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1 Úvod
Tato rigorózní práce se zabývá zánikem obchodní smlouvy, přičemž důraz je kladen

na zpracování problematiky nemožnosti plnění. Nemožnost plnění je klasický institut

závazkového práva, o kterém byla publikována bohatá literatura. Tato rigorózní práce
se snaží přistoupit k tématu nemožnosti plnění odlišným přístupem než většina dosud

vydané literatury. Tento rozdílný přístup spočívá ve zpracování institutu nemožnosti

plnění komparativní a analytickou metodou. Autor této rigorózní práce má za to, že

nemožnosti plnění z komparativního hlediska nebyla dosud věnována dostatečná
pozornost, zejména pak srovnání z hlediska anglického práva. Zpracování nemožnosti
plnění z komparativního hlediska může ukázat nové pohledy na nemožnost plnění,

vyzdvihnout klady i zápory právní úpravy nemožnosti plnění v České republice
i v Anglii a právní úprava cizího státu může být vhodnou inspirací i pro budoucí
právní úpravu v České republice. Ačkoliv se právní úpravy jednotlivých států mohou
lišit, v případě nemožnosti plnění se jedná o institut závazkového práva, se kterým

se určitým způsobem musí vypořádat každý právní řád, který upravuje závazkové
vztahy.

Autor této rigorózní práce se měl možnost seznámit s anglickým smluvním

právem během ročního studijního pobytu v rámci programu Erasmus na University

of East Anglia ve městě Norwich v Anglii a dále prostřednictvím dvouletého kurzu

„Introduction into the English Law and the Law of the European Union“ organizovaném
Univerzitou v Cambridge na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na
základě takto získaných zkušeností a znalostí zpracoval autor této rigorózní práce svou

diplomovou práci na téma „Vybrané zásady českého a anglického smluvního práva“.

Tato rigorózní práce se zaměřuje na problematiku nemožnosti plnění v českém
a anglickém smluvním právu, neboť v předchozí diplomové práci tato problematika

zpracována nebyla. Zejména však druhá kapitola této rigorózní práce analyzující

závaznost a význam judikatury pro smluvní právo České republiky a Anglie, volně

navazuje na autorovu předchozí diplomovou práci a s ohledem na nově přijatý
občanský zákoník tuto materii dále rozpracovává a prohlubuje.

Tato rigorózní práce má za cíl ukázat, že ačkoliv je anglické právo z odlišné právní

rodiny než právo české, v přístupu k nemožnosti plnění lze nalézt mnoho podobností.
6

Zároveň má tato rigorózní práce za cíl prokázat, že neodlišování zaviněné a nezaviněné

následné nemožnosti plnění z hlediska trvání smlouvy v českém právu je ke škodě věci

a bylo by vhodné opět toto rozlišení legislativně upravit. Taktéž se autor rigorózní

práce snaží nalézt nové pohledy na hospodářskou nemožnost plnění, která v zásadě
nepředstavuje důvod pro zánik závazku v důsledku následné nemožnosti plnění. Tato
práce se snaží poukázat na určité situace, kdy nelze zánik závazku z důvodu následné

hospodářské nemožnosti plnění popírat. Pozornost je rovněž věnována otázce, zda

rozlišování počáteční a následné nemožnosti plnění v současném občanském zákoníku

a též v novém občanském zákoníku, je řešení vhodné a správné. Při analyzování
těchto otázek je přihlíženo též k mezinárodním dokumentům smluvního práva a též,
jak již název rigorózní práce napovídá, k právu anglickému. Vzhledem k přijetí nového

občanského zákoníku a celkové rekodifikaci českého soukromého práva je rovněž

pozornost věnována právu rakouskému, které je historicky a kulturně velmi blízké

českému právu, a ve kterém se nový občanský zákoník též v poměrně široké míře

inspiroval.

S ohledem na komparaci české a anglické právní úpravy byly při zpracování této

rigorózní práce použity metody a též systematika, které ne vždy plně odpovídají

struktuře obchodního nebo občanského zákoníku nebo též právních publikací běžně

dostupných v České republice. Domnívám se, že tyto jiné pohledy a přístupy k dané

problematice však mohou pomoci lépe srovnat českou právní úpravu se zahraniční

a umožní nahlédnout na nemožnost plnění z nových úhlů pohledu. Při citacích

pramenů práva z Anglie 1 nebo z jiných zemí 2 je používáno citací, které jsou v dané

zemi obvyklé a se kterými je možno se setkat v odborné literatuře nebo též

v rozhodovací praxi soudů.

Tato práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitolu tvoří úvod, kde nastiňuji

důvody pro výběr tématu této práce a základní obsah této rigorózní práce. Ve druhé

1

2

V Anglii dodnes neexistuje závazný oficiální oznamovatel, soupis nebo sebrání zákonů, tak jak
tomu zvykem v kontinentální Evropě. V Anglii proto nenalezneme nic jako je např. v České republice
Sbírka zákonů nebo v Německu a Rakousku Bundesgesetzblatt, kde jsou publikovány zákony těchto
zemí a publikace je nutností pro platnost a účinnost zákona. Platnou legislativu z celého Spojeného
království lze nalézt na webových stránkách Databáze zákonů Spojeného království (UK Statute Law
Database) na adrese http://www.statutelaw.gov.uk. Srov.: MCLEOD, Ian. Legal Method. Seventh
Edition. New York: Palgrave Macmillan, 2009. ISBN 978-0-230-57916-3. str. 114 –131.
Vedle anglického práva se jedná zejména o citace z rakouského práva.

7

kapitole se zabývám odlišnou pozicí judikatury v českém a anglickém právu

a významem judikatury pro smluvní právo v České republice a v Anglii. S ohledem na

zcela jiný charakter judikatury a postavení soudní moci v České republice a v Anglii,

nebo obecněji v celém Spojeném království, se domnívám, že je zařazení této kapitoly

správným krokem. Třetí kapitola analyzuje počáteční nemožnost plnění. V rámci této
kapitoly zkoumám tezi, zda přístup českého práva, který každé od počátku nemožné

plnění považuje za absolutně neplatný právní úkon, je přístupem správným, a tento

přístup je kriticky srovnáván s právní úpravou v některých dalších zemích a též

s mezinárodními dokumenty smluvního práva. Ve čtvrté kapitole je zkoumána následná

nemožnost plnění. V rámci této kapitoly se po zpracování vývoje institutu následné
nemožnosti plnění na území dnešní České republiky zabývám různými typy následné

nemožnosti plnění, přičemž důraz je kladen na zpracování hospodářské nemožnosti

plnění. Analyzována je rovněž právní nemožnost plnění, neboť v obchodních vztazích
se může lehce stát, že sjednané plnění je předpisy vydanými po uzavření smlouvy

zakázáno. Tato situace může nastat obzvláště při uzavírání smluv se zahraničními
subjekty. Rovněž je analyzována právní úprava v novém občanském zákoníku, včetně
nového institutu změny smlouvy v důsledku změn vnějších okolností. Je rovněž

provedena charakteristika zaviněné a nezaviněné následné nemožnosti plnění a dopad

právní úpravy následné nemožnosti plnění přijaté do nového občanského zákoníku na

zajištění dluhů. V páté kapitole je vyložena právní úprava následné nemožnosti

plnění v Anglii a je provedeno srovnání následné nemožnosti plnění v České republice
a v Anglii. Šestá kapitola tvoří závěr, kde shrnuji závěry, ke kterým jsem v rámci této
rigorózní práce dospěl.
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2 Anglické právo a jeho principy

2.1 Význam anglického smluvního práva

Anglické smluvní právo patří k důležitým a významným oblastem práva, které

vytvořila právní kultura v Anglii.3 V současné době se toto právo uplatňuje v Anglii

a ve Walesu, avšak některé principy a hlavní zásady anglického smluvního práva byly
v rámci kolonizace světa Velkou Británií vyvezeny i mimo svou domovskou oblast

a nalézají uplatnění i v dalších zemích světa. Mezi tyto země patří zejména bývalé

anglické kolonie a dnešní členské státy Společenství národů 4 (např. Austrálie, Indie,

Nový Zéland), avšak svůj původ v anglickém smluvním právu nezapře ani smluvní

právo Spojených států amerických 5 a ani např. smluvní právo Jižní Afriky, které však

tvoří jistý smíšený systém mezi kontinentálním právem a právem common law.

Anglické smluvní právo je zároveň velmi oblíbeným a často používaným

rozhodným právem v rámci mezinárodního obchodu,6 kdy se obchodních transakcí

účastní společnosti z různých zemí a právních kultur, zejména pak v oblasti námořní
dopravy, výstavby lodí a rejdařství.7 Mezinárodní průzkumy ukazují, že anglické
3

4

5

6

7

V případě Spojeného království Velké Británie a Severního Irska nelze mluvit o jednotném smluvním
právu, které by platilo na území celého státu. Skotsko a Severní Irsko mají v rámci Spojeného
království své vlastní smluvní právo. Skotské smluvní právo je bližší kontinentálnímu právu,
severoirské je blíže anglickému právu. Wales má shodné smluvní právo s Anglií. Vše, co je řečeno
o smluvním právu v Anglii, platí rovněž i ve Walesu. Srovnej: DAVID, René, et al. (ed comm)
International Encyclopedia of Comparative Law : Volume II: The Legal Systems of the World, Their
Comparison and Unification. Chapter 1: The Different Conceptions of the Law. Tübingen: Mohr, 1975.
s. 14–48.
Společenství národů (The Commonwealth of Nations) je mezivládní organizace nezávislých
států, většinou bývalých kolonií Velké Británie. V rámci této organizace členské státy úzce
spolupracují v mnoha odvětvích, včetně otázek lidských práv, justice, legislativy a spravedlnosti.
Commonwealth Secretariat [online]. 2013 [cit. 10. 1. 2013]. The Commonwealth of
Nations. Dostupné z WWW: <http://www.thecommonwealth.org/Internal/191086/191247/
the_commonwealth/>.
Právo Spojených států amerických vychází z principů a zásad vytvořených v Anglii (platí rovněž
i pro smluvní právo), avšak na rozdíl od dalších států právně blízkých Anglii (Austrálie, Nový
Zéland), je smluvní právo USA více odlišné. Srovnej: DELANEY, John. Learning Legal
Reasoning : Briefing, Analysis and Theory. Third Revised Edition. Philadelphia: John Delaney
Publications, 2006. Chapter One.
BRADGATE, Robert; BROWNSWORD, Roger; TWIGG-FLESNER, Christian. The Impact of
Adopting a Duty to Trade Fairly. In The Impact of Adopting a Duty to Trade Fairly [online]. Sheffield:
University of Sheffield, July, 2003 [cit. 2. 1. 2013]. Bod 6.17., str. 85. Dostupné z WWW:
<http://www.bis.gov.uk/files/file32101.pdf>.
TSATSAS, John. A focus on maritime arbitration: The LMAA Conference 2010. Arbitration. 2010,
76(3), s. 396–398.

