v režimu Vídeňské úmluvy není 

zcela nekomplikovaná a že je tvořena několika prvky, které až v souhrnu charakterizují 

závazek jako mezinárodní kupní smlouvu. V druhé části  první kapitoly jsme se pak 

seznámili  postupně  s  historickými  souvislostmi  vzniku  Vídeňské  úmluvy,  její 

charakteristikou  i  vztahem k  Nařízení  Řím I.  Proces  předcházející  přijetí  Vídeňské 

úmluvy byl zdlouhavý a komplikovaný, což se nakonec projevilo i v samotné Vídeňské 

úmluvě tím, že jednotlivá ustanovení,  jsou v důsledku kompromisu,  který musel být 

učiněn mezi  smluvními státy,  poměrně obecná,  některá až vágní.  Co se týká vztahu 

Vídeňské úmluvy k Nařízení Řím I, zjistili jsme, že byť to z článku 25 Nařízení Řím I 

nemusí být zcela patrné, Vídeňská úmluva se nedostává s Nařízením do kolize a má v 

případech, které spadají do její působnosti, před jeho užitím přednost.

V druhé kapitole jsme se seznámili s obecnými zásadami interpretace Vídeňské 

úmluvy,  kterými  jsou  zásada  přihlédnutí  k  mezinárodní  povaze  Vídeňské  úmluvy, 

zásada  podpory  jednotnosti  použití  Vídeňské  úmluvy  a  zásada  dobré  víry  v 

mezinárodním obchodu. Uvedené zásady jsou klíčové pro správnou interpretaci článku 

25 Vídeňské úmluvy a proto jsme se jimi v dalších kapitolách snažili  řídit.  Musíme 

ovšem zároveň konstatovat, že samotné soudní a rozhodčí tribunály někdy užití zásad 

opomíjejí, především když vykládají Vídeňskou úmluvu podle vnitrostátního právního 

režimu.  Ani  zásada  podpory  jednotnosti  nevede  k  tomu,  že  by  skutečně  všechna 

rozhodnutí  obsahovala  jednotný  výklad  Vídeňské  úmluvy.  Tato  skutečnost  jistě 

nepřispívá k právní jistotě smluvních stran, a proto jim lze jedině doporučit, aby úpravě 

svých poměrů věnovaly co nejvyšší pozornost a nevystavovaly se tak možnosti, že soud 

rozhodne jinak, než očekávaly, protože kupní smlouva nebude obsahovat jednoznačná 

ustanovení.  Vůbec největší  problémy však způsobuje zásada dobré víry,  jejíž výklad 
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nepodává jednotně ani odborná právní veřejnost. My jsme se nakonec připojili k mínění, 

že by zásada neměla dopadat pouze na výklad Vídeňské úmluvy, ale také na závazkové 

vztahy, které na základě Vídeňské úmluvy vznikají. 
Ve  třetí  kapitole  naší  práce  jsme  se  věnovali  výkladu  pojmu  „podstatné 

porušení“ mezinárodní kupní smlouvy. Porušením může být nesplnění některé základní 

nebo vedlejší  povinnosti,  která vyplývá z Vídeňské úmluvy nebo mezinárodní kupní 

smlouvy. Hlavní pozornost jsme věnovali interpretaci článku 25. Definice podstatného 

porušení je tvořena několika prvky, které musí být splněny kumulativně, aby mohlo být 

podstatné porušení konstatováno. 

Prvním prvkem definice je způsobení podstatné újmy, tedy újmy, která dosahuje 

takové  intenzity,  že  je  zmařen  důvod,  proč  poškozená  strana  smlouvu  uzavřela  a 

smlouva pro ni již více nemá smysl. Není přitom důležité, zda straně vznikla materiální 

škoda,  ačkoliv  tato  bude  často  pro  soudy  vhodným  pomocným  ukazatelem  pro 

konstatování  podstatného porušení.  Podstatná újma se přitom musí  týkat  legitimních 

očekávání,  které  měla  poškozená  strana  podle  smlouvy.  Při  zkoumání  toho,  co  lze 

považovat  za  legitimní  očekávání  podle  smlouvy  jsme  narazili  na  nejednotnost  v 

odpovědi právníků na tuto otázku. Nakonec jsme se přiklonili k tomu, že za taková 

očekávání lze považovat ta, která mají svůj podklad nejen v explicitních ustanoveních 

smlouvy, ale také například v ustálené praxi mezi stranami, zvyklostech, předsmluvních 

jednáních apod. 

Dalším prvkem definice  podstatného porušení  mezinárodní  kupní  smlouvy je 

nepředvídatelnost z pohledu porušující strany a rozumné osoby v tomtéž postavení a za 

týchž okolností. Pro správné pochopení pojmu „podstatné porušení“ je nutné správně 

vyložit  pojem  „rozumná  osoba  v  tomtéž  postavení“.  Vídeňská  úmluva  neobsahuje 

výkladové ustanovení, je proto potřeba, aby strany správně interpretovaly pojem samy. 

