
SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ V OBCHODNĚ-PRÁVNÍCH VZTAZÍCH PODLE 
PRÁVNÍCH ŘÁDŮ ČESKÉ REPUBLIKY A ANGLIE A WALESU 

 
Cílem této práce bylo poskytnout bližší popis úpravy a srovnání institutu smlouvy o 
smlouvě budoucí v obchodních závazkových vztazích podle právního řádu České 
republiky a právního řádu Anglie a Walesu, dále poukázat na některé sporné otázky 
spojené s jeho výkladem v obchodně-právních vztazích a pokusit se nabídnout jejich 
řešení. Autor má za to, že se mu v této práci podařilo uvedený cíl z podstatné části 
splnit. 
 
Smlouva o smlouvě budoucí je institut na území dnešní České republiky tradiční, 
jehož kořeny sahají až do práva klasického Říma. Naopak v právním řádu Anglie a 
Walesu tento institut v jeho kontinentální podobě nejen že tradiční není, ale je v jeho 
čisté podobě považován za absolutně neplatný z důvodu nedostatku vůle stran se 
vázat. Hospodářským účelem smlouvy o smlouvě budoucí je stanovení vynutitelné 
povinnosti kontrahentů k uzavření realizační smlouvy v budoucnu, a to v situaci, kdy 
ještě není objektivně možné realizační smlouvu uzavřít, a to ani s odkládací 
podmínkou, a to z toho důvodu, že ještě není možné přesně stanovit předmět jejího 
plnění. 
 
Smlouva o smlouvě budoucí v právním řádu České republiky má obligatorně 
písemnou formu, a její podstatné obsahové náležitosti tvoří závazek minimálně jedné 
ze stran uzavřít v určité době realizační smlouvu, jež musí být vymezena alespoň 
obecným způsobem. V právním řádu Anglie a Walesu musí taková smlouva aspirující 
na splnění požadavku platnosti splňovat obecné požadavky kladené na smlouvy, 
včetně požadavku na dostatečnost tzv. consideration, a dále obsahovat dohodu o 
všech „podstatných bodech“ budoucí smlouvy. 
 
K zániku závazku ze smlouvy o smlouvě budoucí v právním řádu České republiky 
dojde v případě podstatné změny okolností uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, 
nebo v případě, že strana oprávněná neučiní výzvu k uzavření realizační smlouvy ve 
smlouvě dohodnutém čase. To samé platí i pro režim smluv podle právního řádu 
Anglie a Walesu. 
 
V případě porušení kontraktační povinnosti v právním řádu České republiky se 
oprávněná strana může domáhat náhrady škody jí uvedeným způsobené, nebo 
nahrazení projevu vůle povinné strany soudem, nebo rozhodcem, a v případě 
kvalifikovaného porušení kontraktační povinnosti povinnou stranou obou uvedených 
nároků. V případě právního řádu Anglie a Walesu se poškozená strana může 
domáhat těch nároků, které by měla, byla-li by realizační smlouva řádně uzavřena, 
kdy ovšem přiznání nároku na jiné než peněžité plnění je závislé na výlučném 
uvážení soudu, pro které nejsou stanoveny přesná pravidla. 
 
Soudní praxe v právním řádu České republiky v souvislosti s daným institutem řešila 
mnoho otázek, zejména otázku, zda je přípustné, aby ve smlouvě o smlouvě budoucí 
v režimu obchodního zákoníku strany sjednali závazek k uzavření smlouvy, jež je 
upravena v zákoníku občanském, nebo zvláštním zákoně. Soudní praxe tuto otázku 
vyřešila podle názoru autora správně tak, že uvedené přípustné je, a to s odkazem 
na princip autonomie vůle stran. 
 



Další poměrně kontroverzní otázkou, již musela judikatura řešit v právním řádu 
České republiky, je otázka přípustnosti postoupení nebo převodu práv ze smlouvy o 
smlouvě budoucí na třetí osobu. Zde judikatura dovodila nemožnost takového 
převodu, a to s poukazem na synallagmatickou povahu závazku ze smlouvy o 
smlouvě budoucí. Podle názoru autora však judikatura v tomto ohledu nedocenila tu 
skutečnost, že je možné sjednat smlouvu o smlouvě budoucí jako jednostranné 
oprávnění jedné strany a jednostrannou povinnost strany druhé. V takovém případě 
se autor domnívá, že se o synallagmatický závazek nejedná, a proto je pojmově 
možné, a dokonce vhodné, připustit postoupení takového práva cesí. 
 
Další z řešených otázek je otázka přípustnosti sjednání smlouvy o smlouvě budoucí 
ve prospěch třetí osoby v právním řádu České republiky. Judikatura uvedenou 
možnost připustila, a to dokonce i ve vztahu ke synallagmatickým smlouvám o 
smlouvě budoucí, kdy dovodila rozštěpení práv a povinností jedné ze stran, kdy poté, 
co třetí strana souhlasí s tím, aby byla vázána smlouvou o smlouvě budoucí, na ní 
přejde oprávnění vyzvat k uzavření realizační smlouvy, ale nikoli kontraktační 
povinnost. Toto rozhodnutí autor považuje za kontroverzní, a to s ohledem na 
štěpení závazku a oprávnění ze smlouvy o smlouvě budoucí, tedy situace, které se 
v předchozím případě snažil vyhnout. 
 