9

právo je s velkým náskokem nejčastěji voleným rozhodným právem v mezinárodním

obchodě 8 a Londýn je v současnosti nejčastěji voleným sudištěm pro rozhodování

sporů v rámci mezinárodní arbitráže.9 Tento fakt je právě dáván do souvislosti

s oblíbeností anglického práva v mezinárodním obchodu, kdy je vhodné a efektivní

umístit sudiště do země, jejíž právní řád byl zvolen jako rozhodné právo pro danou

smlouvu.10 Z důvodu své jasnosti, dlouhé obchodní tradici, velké smluvní volnosti

a množství precedentů v oblasti obchodu a námořní přepravy a v neposlední řadě

i poměrně dobré předvídatelnosti, si proto řada obchodních partnerů z různých

jurisdikcí a právních kultur volí jako závazné a rozhodující právo pro své

podnikatelské aktivity právě anglické smluvní právo. Londýn patří mezi tři největší
globální obchodní a finanční centra světa,11,12 což rovněž podporuje anglické smluvní

právo a rozhodování sporů přímo v Londýně. Nepochybným argumentem ve prospěch

anglického smluvního práva v mezinárodních obchodních transakcích je i to, že je
psáno nejrozšířenějším jazykem světového obchodu – angličtinou.13

Z výše uvedeného lze dovodit, že by bylo chybou omezovat vliv anglického

smluvního práva jen na vnitrostátní použití v Anglii a Walesu. Díky kvalitnímu
zákonodárství, spolehlivě fungujícímu systému soudů, dobré vymahatelnosti práva

a politické stabilitě v Anglii se v případě anglického smluvního práva jedná o často

používané rozhodné právo v obchodních vztazích mezi subjekty i z neanglicky
hovořících zemí. Je možno říci, že díky bývalé celosvětové koloniální říši Velké

Británie, současné provázané globální ekonomice a dnešnímu rozšíření anglického

jazyka ve světě, je anglické smluvní právo nebo alespoň jeho obecné zásady jedním

8

9
10

11
12

13

2010 International Arbitration Survey. In Choices in International Arbitration [online]. London :
School of International Arbitration, 2010 [cit. 15. 11. 2012]. Dostupné z WWW: <http://
www.arbitrationonline.org/research/2010/index.html>.
The International Dispute Resolution Centre Limited. The International Dispute Resolution Centre
Limited [online]. 2012 [cit. 3. 12. 2012]. Dostupné z: http://www.idrc.co.uk/.
2010 International Arbitration Survey. In Choices in International Arbitration [online]. London :
School of International Arbitration, 2010 [cit. 15. 11. 2012]. Dostupné z WWW: <http://
www.arbitrationonline.org/research/2010/index.html>.
Z/Yen [online]. London : March 2010 [cit. 10. 1. 2013]. Global Financial Centres. Dostupné z WWW:
<http:// www.zyen.com/PDF/GFC%207.pdf#page=30>.
Worldwide Centers of Commerce Index [online]. 2008 [cit.17. 12. 2012]. MasterCard
Worldwide. Dostupné z WWW: <http://www.mastercard.com/us/company/en/insights/pdfs/2008/
MCWW_WCoC-Report_2008.pdf>.
Most Popular Languages: The World’s most popular languages. Linguist Online [online]. 2012
[cit. 12. 7. 2012]. Dostupné z: http://www.linguistonline.co.uk.
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z nejdůležitějších právních systémů ve světě. Domnívám se, že s ohledem na

pokračující globalizaci obchodních vztahů, ekonomické postavení anglicky mluvících

zemí ve světě a i nadále rostoucí vliv a důležitost anglického jazyka obecně, lze
předpokládat, že význam anglického smluvního práva v budoucnu ještě stoupne

a nabude na významu.

Spojené království je rovněž tradiční obchodní partner České republiky

a spolupráce mezi společnostmi z České republiky a ze Spojeného království jsou

velmi intenzivní. Spojené království je 6. největším exportním trhem pro Českou

republiku, obchodní vztahy se Spojeným královstvím mají 3. nejefektivnější relaci

českého zahraničního obchodu (po Německu a Slovensku) a vzájemný obchodní obrat
České republiky a Spojeného království se od roku 2000 více než zdvojnásobil.14
Mezi Českou republikou a Spojeným královstvím byla rovněž uzavřena řada dohod

a mezinárodních smluv na podporu vzájemných obchodních vztahů.15 Tyto údaje
rovněž ukazují, že i pro subjekty z České republiky jde v případě anglického smluvního

práva o právní řád země, s níž nás pojí silné ekonomické vazby. Přiblížit anglické

právo nebo alespoň některé jeho instituty českému právnímu prostředí je rovněž dle
mého názoru vhodné z toho důvodu, že anglické právo je často špatně chápáno nebo

interpretováno, a to i na legislativní úrovni. Dokladem takovéhoto nepochopení může

být např. důvodová zpráva k nově přijatému zákonu o obchodních korporacích16

(zákon č. 90/2012 Sb.). V tomto dokumentu se uvádí, že návrh zákona o obchodních
korporacích „přihlíží rovněž k občanským zákoníkům Itálie, Švýcarska, Nizozemí,

Velké Británie, Québeku či Ruska“.17 V případě informace, že v návrhu zákona

o obchodních korporacích je přihlíženo k „občanskému zákoníku Velké Británie“

jde ovšem o zjevnou nepřesnost a nesprávnost v důvodové zprávě. Velká Británie

jako celek jednak nemá ucelené soukromé právo, ale je rozdělena na tři právní

oblasti, které mají odlišné soukromé právo (Anglie a Wales, Severní Irsko,
14

15
16
17

Velká Británie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR. BusinessInfo: Oficiální portál pro
podnikání a export [online]. 2012 [cit. 25. 1. 2013]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/
cs/clanky/velka-britanie-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-19076.html.
Mezi jinými např. Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic (vyhlášená pod č. 646/
1992 Sb.).
Vládní návrh zákona o obchodních korporacích ze dne 25. 5. 2011, dostupný z http://www.psp.cz/sqw/
text/tiskt.sqw?O=6&CT=363&CT1=0.
Tamtéž, str. 191.
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Skotsko).18 Žádná z těchto právních oblastí navíc nemá své soukromé právo

kodifikováno v občanském zákoníku jako kontinentální země. Jinými slovy, ve Velké

Británii občanský zákoník neexistuje. Návrh zákona o obchodních korporacích tak

k „občanskému zákoníku Velké Británie“ přihlížet nemohl. Z tohoto pochybení

v důvodové zprávě k návrhu zákona, který je navíc vládním návrhem zákona, je též
zřejmé, že částečné přiblížení anglického práva českému právnímu prostředí je

prospěšné a přínosné.

2.2 Závaznost judikatury v českém a anglickém smluvním
právu

Angličtí právníci zabývající se smluvním právem používají při hledání odpovědí

na právní otázky odlišný přístup než právníci v České republice. V České republice

jsou občanský a obchodní zákoník základními kodexy pro soukromoprávní vztahy.19

Právník v České republice tak při hledání odpovědí na otázky týkající se smluvního

práva vždy primárně vychází z příslušných ustanovení občanského nebo obchodního

zákoníku. Tento „holý“ text zákona doplňuje úvahami a názory obsaženými
v komentářích, odborných článcích a rovněž zvažuje i příslušnou judikaturu k danému

ustanovení zákona. Přestože tedy český právník používá i další zdroje, zákonný text

zůstává vždy primárním pramenem práva. Anglický právník nezačíná analýzou
obecných principů a zákonných ustanovení z právního předpisu, jak tomu činí právník

český, ale začíná analýzou faktů daného případu, a to s ohledem na právní otázky,

na které hledá odpovědi. Po zvážení faktů případu a vytvoření vlastních právních otázek,
začne hledat odpovědi na otázky v pramenech práva – legislativě nebo soudních

rozhodnutích. Při tomto hledání zohledňuje a porovnává zejména fakta svého případu

s fakty v již rozhodnutých případech. Jen případy dostatečně podobné s řešeným

případem může pak anglický právník prezentovat u soudu.20 Případy, které jsou

sice skutkově obdobné, ale řešící zcela jiný právní problém nebo naopak případy
18

19
20

Evropská komise: Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci: Právní řád – Spojené království.
[online]. 2004 [cit. 20. 3. 2013]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_order/
legal_order_uni_cs.htm.
ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. str. 2.
Praha : C. H. Beck, 2010, 1469 s.
SMITH, BAILEY & GUNN on the Modern English Legal System, 4th Edition, London: Sweet &
Maxwell 2002, str. 517.
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řešící stejný právní problém, ale skutkově zcela odlišné, nemůže anglický právník

s úspěchem použít ve své argumentaci. Z výše uvedeného lze dovodit, že pro anglické

právníky mají fakta případu klíčový význam. Taktéž v České republice se začíná

uplatňovat zásada, že pro argumentaci ustálenou judikaturou je třeba nejen právně
obdobný případ, ale též skutkově podobná nebo shodná fakta. Nejvyšší soud se

k tomuto vyjádřil ve svém usnesení ze dne 7. 12. 2011, sp. zn. 28 Cdo 1006/2011, kde

konstatoval, že „k právním názorům vysloveným Nejvyšším soudem České republiky
lze přihlížet tehdy, jde-li o závěry uplatněné ve sporech skutkově podobných, v nichž

je řešena tatáž právní otázka“.21 Domnívám se proto, že by shodně jako v Anglii měla
být v České republice při argumentaci judikaturou zohledňována nejen právní otázka,

ale též skutková zjištění a fakta daného případu. Pokud by v projednávaném případě
šlo sice o shodnou právní otázku, ale o zcela odlišnou skutkovou situaci, domnívám

se, že by závaznost judikatury neměla být až tak silná.

S ohledem na jiné postavení soudní moci v Anglii, která právo nejen nalézá, ale

i tvoří, je počet zákonů vydaných Parlamentem v oblasti smluvního práva v porovnání
s Českou republikou stále malý. Anglické soudy tak při svém rozhodování v oblasti

smluvního práva neužívají legislativu v tak široké míře jako české soudy, protože

pokud zákon existuje, téměř vždy se týká velmi úzké problematiky. Ve svém

rozhodnutí však nemůže anglický soud, shodně jako český soudce, pominout legislativní

text, pokud takový text existuje a je relevantní k projednávanému případu. Na rozdíl

od českého soudce, nemůže a dokonce ani nesmí pominout rozhodnutí a právní

závěry vyšších soudů. Český soud sice také nemůže rozhodnout zcela libovolně mimo

ustálenou judikaturu, ale pokud bude nižší soud citovat judikaturu vyšších soudů

a předloží k ní dostatečně přesvědčivé a odůvodněné odlišné stanovisko, nedopouští
se žádného porušení právních norem. Za určitých okolností se tedy může český soud

odchýlit od ustálené judikatury a nabídnout svůj vlastní názor na danou věc. Toto

potvrzuje ve své ustálené rozhodovací praxi i Ústavní soud. Ve svém nálezu ze dne

17. 7. 2007, sp. zn. IV. ÚS 451/05 22 Ústavní soud konstatoval, že „chtěl-li odvolací

soud v projednávané věci vskutku publikované právní názory Nejvyššího soudu

pominout, bylo jeho povinností pečlivě v důvodech svého rozhodnutí vysvětlit, proč

21
22

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 12. 2011, sp. zn. 28 Cdo 1006/2011, dostupný z: www.nsoud.cz.
Nález Ústavního soudu ze dne 17. 7. 2007, sp. zn. IV. ÚS 451/05, dostupný z http://nalus.usoud.cz.
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se s nimi neztotožňuje a proč považuje za nezbytné tyto závěry nahradit právními

názory novými. Přitom však bylo by jeho povinností uvážit, existují-li dostatečně silné
důvody takový postup ospravedlňující.“ S tímto názorem se ztotožňuje i Nejvyšší

soud. Ve svém rozsudku ze dne 3. 12. 2009, sp. zn. 30 Cdo 2811/2007 23 vyjádřil

Nejvyšší soud názor, že „již učiněný judikatorní výklad by měl být, nedojde-li

k následnému shledání dostatečných relevantních důvodů podložených racionálními

a přesvědčivějšími argumenty, ve svém souhrnu více konformnějšími s právním
řádem jako významovým celkem a svědčícími tak pro změnu judikatury, východiskem

pro rozhodování následujících případů stejného druhu, a to z pohledu postulátů
právní jistoty, předvídatelnosti práva, ochrany oprávněné důvěry v právo (oprávněného

legitimního očekávání) a principu formální spravedlnosti“. Z této citované judikatury

tak vyplývá, že jak Ústavní soud, tak i Nejvyšší soud uznávají, že ustálená judikatura

má být nižšími soudy respektována, ale současně těmto nižším soudům přiznávají

i možnost odchýlit se ve své rozhodovací praxi od ustálené judikatury, pokud bude

nový právní názor dostatečně podložen. Anglický nižší soud naproti tomu nemůže

v žádném případě pominout byť i jedno jediné závazné rozhodnutí vyšší soudní
instance.24 Pokud je dřívější soudní rozhodnutí použitelné i na projednávaný případ,

soud nemůže a ani nesmí toto rozhodnutí pominout, a to i v situaci, kdy s tímto
rozhodnutím nesouhlasí. Toto je tedy klíčový rozdíl ve vnímání závaznosti judikatury

v Anglii a v České republice. Přestože v České republice vliv judikatury stoupá a nabývá
na významu, není závaznost judikatury pro české soudy tak absolutní a rigidní, jako

je tomu v Anglii. Dobrým příkladem pro přiblížení rozdílu judikatury v českém

a anglickém právu je rozhodnutí Royal v Cook od Nejvyššího soudu amerického

státu Louisiana.25 Ačkoliv je tento rozsudek ze Spojených států amerických, domnívám

se, že velmi dobře ilustruje rozdíl mezi závazností judikatury v České republice
a v Anglii. Americký stát Louisiana je jediným z padesáti členských států USA,

kde platí kontinentální typ práva. V Louisianě tedy neplatí vázanost precedenty 26