Za rozumnou osobu je pokládán fiktivní obchodník, který dosahuje průměrné odborné 

znalosti v daném odvětví.

V souvislosti s prvkem nepředvídatelnosti jsme si museli zodpovědět ještě na 

spornou otázku, kdy nastává okamžik,  po kterém by zjištění nových informací ohledně 

závazků  stran  některou  ze  smluvních  stran  už  bylo  irelevantní  z  hlediska 

předvídatelnosti  porušení  kupní  smlouvy.  Po prostudování  obou názorových  skupin, 
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jsme  nakonec  zaujali  názor,  že  dodatečné  sdělení  informace  o  důležitosti  splnění 

některých  závazků  není  v  rozporu  s  článkem 25  Vídeňské  úmluvy  a  mělo  by  být 

stranami bráno jako součást ujednání kupní smlouvy. Vždy je však potřeba přihlížet k 

okolnostem konkrétního případu. 

Jak  z  uvedeného  vyplývá,  je  konstrukce  definice  podstatného  porušení 

mezinárodní  kupní  smlouvy  poměrně  složitá  a  bez  bližšího  porozumění  jejím 

jednotlivým  prvkům  není  možné  v  konkrétních  případech  určit,  zda  došlo  k 

podstatnému  či  nepodstatnému  porušení  smlouvy,  ledaže  by  strany  měly  smluvně 

ujednáno, porušení kterých povinností bude zakládat vždy podstatné porušení. 

Význam dělení porušení na podstatné a nepodstatné spočívá v následcích, které 

jsou s těmito kategoriemi spojeny. Pouze pokud dojde k podstatnému porušení kupní 

smlouvy,  může  poškozená  strana  od  smlouvy  odstoupit  nebo  se  dožadovat  dodání 

náhradního zboží. Důkazní břemeno ohledně podstatného porušení přitom nejprve nese 

poškozená strana, která musí prokázat, že jí byla způsobena podstatná újma, a po té 

porušující strana, která může prokázat, že způsobení podstatné újmy nepředvídala a ani 

rozumná osoba v tomtéž postavení by je za stejných okolností nepředvídala. 

V poslední, čtvrté kapitole jsme se seznámili s typickými případy porušení kupní 

smlouvy a relevantní judikaturou. Naše teoretické závěry jsme si tak mohli porovnat s 

reálnými  případy.    Zjistili  jsme,  že  soudy  při  konstatování  podstatného  porušení 

vycházejí většinou z výkladu, který se shoduje s výkladem námi provedeným v kapitole 

třetí.  Přesto nelze hovořit  o  zcela  sjednoceném výkladu,  protože  rozhodující  orgány 

často přihlíží ke specifickým okolnostem konkrétního případu a jejich rozhodnutí tím 

bývají ovlivněna. 

Pokud bychom měli z celé práce vyvodit doporučení pro smluvní strany, pak 

bychom je shrnuli do následujících bodů:

 Přes obavy, které smluvní strany vzhledem k neznalosti Vídeňské úmluvy často 

mají, doporučujeme sjednat si mezinárodní kupní smlouvu v režimu Vídeňské 

úmluvy.

 Při sjednávání mezinárodní kupní smlouvy v režimu Vídeňské úmluvy by strany 

neměly zapomínat, že úprava Vídeňské úmluvy je dispozitivní a využít toho.

 Strany by měly věnovat  zvýšenou pozornost  především smluvní  úpravě  těch 
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povinností, jejichž dodržení druhou stranou je pro ně podstatné. 

 Jako  osvědčená  se  jeví  také  taková  úprava  smlouvy,  ve  které  je  konkrétně 

stanoveno, která porušení kupní smlouvy budou opravňovat poškozenou stranu 

od smlouvy odstoupit. 

 Je  –  li  druhá  strana  v  prodlení  s  plněním  svého  závazku,  doporučujeme 

poškozené straně, aby, je – li to za daných okolností možné, nejprve vyzvala 

druhou stranu k dodatečnému splnění závazku a poskytla jí k tomu přiměřenou 

lhůtu. Při případném následném odstoupení od smlouvy, pak bude mít jistotu, že 

tak činí oprávněně a sama smlouvu podstatně neporušuje.
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International sales contract - Summary

The  purpose  of  this  diploma  thesis  was  to  analyse  the  term  “fundamental 

breach”  of  international  sales  contract  as  defined  in  Art.  25  of  the  United  Nations 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods (hereinafter the “ Vienna 

Convention”). 

The thesis is composed of introduction, conclusion and four chapters, each of 

them dealing with different aspects of the international sales contract and its breach. 

Chapter  One is  introductory and defines  first  international  sales contract  and 

Vienna Convention. The chapter is subdivided into two parts. Part One describes the 

characteristics  of  international  sales  contract.  Part  Two  deals  with  history  and 

characteristics of Vienna convention, and also explains the relationship between Vienna 

Convention and Regulation Rome I.