23
24
25
26

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 12. 2009, sp. zn. 30 Cdo 2811/2007, dostupný z: www.nsoud.cz.
Legal Dictionary. Dictionary, Encyclopedia and Thesaurus : Binding Precedent [online]. 2012
[cit. 2. 1. 2013]. Dostupné z: http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Binding+Precedent.
Royal v. Cook, 984 So.2d 156 (La. Ct. App. 2008), Nejvyšší soud státu Louisiana.
Článek 1 občanského zákoníku státu Louisiana, dostupný z: http://www.legis.state.la.us/lss/
lss.asp?folder=67.
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a tento stát má rovněž svůj vlastní občanský zákoník.27 Vzhledem k tomu, že však

i Louisiana je vázána americkými federálními zákony a rozhodnutími Nejvyššího soudu

Spojených států amerických, které jsou založeny na právu common law majícím

svůj původ v Anglii, musí Nejvyšší soud Louisiany často používat kontinentální typ

práva i typ práva založený na common law. K závaznosti judikatury v obou systémech

Nejvyšší soud Louisiany vyjádřil právní názor, že v systému common law může
i jedno jediné soudní rozhodnutí založit systém stare decisis, tedy povinnost nižších
soudů toto rozhodnutí následovat,28 ale v kontinentálním typu práva se uplatňuje

zásada ustálené judikatury („jurisprudence constante“), která vzniká až řadou na
sebe navazujících rozhodnutí.29 Dále soud jednoznačně stanovil, že ustálená judikatura

je až druhořadý zdroj práva, který není závazný a rovněž není tak autoritativní jako

zásada stare decisis. Domnívám se, že tento výklad je plně použitelný i pro pochopení

rozdílu závaznosti judikatury v České republice a v Anglii, neboť i česká judikatura
dospívá k podobným závěrům. Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 21. 11. 2012,

sp. zn. I. ÚS 1332/10 30 konstatoval, že „jediné předchozí rozhodnutí dovolacího

soudu a navíc v téže věci nemůže vytvořit ,ustálenou‘ judikaturu a být dostatečným

odůvodněním rozhodnutí Nejvyššího soudu“. Ústavní soud tak jednoznačně nepovažuje

zásadu stare decisis za součást českého práva a zdůrazňuje, že až ustálená judikatura

má význam, která může odůvodnit rozhodnutí obecných soudů. Jedno rozhodnutí

Nejvyššího soudu tuto ustálenou judikaturu netvoří a samo o sobě nemůže tak být

dostatečným odůvodněním. Obecné soudy se tak v tomto případě sice mohou o tomto
rozhodnutí zmínit, ale nemohou své rozhodnutí založit čistě na tomto izolovaném

rozhodnutí – obecný soud musí provést svou vlastní argumentaci. V souvislosti

s přijetím nového občanského zákoníku tyto úvahy a srovnání s přístupem anglického

práva nabývají na významu. Ustanovení § 13 NOZ stanoví, že „každý, kdo se domáhá

právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut obdobně

jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se s jeho právním případem

27
28
29
30

Legislation of Louisiana: Civil Code. The Web Portal to the Louisiana State Legislature [online]. 2012
[cit. 2012-12-03]. Dostupné z: http://www.legis.state.la.us/lss/lss.asp?doc=108528.
Stare decisis. In: Oxford Dictionaries [online]. 2012 [cit. 12. 12. 2012]. Dostupné z: http://
oxforddictionaries.com/definition/english/stare%2Bdecisis.
Jurisprudence Constante Law & Legal Definition. In: US Legal [online]. 2012 [cit. 11. 12. 2012].
Dostupné z: http://definitions.uslegal.com/j/jurisprudence-constante/.
Nález Ústavního soudu ze dne 21. 11. 2012, sp. zn. I. ÚS 1332/10, dostupný z: http:// nalus.usoud.cz/.
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shoduje v podstatných znacích; byl-li právní případ rozhodnut jinak, má každý, kdo

se domáhá právní ochrany, právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této odchylky“.
Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku uvádí, že tímto ustanovením
„se navrhuje tedy zavést normativní konstrukci blížící se zásadě stare decisis (setrvat
na rozhodnutém), což má význam pro právní jistotu a pro stabilitu práva“.31 Je tedy

patrno, že nový občanský zákoník významně posiluje roli judikatury v soukromém

právu. Tato přijatá úprava se skutečně velmi blíží anglickému přístupu k judikatuře, ale

současně naplňuje ústavní pravidlo, že soudce je vázán jen zákonem a mezinárodní

smlouvou, která je součástí právního řádu.32 Soudce bude v principu povinen
následovat předchozí judikaturu, nový občanský zákoník dokonce stanoví, že očekávání

se vztahuje k právnímu případu, který již byl rozhodnut, tedy se nemusí jednat ani

o ustálenou judikaturu, která vzniká až několika na sebe navazujícími rozhodnutími.
V tomto je tedy možno spatřovat skutečně pronikání vlivu anglické zásady stare

decisis, kdy soudce je vázán i jedním rozhodnutím. Současně však ustanovení § 13

NOZ dává soudci možnost se od dříve rozhodnutého případu nebo případů odchýlit,

pokud dostatečně zdůvodní a vysvětlí důvody pro odchýlení. Zde je vidět, že i přes

nový § 13 NOZ zůstává české právo stále právem kontinentálním, protože v anglickém

právu by takovýto přístup vůbec nebyl možný. V České republice tedy po nabytí

účinnosti nového občanského zákoníku budou jistě kladeny na soudce vyšší požadavky

na znalosti judikatury a argumentaci judikaturou, na druhou stranu však soudce

nebude judikaturou vázán absolutně, ale bude moci svůj případ rozhodnout odlišně

od předchozí soudní praxe, pokud své rozhodnutí dostatečně zdůvodní. Toto by

v Anglii možné nebylo, protože vázanost nižších soudů rozhodnutími vyšších soudů

je jedním ze základních stavebních kamenů celého anglického práva. Dle mého názoru
je uzákonění principu „rozhodovat stejné stejně“ správné. Na legislativní rovině je tak

upraveno to, co ostatně soudy již i dnes často uplatňují, tedy respektování názorů
a judikatury vyšších soudů a ustálenost výkladu práva.

Smluvní právo v Anglii lze s trochou nadsázky označit za systém, který řeší

problémy až ve chvíli, kdy nastanou, neboli anglické právo analyzuje problémy a sporné
31
32

Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, str. 595. Dostupné z http://
www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=71122.
Článek 95 odst. 1 Ústavy České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

16

otázky. České právo naopak vytváří prostřednictvím zákonodárce systém obecných

pravidel, které potom soudy aplikují na jednotlivé případy. Hlavní zásady anglického

smluvního práva se vytvořily na případech, které se dostaly k soudům, protože se strany

dostaly do sporu. Anglické právo tak v oblasti smluv nemá komplexní úpravu veškeré

problematiky, neboť právo se vyvíjí a mění jen v těch oblastech práva, kde se strany

dostávají do sporu a jsou schopné a ochotné se soudit. Anglické právo má nejednou

detailní konkrétní řešení pro určitý typ právní otázky, avšak často absentuje úprava

obecných otázek smluvního práva nebo řešení problémů, které jsou nové s ohledem

na technický pokrok.33 České právo má oproti tomuto komplexní úpravu smluvní
problematiky, včetně obecných otázek, avšak v některých případech působí příliš
abstraktní norma zákona potíže při její interpretaci a aplikaci.34

33
34

Např. okamžik uzavření smlouvy, kdy smluvní strany komunikují prostřednictvím e-mailu.
Lze zmínit ustanovení § 265 obchodního zákoníku. Toto ustanovení je abstraktní norma, u které
nelze s jistotou říci, v jakých konkrétních situacích soud dovodí rozpor jednání se zásadami
poctivého obchodního styku vyjádřenými v tomto ustanovení. Ustanovení § 265 obchodního zákoníku
tedy patří k normám s tzv. relativně neurčitou (abstraktní) hypotézou, tj. k právním normám, jejichž
hypotéza není stanovena přímo právním předpisem, ale závisí v každém konkrétním případě na
úvaze soudu. Uvedené ustanovení tak přenechává soudu, aby v každém jednotlivém případě sám
vymezil hypotézu právní normy ze širokého, předem neomezeného okruhu okolností (k abstraktním
hypotézám např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 8. 2011, sp. zn. 21 Cdo 1997/2010, dostupné
z www.nsoud.cz).
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3 Počáteční nemožnost plnění

3.1 Počáteční a následná nemožnost plnění

Právní úprava nemožnosti plnění patří k základním ustanovením obligačního

práva.35 Nemožnost plnění nastává, pokud v určitém časovém okamžiku není smluvními

stranami zamýšlené plnění realizovatelné. Tyto důvody mohou být rozličného druhu

a mohou být způsobeny širokou škálou příčin. Právo dělí nemožnost plnění mnoha

různými způsoby. Základní dělení nemožnosti plnění, uznávané již v československé

předválečné literatuře, je však na počáteční nemožnost plnění a následnou nemožnost

plnění.36 Toto základní rozdělení je dle současného práva důležité pro vlastní vznik

platné a účinné smlouvy. V dalším textu této kapitoly bude pojednáno též o tom, že
rozdělení nemožnosti plnění na počáteční a následnou nemožnost plnění neztratí

význam ani po 1. lednu 2014, tedy po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku,

ač dle názoru autora této rigorózní práce není vždy důvod pro rozlišování následné

a počáteční nemožnosti plnění, jak bude analyzováno ve vztahu k zahraničním

právním úpravám a též k mezinárodním dokumentům smluvního práva. Naproti tomu

současná právní úprava nerozlišuje příliš důsledně zaviněnou a nezaviněnou

následnou nemožnost plnění.37 Dle názoru autora této rigorózní práce by však

měla být zaviněná a nezaviněná následná nemožnost plnění po vzoru některých
zahraničních úprav, např. Rakouska nebo Anglie, důsledněji rozlišována.

3.2 Právní úprava počáteční nemožnosti plnění
v České republice

Jak již bylo uvedeno, základní dělení nemožnosti plnění v českém právu je na

nemožnost počáteční a následnou. Ačkoliv mohou mít oba typy nemožnosti společné
to, že plnění je nerealizovatelné, právní úprava obou typů nemožností plnění je zcela

odlišná. Zatímco počáteční nemožnost plnění je upravena v obecných ustanoveních
35

36
37

SEDLÁČEK, Jaromír a ROUČEK, František. Komentář k československému obecnému zákoníku
občanskému a občanské právo platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Wolters Kluwer,
5424 str., ISBN: 80-85963-60-4. str. 399.
Tamtéž, str. 110.
ELIÁŠ, K. et al. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. Praha : Linde Praha a. s. 2008.
ISBN: 978-80-7201-687-7.
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občanského zákoníku pojednávajících o právních úkonech, následná nemožnost
plnění je zařazena do části občanského zákoníku upravující zánik závazků. Obchodní

zákoník rovněž upravuje následnou nemožnost plnění v části pojednávající o zániku
nesplněného závazku. V této práci bude vyložena nejprve počáteční nemožnost

plnění a poté budou analyzovány souvislosti mezi počáteční a následnou nemožností

plnění.

Ustanovení § 37 odst. 2 ObčZ praví, že „právní úkon, jehož předmětem je plnění

nemožné, je neplatný“. Naproti tomu ustanovení § 575 ObčZ stanoví, že „stane-li se

plnění nemožným, povinnost dlužníka plnit zanikne“. Toto ustanovení občanského
zákoníku je doplněno ustanoveními § 352 – 354 ObchZ, které však představují jen

určitou modifikaci základního ustanovení § 575 ObčZ pro oblast obchodních
závazkových vztahů.

Již z tohoto zákonného vymezení lze dovodit, že zásadní rozdíl mezi počáteční

nemožností plnění, upravenou v § 37 odst. 2 ObčZ a následnou nemožností plnění,

obsaženou v § 575 ObčZ, je v určení okamžiku, kdy k nemožnosti plnění dochází.

Klíčový význam pro tento výklad má na jedné straně sloveso „je“ v ustanovení § 37

ObčZ a na druhé straně sloveso „stane-li se“ v ustanovení § 575 ObčZ. Jazykovým

výkladem lze dovodit, že u ustanovení § 37 ObčZ musí být v době sjednání plnění

již nemožné (zákonné ustanovení používá přítomný čas), tak v případě § 575 se
odkazuje na neurčitou budoucnost (stane-li). Zatímco u počáteční nemožnosti plnění,

jak již název institutu napovídá, je plnění nemožné od počátku, tak u následné

nemožnosti plnění je sice v době sjednání smlouvy plnění možné, ale dříve než dojde

ke splnění smlouvy (nebo k zániku smlouvy z jiného důvodu), stane se plnění
nemožným. Počáteční nemožnost plnění může být buď právní nebo faktická. 38,39

Ovšem počáteční právní nemožnost plnění není upravena v obecném ustanovení § 37

odst. 2 ObčZ, ale je upravena v § 39 ObčZ. Jak však již dovodila československá

předválečná doktrína, i v případě právní nemožnosti plnění jde o počáteční nemožnost

plnění pouze s tím rozdílem, že nemožnost je způsobena tím, že „smlouva se příčí
38
39

ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 ž 459.
str. 340. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, 1394 s.
SEDLÁČEK, Jaromír a ROUČEK, František. Komentář k československému obecnému zákoníku
občanskému a občanské právo platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Wolters Kluwer,
5424 str., ISBN: 80-85963-60-4. str. 111.
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právní normě“.40 Je rovněž třeba zmínit, že vědomost stran o tom, jestli jimi
sjednávané plnění je právně či fakticky možné nebo nemožné, nehraje při posuzování

prvotní nemožnosti plnění žádnou roli.41 Jakmile je, objektivně posuzováno, plnění

nemožné, je tento právní úkon od počátku neplatný. Naproti tomu v případě následné

nemožnosti plnění nastává rovněž nemožnost, avšak s tím rozdílem, že nastává až po

uzavření smlouvy. Lze tedy říci, že počáteční a následná nemožnost jsou z hlediska

skutkového zcela stejné, navenek se liší pouze tím, kdy nastala skutečnost způsobující,
že plnění ze smlouvy je nemožné. Z tohoto provedeného rozboru lze tak dovodit, že

nelze připustit, aby se tyto dva instituty aplikovaly souběžně na shodnou skutkovou

situaci. Je nutno však podotknout, že rozdíly v právních důsledcích v aplikaci obou

institutů jsou poměrně velké. Počáteční nemožnost plnění (ať již právní či faktická)

způsobuje absolutní neplatnost právního úkonu a strany se musí vypořádat dle

ustanovení o bezdůvodném obohacení, přičemž přichází do úvahy zejména plnění
z neplatného právního úkonu.42 Při následné nemožnosti plnění smlouva sice platně
vznikla, ale nemůže již pro následnou nemožnost plnění zaniknout splněním. Při

aplikaci následné nemožnosti plnění je třeba přihlížet i k zavinění strany, která

následnou nemožnost plnění způsobila, k možnému bezdůvodnému obohacení jedné

ze smluvních stran a rovněž i k možným liberačním důvodům. Jak je vidět, počáteční

a následná nemožnost plnění jsou skutkově podobné instituty, lišící se jen okamžikem

vzniku nemožnosti, ale právně jde o zcela odlišné instituty. Toto potvrzuje i judikatura.

Nejvyšší soud se ve svém rozsudku ze dne 27. listopadu 2003, sp. zn. 28 Cdo

1862/2003 43 vyjádřil k počáteční a následné nemožnosti plnění a provedl rozbor
těchto dvou institutů. V citovaném rozsudku se uvádí, že „je neplatný právní úkon,

jehož předmět plnění je nemožný v době vzniku tohoto právního úkonu (např. v době
uzavření smlouvy). Ustanovení § 37 odst. 2 upravuje tzv. počáteční nemožnost právního

úkonu. Ta činí právní úkon absolutně neplatným. To, zda o počáteční nemožnosti

subjekty právního úkonu věděly či nikoliv, je právně bezvýznamné. Počáteční nemožnost

40
41
42

43

Tamtéž.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 9. 2007, sp. zn. 28 Cdo 2789/2007, dostupný z: www.nsoud.cz.
Ustanovení § 451 odst. 2 občanského zákoníku. Judikatura dovodila, že toto ustanovení se použije
i na obchodní závazkové vztahy (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 2. 2009, sp. zn. 29 Odo
813/2001, dostupný z www.nsoud.cz).
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2003, sp. zn. 28 Cdo 1862/2003, dostupný z:
www.nsoud.cz.
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předmětu plnění může být buď právní, anebo fyzická. Počáteční právní nemožnost

plnění dlužníka z důvodu nemožnosti plnění přichází v úvahu tam, kde předmět

plnění je neuskutečnitelný v důsledku určité právní překážky existující v době učinění
právního úkonu (pokud nejde o nedovolený právní úkon ve smyslu § 39 o.z.).[…]

Pro úplnost se uvádí, že uvedené okolnosti odlišují stav počáteční právní nemožnosti

plnění (jako důvodu neplatnosti podle § 37 odst. 2 o.z.) od situace následné nemožnosti

plnění ve smyslu § 575 odst. 1 o.z. Ta nastává až po vzniku závazku, jestliže se plnění
stalo následkem určité okolnosti nemožným, ačkoli v době uzavření smlouvy bylo

objektivně splnitelné. Následná nemožnost plnění může být subjektivní nebo

objektivní, s čímž právo spojuje rozdílné následky, včetně hodnocení subjektivní

stránky na straně dlužníka, pokud ji tento zavinil. Pro ten případ nastávají důsledky

v podobě nároku na náhradu škody, v případě objektivní, dlužníkem nezaviněné
následné nemožnosti plnění není vyloučen nárok na vydání bezdůvodného obohacení

(§ 451 o.z.). Zásadní odlišnost obou situací podle shora uvedených ustanovení tak
logicky vylučuje možnost jejich současné aplikace na skutkově shodný stav.“

Rozdíly mezi počáteční a následnou nemožností plnění jsou i v právních následcích.

Zatímco z dikce § 37 ObčZ lze dovodit, že počáteční nemožnost plnění způsobuje

absolutní neplatnost právního úkonu – např. smlouvy, tak následná nemožnost plnění

nezpůsobuje neplatnost smlouvy, dle ustanovení § 575 ObčZ následná nemožnost plnění

způsobuje jen zánik povinnosti dlužníka plnit. Ve spojení s § 351 a 354 ObchZ dochází
v obchodních závazkových vztazích k zániku celé smlouvy, jak bude o tomto blíže
pojednáno v následujících kapitolách této rigorózní práce.

Domnívám se však, že současné pojetí počáteční nemožnosti plnění je příliš

přísné. Vzhledem k tomu, že následná nemožnost plnění ani v dnešní právní úpravě
nezpůsobuje absolutní neplatnost smlouvy, neměla by dle mého názoru, za určitých

okolností, ani počáteční nemožnost plnění být sankcionována absolutní neplatností.

Lze si představit situaci, kdy smluvní strany uzavírají smlouvu o předmětu, který v den

uzavření smlouvy nemají strany k dispozici a ani se nemohou přesvědčit o jeho stavu

(např. smlouvu o opravě stroje). Dle mého názoru je v současné době pojímáno příliš

formalisticky, když strany uzavřou podrobnou a detailní smlouvu o dílo upravující
práva a povinnosti stran, ale bez vědomí a zavinění stran byl stroj den před uzavřením

smlouvy zničen. Pak je předmětem smlouvy nemožné plnění a smlouva dle § 37
21

odst. 2 ObčZ od počátku neplatná. Smluvní strany se nemohou opřít o žádné smluvní
ujednání, protože je smlouva absolutně neplatná a v případném soudním sporu by

žádnému smluvnímu ujednání nebyla poskytnuta soudní ochrana. Počáteční nemožnost

plnění nastává dokonce i v případě, kdy sice v době uzavření smlouvy není plnění

fyzicky možné, ale v důsledku např. vědeckotechnického pokroku se následně stane

možným. Toto následné „umožnění“ původně nemožného plnění nic nemění na tom,
že je smlouva od počátku neplatná. Toto potvrzuje i judikatura, kdy Nejvyšší soud

v již citovaném rozsudku 44 uvádí, že o počáteční nemožnost plnění jde tam, „kde

předmět plnění je neuskutečnitelný v důsledku určité právní překážky existující v době

učinění právního úkonu“.45 Hledisko možnosti nebo nemožnosti se tak vztahuje
k okamžiku učinění právního úkonu, tedy uzavření smlouvy.46 České právo tak

neumožňuje uzavírání smluv ke dni uzavření smlouvy nemožných, kdy ale obě

smluvní strany doufají, že do dne plnění se dané ujednání stane možným. Tyto závěry

judikatury a doktríny navazují na starší literaturu, která uvádí, že „abychom smlouvu
mohli prohlásiti za nemožnou […], je zcela lhostejno, zda tato nemožnost byla

zřejmá, resp. zjistitelná nebo zjištěná již při vzniku smlouvy, nýbrž jedině rozhodující
jest, zda tato nemožnost při vzniku smlouvy zde opravdu byla“.47 Rovněž i další

judikatura potvrzuje, že nemožnost plnění je třeba posuzovat k okamžiku, kdy byl

právní úkon (tedy dojití akceptace do sféry navrhovatele – uzavření smlouvy) učiněn.

Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 29. 5. 2012, sp. zn. 30 Cdo 1256/201148
judikoval, že „platnost právního úkonu je třeba posuzovat k okamžiku a se zřetelem na
okolnosti, kdy byl právní úkon učiněn“. Toto rozhodnutí tedy, v souladu s ustálenou
judikaturou a právní teorií, znamená, že subjektivní stránka smluvních stran ve věci

možnosti či nemožnosti plnění nehraje žádnou roli. Pokud je plnění nemožné, je

44
45

46

47

48

Rozsudek Nejvyšší soudu ze dne 27. listopadu 2003, sp. zn. 28 Cdo 1862/2003, dostupný z:
www.nsoud.cz.
V případě, že je však smlouva uzavřena s odkládací podmínkou a nemožnost plnění nastane
v době mezi uzavřením smlouvy a splněním odkládací podmínky, jedná se i tak o nemožnost
počáteční, ačkoliv ke dni uzavření smlouvy bylo plnění ze smlouvy možné.
Toto potvrzuje i doktrína, např. ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M.
a kol. Občanský zákoník I. § 1 až 459. str. 339. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009,
1394 s.
SEDLÁČEK, Jaromír a ROUČEK, František. Komentář k československému obecnému zákoníku
občanskému a občanské právo platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Wolters Kluwer,
5424 str., ISBN: 80-85963-60-4. str. 114.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2012, sp. zn. 30 Cdo 1256/2011, dostupný z: www.nsoud.cz.
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v souladu s § 37 odst. 2 neplatné a vůle nebo vědomost stran nemohou na tomto nic

změnit. Smlouva tak vůbec nevzniká a strany mezi sebou nemají smluvní závazkový

vztah, který zamýšlely založit. V této souvislosti je třeba i na obchodní závazkové
vztahy aplikovat § 37 odst. 2 ObčZ.