Second chapter describes three interpretative principles specified in Art. 7(1) of 

Vienna  Convention,  i.e.,  a)  regard  to  the  international  character  of  the  Vienna 

Convention, b) need to promote uniformity in its application and c) the observance of 

good faith in international trade. The chapter consists of three parts. Part One focuses on 

regard to the international character of the Vienna Convention. It states, that the Vienna 

Convention  should  be  interpreted  autonomously,  without  reference  to  the  national 

legislation.  Part  Two investigates the principle  of need to  promote uniformity in  its 

application, which says, that courts should take into consideration the decisions of other 

courts.  Part  Three  deals  with  last  and  most  complicated  principle,  which  is  the 

observance of good faith in international trade. 

Chapter Three is the main part of the work. In this chapter we interpret the term 

“fundamental  breach”.  The  definition  of  fundamental  breach  consists  of  two  basic 

elements. First  element is the substantial detriment,  the second one is foreseeability. 

When all conditions of substantial detriment and foreseeability are met, the breach of 

the contract is fundamental. 

Chapter Four concentrates on specific and most typical situations of the breach 

of the international sales contract. Every part of this chapter deals with one typical event 
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of the breach. Chapter also  contains an analysis of relevant court decisions. 

Last part of our thesis is Conclusion. In this part we summarize the hole thesis. 

We note, that the interpretation of article 25 of Vienna Convention is difficult,  yet as an 

entity of the international sales contract it is important to understand it properly. The 

main part  of the Conclusion provides several recommendations to the parties of the 

international  sales  contract.  Basically,  the  parties  should  before  entering  into  the 

contract negotiate the most precise conditions to prevent possible future disputes. 
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Mezinárodní kupní smlouva - Shrnutí

Cílem předkládané diplomové práce bylo provedení rozboru pojmu „podstatné 

porušení“ mezinárodní kupní smlouvy, jehož definice je obsažena v článku 25 Úmluvy 

OSN o mezinárodní koupi zboží (dále označované jako „Vídeňská úmluva“). 

Práce  obsahuje  úvod,  závěr  a  čtyři  kapitoly,  z  nichž  každá  se  zabývá jiným 

aspektem mezinárodní kupní smlouvy a jejího porušení. 

První  kapitola  je  úvodní  a  definuje  nejprve  mezinárodní  kupní  smlouvu  a 

Vídeňskou úmluvu. Kapitola je rozdělena do dvou podkapitol. První z nich popisuje 

charakteristické  znaky  mezinárodní  kupní  smlouvy.  Druhá  se  zabývá  historií  a 

charakteristikou Vídeňské úmluvy a také vysvětluje vztah mezi Vídeňskou úmluvou a 

Nařízením Řím I.

Druhá  kapitola  popisuje  tři  interpretační  zásady uvedené  v  článku  7  odst.  1 

Vídeňské úmluvy, tj. a) zásadu přihlédnutí k mezinárodní povaze Vídeňské úmluvy, b) 

zásadu podpory jednotnosti použití Vídeňské úmluvy a c) zásadu zachování dobré víry 

v mezinárodním obchodu. Kapitola je tvořena třemi částmi. První z nich se zaměřuje na 

zásadu přihlédnutí  k  mezinárodní  povaze  Vídeňské  úmluvy.  Uvádí,  že  by měla  být 

Vídeňská úmluva vykládána autonomně, bez ohledu na vnitrostátní předpisy. Druhá část 

se zabývá zásadou podpory jednotnosti použití Vídeňské úmluvy, která stanoví, že by 

měly  soudy přihlížet  k  rozhodnutím  jiných  soudů.  Třetí  část  se  zabývá  poslední  a 

nekomplikovanější zásadou zachování dobré víry v mezinárodních obchodě.

Kapitola třetí je hlavní částí práce. V této kapitole vykládáme pojem „podstatné 

porušení“.  Definice  podstatného  porušení  sestává  ze  dvou  prvků.  Prvním z  nich  je 

podstatná  újma,  druhým je  předvídatelnost.  Pokud  jsou  splněny  všechny  podmínky 

podstatné újmy a předvídatelnosti, je porušení smlouvy podstatné. 

Kapitola  čtvrtá  se  zaměřuje  na  specifické  a  nejtypičtější  případy  porušení 

mezinárodní  kupní  smlouvy.  Každá  podkapitola  se  zabývá  jednou  typickou  situací 

porušení. Kapitola také obsahuje analýzu relevantních soudních rozhodnutí. 

Poslední částí naší práce je závěr. V této části hodnotíme celou práci. Uvádíme, 
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že interpretace článku 25 Vídeňské úmluvy je obtížná, avšak pro subjekty mezinárodní 

kupní smlouvy je důležité,  aby jí správně porozuměly.  Hlavní část  závěru poskytuje 

několik doporučení smluvním stranám mezinárodní kupní smlouvy. V základě uvádí, že 

strany  by  měly  před  uzavřením  smlouvy  vyjednat  co  nejpřesnější  podmínky,  aby 

předešly možným budoucím sporům.
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