Pokud by však již uvedená smlouva o dílo o opravě stroje byla uzavřena platně

(stroj by k okamžiku uzavření smlouvy existoval), ale ke zničení stroje by došlo den
po uzavření smlouvy (nebo dokonce jen několik minut po uzavření smlouvy),

pak nastává následná nemožnost plnění, povinnost dlužníka plnit zaniká a v rámci

obchodních závazkových vztahů zaniká i celá smlouva, ale smluvní strany se mohou

odvolávat v případném soudním sporu na smluvní ujednání řešící danou situaci.

Jinak řečeno, smluvní strany se mohou od zákonem předvídaného režimu následné
nemožnosti plnění v rámci obchodních závazkových vztahů odchýlit a sjednat vlastní
režim. Tento rozpor mezi počáteční a následnou nemožností plnění je dle mého názoru
neospravedlnitelný.

3.2.1 Počáteční nemožnost plnění v mezinárodních dokumentech
smluvního práva

Srovnáním s mezinárodními kodifikačními pracemi smluvního práva lze podpořit

názor, že je příliš přísné současné pojetí, dle kterého je každá smlouva, jejíž plnění je

od počátku nemožné, absolutně neplatná. Článek 4:102 PECL,49 nazvaný počáteční

nemožnost, uvádí, že smlouva není neplatná jen z toho důvodu, že v době uzavření
smlouvy bylo splnění závazku nemožné.50 Rovněž DCFR v článku II. – 7:10251 uvádí,

že smlouva není neplatná, jako celek nebo zčásti, jen protože v době uzavření smlouvy

bylo splnění závazku nemožné. Taktéž UNIDROIT v článku 3.1.3 čl. 152 stanoví, že

skutečnost, že v době uzavření smlouvy bylo splnění závazku nemožné, neovlivňuje
platnost smlouvy. Komentář k tomuto ustanovení uvádí, že „na rozdíl od mnoha
49

50
51

52

The Principles of European Contract Law: Prepared by the Commision on European Contract
Law. Red Hat Enterprise Linux Test Page [online]. 1999. Text in English. 2012 [cit. 5. 12. 2012].
Dostupné z: http://frontpage.cbs.dk/law/commission_on_european_contract_law/PECL%20engelsk/
engelsk_partI_og_II.htm.
Tamtéž.
Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of
Reference. European Commission [online]. 2012 [cit. 5. 12. 2012]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/
justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf.
Unidroit Principles of International Commercial Contracts [online]. 2010 [cit. 5. 12. 2012]:
Dostupné z: http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf.
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právních systémů, které považují smlouvu za neplatnou, pokud individuálně určené
zboží zaniklo dříve, než byla smlouva uzavřena, článek 1, v souladu s většinovým

moderním trendem, v obecných ustanoveních stanoví, že pouhá skutečnost, že ke dni

uzavření smlouvy bylo plnění sjednaného závazku nemožné, neovlivňuje platnost

smlouvy. Smlouva je platná i v situaci, kdy zboží, na které se smlouva vztahuje, zaniklo
přede dnem uzavření smlouvy, s tím následkem, že následná nemožnost plnění
je ztotožněna s nemožností následnou. Tímto ustanovením se zároveň odstraňují

pochybnosti, zda je možný prodej věci budoucí.“ 53

Ze srovnání těchto úprav lze dovodit, že české právo v současnosti nerespektuje

moderní trendy v právu a nepřihlíží k mezinárodním kodifikačním pracím smluvního

práva. Dle mého názoru je to však ke škodě věci.

3.2.2 Nemožnost plnění v judikatuře českých soudů

Skutečnost, že lze prodat věc budoucí a že věc nemusí fyzicky existovat v době

sjednání kupní smlouvy, je v současnosti v českém právu přijímána doktrínou54
a dovozena judikaturou.55 Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 11. 12. 2002, sp.

zn. 22 Cdo 981/2001 56 vyjádřil právní názor, že „neplatnost kupní smlouvy nezpůsobuje

pouhá skutečnost, že prodávající neměl v době jejího uzavření vlastnické ani

dispoziční právo k předmětu koupě, zejména pokud byla účinnost smlouvy vázána na

odkládací podmínku nabytí věci prodávajícím“. Soud prvního stupně a odvolací soud
však měly opačný názor než Nejvyšší soud, tedy že prodávající nemůže prodat věc,

ke které nemá v okamžiku uzavření smlouvy vlastnické právo. Z novější judikatury

lze citovat rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2011, sp. zn. 29 Cdo 3162/2009,57

kde Nejvyšší soud konstatoval, že „skutečnost, že ke dni uzavření smlouvy o převodu

směnky převáděná směnka dosud neexistovala, není sama o sobě důvodem neplatnosti

smlouvy“. V tomto případě dovodil Nejvyšší soud přípustnost dovolání z důvodu
53
54
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ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 až 459.
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„řešení otázky (ne)platnosti smlouvy o převodu cenných papírů z důvodu, že k datu

jejího uzavření převáděný cenný papír (směnka) neexistoval (potud jde o otázku

Nejvyšším soudem dosud neřešenou)“. Ačkoliv judikatura dovozuje, že je možné

prodat i věc, která neexistuje nebo k níž nemá prodávající v okamžiku uzavření

smlouvy vlastnické právo, již samotné soudní spory naznačují, že jde o názor judikatury

a doktríny, ale ze samotného zákona závěr o přípustnosti prodeji neexistujících věcí

nevyplývá. Starší literatura k tomuto uvádí, že v případě smlouvy o prodeji věci
budoucí lze dospět k závěru, že strany chtějí být zavázány, jen pokud se plnění stane

možným, tím se jedná o odkládací podmínku a tato „přechodná nemožnost“ nebude

nemožností plnění od počátku.58 Tento závěr je však uveden právě pouze v situaci, kdy

strany vyjádřily svou vůli být vázány smlouvou až poté, co se plnění stane možným.
Dle mého názoru tedy problém s prodejem věci budoucí je sice judikaturou řešen
a bylo rovněž přijato i jediné možné ekonomické řešení, protože zákaz prodeje věcí,

které teprve v budoucnu vzniknou nebo k nimž prodávající teprve získá vlastnické

právo, by zcela paralyzoval hospodářský styk. Legislativní zakotvení je však dle
mého názoru nedostatečné. Doktrína rovněž potvrzuje existenci názorů v právní teorii,
které považují jiné smlouvy než kupní ohledně věcí budoucích za neplatné.59

Je možné rovněž poukázat na tuto problematiku z pohledu nájemní smlouvy.

Jedná se i o aktuální téma pro obchodní smlouvy. Lze si položit otázku, zda předmět
nájmu musí fyzicky existovat v době sjednání nájemní smlouvy. V judikatuře se

objevil názor, že fyzická existence předmětu věci je nezbytným předpokladem pro

platné uzavření nájemní smlouvy. Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 30. 1.

2008, sp. zn. 32 Odo 1289/2005 60 konstatoval, že „u klasické nájemní smlouvy musí
pronajímaná věc existovat už v momentu uzavření nájemní smlouvy“. V tomto svém

rozsudku Nejvyšší soud vyjádřil názor, že jedním z rozdílů mezi smlouvou nájemní
a smlouvou leasingovou je též ten rozdíl, že u leasingové smlouvy nemusí předmět

leasingu v době uzavření smlouvy existovat, ale u nájemní smlouvy předmět nájmu
existovat musí. V opačném případě jde o od počátku nemožnou nájemní smlouvu
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a jedná se tak o od počátku neplatnou smlouvu. Tento právní názor byl sice podroben

kritice z řad odborné veřejnosti na II. Odborném symposiu k judikatuře Nejvyššího
soudu na téma Komerční nemovitosti konaném dne 4. prosince 2008,61 ale tento

publikovaný názor judikatury nebyl dosud následnou judikaturou nebo legislativou

změněn nebo upraven. Změnu přináší až ustanovení § 2202 odst. 2 NOZ, který stanoví,

že „pronajmout lze i věc, která v budoucnu teprve vznikne, je-li ji možné dostatečně
přesně určit při uzavření nájemní smlouvy“. Důvodová zpráva k tomuto uvádí,
že „možnost pronajmout věc budoucí byla dosud předmětem teoretických a zčásti

i praktických pochybností, byť ne všeobecných (srov. koupě věci budoucí, koupě naděje

apod.). Výslovná úprava (spolu se stanovením adekvátní podmínky) by měla pochyby
odstranit.“ 62 Domnívám se tak, že s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku

již bude definitivně vyřešena otázka možnosti pronajmout věc budoucí. Tato

problematika má značný přesah i do obchodních závazkových vztahů, neboť dle

současné právní úpravy není uspokojivě vyřešena otázka, zda např. investor, který
hodlá postavit komerční nemovitost a následně ji pronajmout nájemcům za účelem

provozování podnikání v pronajatých prostorách (např. kanceláře nebo sklady), může

s potencionálními zájemci sjednat platnou nájemní smlouvu, jejíž účinnost by vázal

např. na kolaudaci budovy. Tato otázka je pro investora zásadní z hlediska obstarání

si dostatečného počtu nájemců ještě před vlastním zahájením výstavby dané
nemovitosti. V současné době lze tuto situaci řešit prostřednictvím smlouvy o smlouvě

budoucí s následným uzavřením vlastní nájemní smlouvy po dostavění celé

stavby. Domnívám se však, že možnost uzavřít rovnou nájemní smlouvu ohledně

prostor, které sice v době uzavření smlouvy neexistují, ale které v budoucnu vzniknou,

by smluvním stranám snížila transakční náklady na uzavření smlouvy a celkově

by zjednodušila celou smluvní agendu.

3.2.3 Nemožnost plnění v Německu

Problémů ohledně počáteční nemožnosti plnění pro neexistenci věci v době

uzavírání smlouvy si byl zákonodárce vědom např. v Německu. Dle ustanovení § 275
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BGB63 je nárok na plnění vyloučen, pokud je tento nárok pro dlužníka nebo pro

kohokoliv nemožný. Toto ustanovení tedy definuje následnou nemožnost plnění
v Německu. Pro vyloučení pochybností o účinnosti od počátku nemožné smlouvy,

v souladu s moderním evropským trendem prezentovaným kodifikačními pracemi
evropského smluvního práva, byl do BGB zařazen § 311a. 64 Ustanovení § 311a
odst. 1 BGB stanoví, že „účinnosti smlouvy nebrání, že dlužník dle § 275 odst. 1 až

3 BGB nemusí plnit a že překážka plnění již existovala v době uzavření smlouvy“. Je

zde vidět, že německý zákonodárce plně reflektoval změny, ke kterým došlo v nazírání

na počáteční nemožnost a tím i vyloučil možnost, že by počáteční nemožnost plnění

způsobovala absolutní neplatnost smlouvy. V Německu je tak na legislativní úrovni
vyřešena otázka, zda lze uzavřít účinnou smlouvu ohledně věci, která ještě v době

uzavření smlouvy neexistuje. Dle BGB, stejně jako dle mnohých mezinárodních

kodifikačních prací smluvního práva, tak do značné míry dochází k „rovnocennosti“

počáteční a následné nemožnosti plnění. Pokud je plnění dle smlouvy od počátku

nemožné, smlouva je účinná, ale dlužník nemusí plnit smlouvou sjednané plnění

smlouvy a mezi stranami nastávají stejné následky jako při následné nemožnosti

plnění s tím, že tyto následky má smlouva ihned od počátku. Nelze tak vymáhat
sjednané smluvní plnění. Tato skutečnost však nebrání účinnosti smlouvy jako
takové, jen znamená, že vzniká smlouva bez primární povinnosti. Pokud je plnění od

počátku nemožné, má oprávněná strana dle ustanovení § 311a odst. 2 BGB právo
požadovat náhradu škody namísto plnění nebo náhradu nákladů, které ji v souvislosti

s uzavřením smlouvy vznikly. Pro nárok na náhradu škody nebo nárok na uhrazení

nákladů je třeba zavinění dlužníka, tj. věřitel nemůže tyto nároky uplatnit, pokud

dlužník o překážce způsobující počáteční nemožnost plnění při uzavírání smlouvy

nevěděl a ani vědět nemohl.

Pokud však plnění není možné ke dni uzavření smlouvy (např. již výše zmíněná

situace, kdy předmět plnění fyzicky neexistuje ke dni uzavření smlouvy), ale před
sjednaným datem plnění se sjednané plnění stane možným (např. předmět vznikne),

musí dle smlouvy strany plnit a primární povinnost ze smlouvy tak musí být splněna.
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Argumentace počáteční nemožností plnění v době uzavření smlouvy tak na základě

výslovného ustanovení § 311a BGB nepřichází v úvahu. Dle mého názoru by měl
být v České republice přijat obdobný přístup.

3.2.4 Zhodnocení stávající právní úpravy počáteční nemožnosti
plnění v České republice

Česká právní úprava tak vychází z historického pojetí počáteční nemožnosti

plnění, kterou upravoval již obecný zákoník občanský z roku 1811. Věta první § 878

obecného zákoníku občanského stanovila, že „co je přímo nemožné, nemůže býti
předmětem platné smlouvy“.65 Z této úpravy tedy vychází Česká republika dodnes,

což dokládá § 37 odst. 2 ObčZ, který je velmi podobný citovanému ustanovení
obecného zákoníku občanského. Rovněž i rakouské právo dodnes vychází ze stejné
koncepce, tedy že od počátku nemožné smlouvy jsou absolutně neplatné. K výkladu

§ 878 ABGB Nejvyšší soudní dvůr Rakouska ve svém rozsudku ze dne 12. 9. 1979,

jednací číslo 1 Ob686/79 66 konstatoval, že „ustanovení § 878 ABGB pojednává
o původní (počáteční), již v době uzavření smlouvy existující (absolutní) nemožnost
plnění sjednaného plnění, která zpochybňuje vznik celé smlouvy, zatímco následná
nemožnost plnění patří do oblasti porušení povinností s plněním ze smlouvy (ze

závazku)“.67 Rakouská doktrína však toto ustanovení vykládá spíše restriktivně,

když uvádí, že ustanovení § 878 ABGB se aplikuje zejména na situace „faktické

absurdnosti“.68

Odlišení počáteční a následné nemožnosti plnění je dle mého názoru naprosto

zásadní a smluvní strany by měly vždy dbát na to, aby neuzavíraly nemožné smlouvy.

Pečlivá příprava smluvní dokumentace a rovněž prověření druhého smluvního

partnera by mělo patřit k základním úkonům v obchodní praxi.
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3.3 Počáteční a následná nemožnost plnění v Anglii

Anglické právo také rozlišuje počáteční a následnou nemožnost plnění.69 Předem

je třeba poznamenat, že anglické právo přistupuje k počáteční nemožnosti plnění jako
k omylu stran. Anglické právo totiž nepředpokládá, že by byla uzavřena smlouva,

u které by bylo již při uzavírání zjevné, že je nemožná. Pokud však k uzavření

nemožné smlouvy dojde a jedna ze stran uplatňuje počáteční nemožnost plnění, musí

být přítomen omyl stran. Pokud tedy smluvní strany uzavřou smlouvu ve společném

shodném omylu o tom, že plnění ze smlouvy je možné a plně realizovatelné, smlouva

je od počátku neplatná, pokud je omyl obou stran natolik významný, že neguje

souhlas smluvních stran. Toto pravidlo však za určitých podmínek platí jen do té
míry, pokud jedna ze smluvních stran nepřevzala riziko existence předmětu smlouvy.
Naproti tomu následná nemožnost plnění nastává dle anglického práva tehdy, pokud

po uzavření smlouvy dojde k události, a to bez zavinění kterékoliv ze smluvních stran,

která činí plnění ze smlouvy nemožné, protiprávní nebo zcela odlišné oproti tomu, co

bylo předvídáno smlouvou. Literatura uvádí, že ačkoliv odlišení počáteční a následné

nemožnosti plnění závisí jen na přesném časovém odlišení vzniku nemožnosti vůči

vzniku smlouvy, právní následky jsou zcela odlišné.70

Počáteční neplatnost v anglickém právu způsobuje zejména omyl obou smluvních

stran ohledně existence předmětu smlouvy. Odborná literatura nazývá tuto kategorii

„zaniklá věc“.71,72 Pro tuto situaci je stanoveno v článku 6 ZPZ z roku 1979, že

„u smlouvy o prodeji individuálně určeného zboží platí, že pokud toto zboží bez vědomí
prodávajícího zaniklo k okamžiku uzavření smlouvy, smlouva je neplatná“.73 Toto

zákonné ustanovení však zákonodárce převzal z dřívější soudní praxe, proto má

mnohem starší původ než jen z roku 1979. Základem pro toto zákonné ustanovení

byl případ Couturier v Hastie (1856) 5 HLC 673.74 Tento případ byl z oblasti námořní

plavby. Byla uzavřena kupní smlouva na prodej obilí, které bylo v době uzavření
69
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smlouvy přepravováno lodí z Řecka do Spojeného království. Kupující a ani
prodávající však nevěděli, že již před uzavřením smlouvy obilí začalo ztrácet na své

kvalitě a aby kapitán lodi zabránil úplné ztrátě kvality, a tedy i ceny, obilí prodal třetí

osobě. Prodávající se domáhal na kupujícím zaplacení kupní ceny s tím, že kupující

koupil ne přímo obilí, ale práva, která vyplývala z lodních konosamentů. Rozhodnutí
Sněmovny lordů bylo takové, že kupující nekoupil žádná práva, ale skutečně obilí
a protože obilí již v době uzavření smlouvy nebylo k dispozici (zaniklo), zcela

absentovalo protiplnění a kupující proto nebyl povinen zaplatit kupní cenu. Je však

třeba říci, že i v anglickém právu byl tento případ přijat s určitou nejistotou, protože
jeho právní dopad nebyl zcela zřejmý. Není a nebylo zcela patrné, jak soud k tomuto

závěru dospěl. Interpretace tohoto rozhodnutí se tak různí. Zákonodárce při přijímání

zákona o prodeji zboží přijal výklad, že pokud je uzavřena smlouva v omylu ohledně
existence předmětu kupní smlouvy, je tato smlouva neplatná. Není však zřejmé, zda

toto byl i úmysl soudců v původním rozsudku. Soud se primárně zabýval otázkou, zda

ve smlouvě absentovalo či neabsentovalo protiplnění. Vzhledem k absenci protiplnění
ze strany prodávajícího, který nenabídl nic oproti kupní ceně, byla smlouva prohlášena

za neplatnou. Soud ve svém rozsudku však nikde nevyjádřil tak širokou myšlenku
o neplatnosti smluv, která byla zapracována do zákona o prodeji zboží.

Toto rozhodnutí a zároveň i text článku 6 ZPZ z roku 1979 jsou často srovnávány

s australským případem McRae v Commonwealth Disposal Commission z roku
1951.75 V tomto případu žalovaní, jako prodávající, prodali kupujícím tanker ležící

na dně moře u australských břehů. Prodávající ujistili kupující, že tanker na dně leží

a že si po vyzvednutí tankeru budou moci ponechat i naftu, kterou tanker obsahoval.

Ukázalo se však, že žádný tanker na dně neleží a ani nikdy neležel. Žalovaní
argumentovali právě případem Couturier v Hastie s tím, že žádná smlouva nevznikla,

protože předmět smlouvy neexistuje. Australský soud však odlišil daný případ od
případu Couturier v Hastie s tím, že v projednávaném případě žalovaní svým

výslovným prohlášením o existenci tankeru vzali na sebe riziko neexistence tankeru,

což v případu Couturier v Hastie nebylo učiněno a proto zde smlouva vznikla. Riziko

existence tankeru bylo na straně žalovaných, a proto mohli žalobci uplatnit žalobu
75
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na náhradu škody z nesplněné smlouvy, protože žalovaní porušili smlouvu tím, že
nedodali slíbený předmět.

Anglické právo obecně s tímto rozsudkem problém nemá a soudy by byly ochotny

ho následovat, jak vyjádřily v některých rozhodnutích,76 problém však anglické soudy

vidí v rozporu mezi tímto rozhodnutím a článkem 6 zákona o koupi zboží. Situace, kdy

věc vůbec neexistovala, sice nespadají do sféry článku 6 ZPZ, ale ve standardních

situacích, kdy zboží někdy existovalo, avšak v době uzavření smlouvy již ne, je
aplikace článku 6 ZPZ jasná. Anglické právo vidí v článku 6 ZPZ přílišnou přísnost

a někteří autoři se zasazují o legislativní změnu77 článku 6 ZPZ, protože soudy

v Anglii nemohou na základě doktríny suverenity parlamentu jakkoliv zasahovat do
legislativního textu nebo tento legislativní text upravovat.78

Případ, který pravděpodobně nejlépe ukazuje anglický přístup k počáteční

nemožnosti plnění, je Associated Japanese Bank (International) Ltd v Crédit du Nord

[1988] 3 All ER 902.79 V tomto případě banka, která vystupovala jako žalobce, koupila
čtyři stroje od společnosti Bennet a následně je společnosti Bennet pronajala. Smluvní

povinnosti společnosti Bennet byly zajištěny bankovní zárukou vystavenou bankou,

která byla v tomto soudním sporu žalovaná. Poté, co společnost Bennet neplnila své

smluvní povinnosti, bylo zjištěno, že stroje nikdy neexistovaly, ačkoliv obě banky byly

po celou dobu oprávněně v dobré víře, že stroje existují. Po vyhlášení konkurzu na
majetek společnosti Benet žalobce zažaloval banku z titulu vystavené bankovní

záruky a žádal zaplacení všech dlužných plateb. Soud však rozhodl, že bankovní
záruka byla podmíněna platnou nájemní smlouvou na existující stroje. Tyto stroje

nikdy neexistovaly, tedy nebyla platná kupní smlouva a nájemní smlouva a tedy ani

bankovní záruka. Soud zde dovodil, že možnost splnění smlouvy je imanentní

podmínkou každé smlouvy.

Anglická právní úprava počáteční nemožnosti plnění tedy není zcela konzistentní.

Základní právní úprava je v článku 6 zákona o koupi zboží, který stanoví neplatnost
76
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smlouvy, pokud zboží zaniklo v době před uzavřením kupní smlouvy, pokud však dříve

existovalo. Ačkoliv je většina ustanovení zákona o kupní smlouvě dispozitivních,
převažuje názor, že článek 6 je kogentní.80 V případech, kdy zboží nikdy neexistovalo

a dále též u jiných smluv než u smlouvy kupní, je pozice anglického práva nejistá,

ale převažuje výklad, že soudní rozhodnutí Couturier v Hastie má obecnou platnost,

tedy že nemožnost plnění činí smlouvu neplatnou. V těchto případech je však možné,

že smlouva zůstane v platnosti, pokud jedna ze smluvních stran přijala riziko existence

předmětu smlouvy. Pokud jedna ze smluvních stran převzala riziko existence předmětu

smlouvy, nemohou se pravidla o počáteční nemožnosti plnění uplatnit a nemožnost

plnění bude řešena v rámci porušení smluvních povinností té smluvní strany, která

nedostála své povinnosti ze smlouvy.81 Ačkoliv se někteří autoři snažili rozšířit
možnost tohoto smluvního ujednání i na situace, které jsou v rozsahu působnosti

článku 6 ZPZ,82 převážil již citovaný názor, že článek 6 je kogentní. Celou právní

úpravu lze tak shrnout, že anglické právo obecně považuje od počátku nemožné

smlouvy za neplatné, avšak s výjimkou situací spadajících do sféry působnosti článku
6 ZPZ je možné odchylné smluvní ujednání.

3.4 Počáteční nemožnost plnění z komparativního pohledu

V České republice a v Anglii je shodně přijímán závěr, že následkem uzavření

smlouvy, jejímž předmětem jsou věci, které v době uzavření smlouvy neexistují, je

neplatnost. Česká právní úprava jde v tomto skutečně daleko, když jakékoliv nemožné

plnění, bez ohledu na to, zda tato počáteční nemožnost plnění mohla nebo nemohla být
zřejmá v době uzavření smlouvy, sankcionuje absolutní neplatností. Anglické právo

sice také na základě článku 6 ZPZ z roku 1979 stanovuje absolutní neplatnost, ale

je třeba říci, že anglická literatura přijímá toto zákonné ustanovení spíše kriticky

a i australský rozsudek McRae v Commonwealth Disposal Commission ukazuje ochotu

soudů připustit existenci smlouvy i v případech, kdy je dle českého práva dána

absolutní neplatnost pro počáteční nemožnost plnění. Pokud by byl případ McRae

v Commonwealth Disposal Commission rozhodován v České republice dle českého
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práva, domnívám se, že by dopadl zcela odlišně. Soud by na základě ustanovení

§ 37 odst. 2 ObčZ jednoznačně konstatoval, že sjednané plnění bylo nemožné pro

neexistenci lodě a smlouva je tak od počátku neplatná. To má za důsledek, že veškerá

smluvní ujednání jsou neplatná a nelze k nim přihlížet. V okamžiku, kdy je smlouva

absolutně neplatná, nemá smysl uvažovat ani o možné relativní neplatnosti. Dle

mého názoru je však tato pozice českého práva příliš přísná.

Na jednu stranu nelze v dnešní době vždy a u všech myslitelných smluv spolehlivě

určit, zda plnění dle dané smlouvy je či není možné. Může se stát, že až po uzavření

smlouvy vyjde najevo, že smlouva byla od počátku nemožná. Toto dokazuje ostatně
i citovaná anglická judikatura. Domnívám se, že v této chvíli nelze jednoduše prohlásit

smlouvu od počátku za neplatnou s tím, že se strany mají vypořádat dle zásad

o bezdůvodném obohacení. Jednak mohou například strany do smlouvy zahrnout

ujednání řešící právě tuto situaci. Podle mne je přístup, kdy soud dané ujednání

jednoduše prohlásí za neplatné a nepřihlíží k němu, příliš tvrdý, nerespektující smluvní

autonomii a autonomii vůle subjektů. Vlivem mezinárodních dokumentů smluvního

práva, kritikou anglického práva na současný, nepříliš utěšený stav anglického práva

v oblasti počáteční nemožnosti plnění a zejména dle mého názoru vlivu BGB je

třeba přehodnotit stávající pozici českého práva k počáteční nemožnosti plnění.

Moderní trendy (německý občanský zákoník, PECL, DCFR a UNIDROIT) se snaží

jednoznačně počáteční nemožnost vyloučit. Naopak počáteční nemožnost plnění

se uplatňuje spíše ve starších právních řádech. Lze citovat ABGB z roku 1811,

článek 6 ZPZ ve Spojeném království, mající však svůj původ v polovině 19. století

a rovněž i český občanský zákoník z roku 1964, který sledoval tradici ABGB a navíc
vznikl v době nedemokratického režimu. Na základě všech těchto argumentů se

domnívám, že by české právo mělo jít cestou odstranění rozdílů mezi počáteční
a následnou nemožností plnění.

Dle mého názoru je anglický vzor v této otázce příliš odlišný a nehodí se do českého

právního prostředí. Rovněž i anglické právo však v současné době zastává názor, že

situace, které nejsou v rozsahu článku 6 ZPZ, je možné řešit odchylným ujednáním
stran. Tedy smluvní strany si mohou sjednat vlastní úpravu, jedna ze smluvních stran
přijme riziko existence předmětu smlouvy a pokud se toto prohlášení ukáže neplatným

(např. předmět smlouvy nikdy neexistoval), anglické soudy budou smlouvu považovat
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za platnou a strana, která na sebe převzala riziko existence předmětu smlouvy, bude

v prodlení se splněním své smluvní povinnosti. V českém právu je přijímán názor, že

ustanovení § 37 odst. 2 ObčZ je kogentní ustanovení, od kterého se nelze odchýlit
odlišným ujednáním stran.83 Po vzoru anglického práva se však domnívám, že by

bylo vhodné umožnit odchylné ujednání. Odchýlením od tohoto ustanovení nemám

na mysli, že by si smluvní strany sjednaly, že by jedna smluvní strana byla povinna

plnit něco, co je fyzicky nemožné – takovéto ujednání by ostatně bylo dle mého názoru

i nemorální a proto neplatné.84 Smluvní strany si však mohou sjednat odlišný režim
vypořádání vzájemných vztahů v případě nemožnosti plnění, než jaký stanoví

současné právní předpisy. Anglické právo v určitých situacích umožňuje odchylné

ujednání a článek 6 ZPZ, který odchylné ujednání v určitých situacích zakazuje,

je terčem kritiky odborné literatury, jak bylo výše zmíněno. Možnost za určitých

okolností vyloučit aplikaci zákonných pravidel upravujících počáteční nemožnost

plnění představuje základní a hlavní rozdíl mezi českým a anglickým právem. Zatímco

v českém právu se nelze smluvně odchýlit od pravidel upravujících počáteční
nemožnost plnění, anglické právo toto umožňuje a článek 6 ZPZ, který toto pro

určité situace neumožňuje, mnozí autoři považují za nevhodný. Z tohoto lze dovodit,

že právní úprava počáteční nemožnosti plnění, která bez dalšího vždy stanoví

absolutní neplatnost smlouvy a která se do určité míry uplatňuje v Anglii a ve velmi
širší míře také v České republice, je právní úpravou nevhodnou.

Vzor dle mého názoru nelze hledat ani v jinak českému právu historicky a kulturně

blízkém rakouském právu. Rakouská právní úprava je v tomto ohledu spíše

konzervativní a zastává obdobný postoj jako české právo,85 ačkoliv jak bylo výše

analyzováno, rakouská doktrína vykládá ustanovení upravující počáteční nemožnost

plnění velmi restriktivně a vztahuje ji v zásadě jen na absurdní smlouvy. Dle mého

názoru tak mohla novému občanskému zákoníku sloužit jako předloha právní
úprava v BGB, která respektuje moderní přístup smluvního práva. Příležitost ke
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změně a liberalizaci stávající české právní úpravy počáteční nemožnosti plnění

byla právě v novém občanském zákoníku.

3.5 Počáteční nemožnost plnění v novém občanském
zákoníku

V novém občanském zákoníku je počáteční nemožnost plnění zařazena do

ustanovení § 580 odst. 2 NOZ, kde se praví, že „neplatné je právní jednání, pokud

má být podle něho plněno něco nemožného“. Při interpretaci tohoto ustanovení je
však třeba dbát na zcela novou koncepci neplatnosti, kterou nový občanský zákoník

přináší. Nový občanský zákoník rozlišuje mezi zdánlivým právním jednáním

a neplatným právním jednáním. Právní jednání je staronový pojem, který se do českého

práva vrací poprvé od zrušení obecného zákoníku občanského.86 Nový občanský

zákoník opouští dosavadní příliš rigidní a nevyhovující princip absolutní neplatnosti

a přijímá za obecný princip relativní neplatnosti.87 Dle ustanovení § 586 odst. 2 NOZ

platí, že „nenamítne-li oprávněná osoba neplatnost právního jednání, považuje se

právní jednání za platné“. Z tohoto by šlo dovodit, že soud bude dané právní jednání
posuzovat za neplatné jen oproti námitce jedné ze smluvních stran. Jen z tohoto

ustanovení by snad mohlo být dovozováno, že smlouva od počátku neplatná by mohla

být považována za platnou, pokud by se žádná ze smluvních stran neplatnosti

nedovolala. Je však třeba poznamenat, že rovněž nový občanský zákoník stanoví

případy, kdy bude třeba neplatnost právního jednání prohlásit z úřední povinnosti,

bez ohledu na vůli nebo námitky smluvních stran. Tento případ je řešen v ustanovení

§ 588 NOZ, kde se praví, že tomu bude v případě, kdy se bude jednání zjevně příčit

dobrým mravům, odporovat zákonu nebo narušovat veřejný pořádek. Od počátku

neplatná smlouva nesplňuje žádný z těchto předpokladů, takže by ji bylo možno

stále udržet v platnosti, pokud by strany neplatnost dle § 586 odst. 2 NOZ nenamítly.
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Ovšem § 588 NOZ v poslední větě stanoví, že „to platí i v případě, že právní jednání

zavazuje k plnění od počátku nemožnému“. Tímto ustanovením tedy definitivně padá
možnost od počátku nemožnou smlouvu udržet v platnosti. Důvodová zpráva k novému
občanskému zákoníku neuvádí, proč je nutné od počátku nemožné plnění považovat

za neplatné právní jednání a navíc proč je třeba k této neplatnosti přihlížet z úřední

povinnosti.88

Již i v české odborné literatuře se objevují myšlenky, zda je přístup, který považuje

každé od počátku nemožné plnění za neplatné, přístupem správným.89 Pojetí považující

každé od počátku nemožné plnění za neplatné má totiž svůj původ v římském právu,

které pro platnost stipulace vyžadovalo, aby předmět stipulace existoval jako hmotná

věc (res corporales).90 České právo tedy i v době, kdy je uznávána platnost kupních

smluv ohledně věcí, které neexistují v době uzavření smlouvy, stále uznává obecné

pravidlo pocházející z římského práva a které požaduje, aby věc fyzicky existovala
v době uzavření smlouvy. Tento přístup českého práva je dle mého názoru nevhodný

a nepříliš šťastně zvolený. Jednak ignoruje veškeré moderní trendy ve smluvním

právu představované PECL, UNIDROIT a rovněž i novelizovaným německým

občanským zákoníkem, jednak opět potlačuje smluvní volnost stran a i nadále bude

otázka možnosti prodeje budoucí věci řešena pouze judikaturou a doktrínou. Jak bylo

již uvedeno výše, není zcela zřejmé, proč by se mělo bránit smluvním stranám ve
smlouvě upravit i tuto situaci a následně podle ní i jednat. Pokud tedy smlouva dle

nového občanského zákoníku bude od počátku nemožná, budou veškerá ujednání

v této smlouvě (včetně zajištění, vedlejších ujednání) neplatná a smluvní strany se

budou muset, jako v dnešní době, vypořádat dle bezdůvodného obohacení. V dnešní

době však nelze pod počáteční nemožností plnění myslet jen smlouvy, u kterých je

na první pohled evidentní, že jsou nemožné. Lze si představit, a anglická judikatura

to ostatně dokládá, uzavření smlouvy ohledně zboží, které v okamžiku uzavření

smlouvy neexistuje (např. bez vědomí obou stran zaniklo nebo nikdy neexistovalo).
Smluvní strany mohou s touto variantou ve smlouvě počítat a učinit příslušná smluvní
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ujednání, která budou toto řešit a budou rovněž řešit i případný omyl smluvních stran
v této věci. Dle nového občanského zákoníku je však celá smlouva, bez ohledu na to,

že např. řeší i tuto situaci do velkých detailů, zcela neplatná od počátku a nepřihlíží

se k ní. Tím není šetřena ani obecná zásada vyjádřená v ustanovení § 574 NOZ, že

„na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné“. Toto

není dle mého názoru žádoucí stav.

Domnívám se, že by se daná problematika měla nechat volné smluvní úpravě stran,

a pokud by žádného ujednání nebylo, pak by bylo možné řešit danou problematiku
prostřednictvím ustanovení o omylu. Pokud by ustanovení upravující uzavření smlouvy
v omylu nepřicházela v úvahu, pak by bylo na místě uznat smlouvu za účinnou s tím,

že nelze vymáhat sjednané primární plnění, protože je nemožné. Oprávněná strana by

mohla požadovat v tomto případě v případě zavinění druhé smluvní strany náhradu

škody, která jí v souvislosti s uzavřením smlouvy vznikla. Nový občanský zákoník sice
v § 579 odst. 2 upravuje povinnost toho, kdo způsobil neplatnost právního jednání,

nahradit škodu tomu, kdo o neplatnosti nevěděl. Tento přístup sice umožňuje požadovat
náhradu škody, ale opět není škoda žádána na základě platné smlouvy, protože ta je

v důsledku počáteční nemožnosti neplatná, a to absolutně. Nárok na náhradu škody tak

nemůže být zajištěn žádným smluvním ujednáním majícím svůj původ ve smlouvě.

Naproti tomu mnou navržená právní úprava udržuje smlouvu v platnosti, tedy smluvní

strany mohou pro případ, že plnění bude nemožné a tedy nevymahatelné, sjednat určité

zajištění ve prospěch oprávněné osoby pro případ náhrady škody. Tato konstrukce

maximálně šetří vůli stran.

Pokud by se zavedení této právní úpravy po vzoru německého BGB, jevilo jako

příliš radikální a příliš odlišné od současné právní úpravy počáteční nemožností plnění,
domnívám se, že mohl být do nového občanského zákoníku přijat model inspirovaný

anglickou úpravou počáteční nemožnosti plnění. Tato právní úprava by znamenala,
že od počátku nemožné plnění by bez zvláštního ujednání stran bylo neplatné a soud

by k tomuto přihlížel z úřední povinnosti. Stranám by však byla dána možnost se od

tohoto zákonného režimu odchýlit, tedy sjednat vlastní úpravu práv a povinností. Tato

vlastní právní úprava by mohla spočívat zejména v prohlášení jedné ze smluvních stran,

kterým by daná smluvní strana na sebe převzala riziko existence předmětu smlouvy,
a pokud by předmět smlouvy neexistoval, nešlo by o od počátku nemožnou a neplatnou
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smlouvu, jako je tomu v novém občanském zákoníku, ale jednalo by se o porušení

smluvních povinností jedné ze smluvních stran. Smlouva by tak nebyla od počátku
neplatná, ale smluvní strana, která převzala riziko existence předmětu smlouvy, by se

dostávala do prodlení v důsledku porušení svých smluvních povinností a oprávněná

strana by mohla využít právní prostředky dané jí buď smlouvou nebo zákonem. Taktéž
veškerá další smluvní ujednání by zůstala v platnosti.

Vzhledem k přijatému modelu nemožnosti plnění do nového občanského zákoníku

bude rozlišování počáteční a následné nemožnosti plnění plně aktuální i v novém
občanském zákoníku. Ačkoliv ustanovení § 1760 NOZ stanoví, že neplatnost smlouvy

nevyvolává skutečnost, že jedna ze stran nebyla oprávněna nakládat s tím, co má být

podle smlouvy plněno, dopad na od počátku nemožné smlouvy toto ustanovení mít
nebude. Toto ustanovení dle mého názoru bude dopadat zejména na případy, kdy se

např. prodávající zaváže prodat věc, kterou v době uzavření kupní smlouvy nevlastní.

Toto ustanovení jistě zlepší současnou právní situaci, kdy některé nižší soudy i tyto

situace posuzovaly jako od počátku nemožná plnění a tedy dovozovaly absolutní
neplatnost takovýchto právních úkonů.91 Toto ustanovení se jistě inspirovalo v již

citovaném článku II.-7:102 DCFR, které je téměř totožné s ustanovením § 1760 NOZ,

avšak s tím, že přebírá jen druhou část článku II.-7:102 DCFR. První část tohoto článku

znějící „smlouva není vcelku ani zčásti neplatná z pouhého důvodu, že k okamžiku

jejího uzavření není možné splnit závazek“ nový občanský zákoník nepřejímá.

Domnívám se, že mělo být převzato celé ustanovení článku II.-7:102 DCFR.

Vzhledem k neúplnému převzetí tohoto článku DCFR tak § 1760 NOZ dle mého

názoru nedopadá na situace, kdy to, co má být dle smlouvy plněno, je určeno

individuálně jako nezastupitelná věc a tato věc těsně před uzavřením smlouvy zanikne.

Pokud by toto ustanovení dopadalo i na neexistující věci (např. prodej nebo pronájem

věci budoucí), nebyla by třeba zvláštní úprava u nájemní smlouvy, která výslovně

umožňuje pronájem věci budoucí. Prodej věci budoucí tak i nadále nemá dostatečné

legislativní zakotvení a bude řešen judikaturou a doktrínou.
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Např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16. 11. 2000, č. j. 20 Co 385/2000 – 138, kde bylo
konstatováno, že „nedostatek dispozičního oprávnění prodávajícího s předmětem smlouvy v době
jejího uzavření pak nemůže být zhojen odložením účinnosti smlouvy za použití § 36 o. z. Prostřednictvím
odkládací podmínky nelze odstranit nedostatek zákonné podmínky platnosti právního úkonu v době,
kdy byl učiněn.“ Dostupný z: http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/kupni-smlouva-21839.html.
[online]. [cit. 25. 2. 2013].
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Současná judikatura, která vykládá rozdíl mezi počáteční a následnou nemožností

plnění, bude plně použitelná i po 1. lednu 2014. Následky počáteční nemožnosti plnění

budou zcela stejné, jako je tomu dnes, tedy smlouva bude od počátku neplatná a soud
bude k tomuto přihlížet z úřední povinnosti. Nový občanský zákoník sice výslovně

stanoví, že je možné pronajmout i budoucí věc. Je však otázka, zda judikatura dovodí

např. možnost pachtu nebo výprosy budoucí věci, protože u těchto smluvních typů
obdobné ustanovení jako u nájmu chybí. Domnívám se však, že by judikatura a doktrína
měla přijmout možnost pachtu a výprosy budoucí věci. Opačný výklad by byl příliš

formalistický a nešetřil by vůli smluvních stran.
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4 Následná nemožnost plnění

4.1 Vývoj institutu následné nemožnosti plnění na území
dnešní České republiky

Pro správné pochopení současné právní úpravy nemožnosti plnění je vhodné,

aby byla na tomto místě vyložena historická geneze tohoto institutu na území České
republiky. Všechny soukromoprávní kodexy, které na území dnešní České republiky
platily nebo platí, se v různé míře zabývaly nemožností plnění a rovněž i judikatura

interpretovala ustanovení týkající se nemožnosti plnění poměrně obsáhle. Vzhledem
k tomu, že nemožnost plnění je institut známý i obecnému zákoníku občanskému, je
možné velmi dobře provést historický exkurz k tomuto klasickému soukromoprávnímu

institutu.

4.1.1 Nemožnost plnění v obecném zákoníku občanském

Obecný zákoník občanský upravoval dodatečnou nemožnost plnění v ustanovení

§ 1447 OZO v hlavě třetí nazvané o zrušení práv a závazků. Toto ustanovení stanovilo:
„Náhodná úplná zkáza určité věci zrušuje všechen závazek, i závazek nahraditi její

cenu. Tato zásada platí i pro případy, ve kterých se stane splnění závazku nebo placení

dluhu jinou náhodou nemožným. Vždy však musí dlužník to, co obdržel, aby závazek

byl splněn, vrátiti nebo nahraditi sice jako poctivý držitel, ale tak, aby neměl zisku ze
škody jiného.“

Jak je patrno ze zákonného textu, ustanovení § 1447 OZO způsobovalo zánik celé

smlouvy, pokud se plnění sjednaného závazku stalo nemožným. Toto ustanovení tedy

mířilo zejména na fyzické zničení věci, ale rovněž na každou situaci, kdy po uzavření

smlouvy se plnění stalo nemožným a tedy i neuskutečnitelným. Jedním z hlavních znaků
tohoto ustanovení však bylo, že toto ustanovení se mohlo uplatnit pouze v případě, kdy

k následné nemožnosti plnění došlo v důsledku náhody. Pokud tedy došlo po uzavření

smlouvy v důsledku náhody k úplné zkáze věci či jiné nemožnosti plnění, čímž se

závazek stal nesplnitelným, smlouva byla zrušena a strany byly povinny, terminologií

současného práva, vypořádat se podle zásad upravujících bezdůvodné obohacení.
Smlouva zanikla bez ohledu na vůli stran v tom okamžiku, kdy se plnění stalo

nemožným. Samotnou škodu, která vznikla v důsledku náhodné fyzické zkázy věci,
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nebyl nikdo povinen nahrazovat, protože se uplatnilo ustanovení § 1331 OZO,

které stanovilo, že „pouhá náhoda stihá toho, v jehož jmění nebo osobě se udála“. Zde
je však třeba upozornit, že pokud následná nemožnost plnění nenastala v důsledku

náhody, tedy pokud jedna ze stran způsobila to, že došlo k úplné zkáze věci, závazek

nemohl být dle ustanovení § 1447 OZO zrušen, protože nebyla splněna základní
podmínka aplikace tohoto ustanovení, tedy aby zkáza určité věci nastala náhodou.

Judikatura však § 1447 vztahovala nejen k fyzické, tedy absolutní nemožnosti

plnění, která nastala po uzavření smlouvy, ale i k relativní nemožnosti splnění

v důsledku hospodářské nemožnosti plnění. Hospodářskou nemožností plnění se

Nejvyšší soud zabýval v rozhodnutí ze dne 5. 9. 1922, sp. zn. Rv I 455/22.92 V tomto

případě žalující firma uzavřela v roce 1919 se žalovanou smlouvu o dodání zinku.

Část smlouvy žalovaná splnila, ale s částí objednaného zinku zůstala v prodlení.
Žalovaná nemohla příslušné množství dodat, protože v její v továrně probíhala stávka

zaměstnanců. Žalující firma požadovala uhradit ušlý zisk. Žalovaná se bránila

dvěma argumenty. První argumentem bylo to, že stávka v továrně způsobila
dodatečnou nemožnost plnění, protože se, dle názoru žalované, jednalo o náhodnou

a nepředvídanou událost, která ji zabránila splnit smlouvu. Druhý argument
žalované spočíval v tom, že v době, kdy byla smlouva uzavírána, tedy v srpnu roku

1919, byla ekonomická situace nedávno vzniklé Československé republiky ještě

nejistá a nepředvídatelná, v důsledku této nepředvídatelnosti se dostala žalovaná do
ekonomických potíží. Dle názoru žalované tak byla splněna podmínka náhody pro
aplikaci § 1447 OZO a závazek zanikl pro nemožnost plnění.

Nejvyšší soud Československé republiky v tomto případě dal za pravdu žalobkyni.

Své rozhodnutí začal interpretací § 1447 OZO. Uvedl, že aplikace § 1447 OZO je možná

i na relativní nebo hospodářskou nemožnost plnění, tedy i za situace, která není
jazykovou interpretací § 1447 zcela patrná, protože § 1447 OZO upravuje následnou

nemožnost plnění v důsledku „náhodné úplné zkázy určité věci“. Pro aplikaci tohoto

ustanovení upravujícího hospodářskou nemožnost plnění bylo však třeba, aby
hospodářská nemožnost plnění byla v důsledku nahodilé, nezaviněné a nepředvídatelné
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ELIÁŠ, Karel a DVOŘÁK, Tomáš a kol. Obchodní zákoník: Praktické poznámkové vydání s výběrem
judikatury od roku 1900. 5. přepracované a rozšířené vydání. Praha: Linde Praha a. s. – Právnické
a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, 2006. ISBN 80-7201-624-5.
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skutečnosti. Pokud by tomu tak nebylo, nebyla by splněna podmínka náhody, jak je
vyžadována § 1447 OZO, čímž by toto ustanovení nešlo uplatnit. V rozhodnutí je

uveden zajímavý příklad praktické aplikace následné hospodářské nemožnosti plnění.

Pokud byla smlouva uzavřena před vypuknutím 1. světové války a doba splnění nastala

teprve za války, kdy se poměry v důsledku války podstatně změnily a činily splnění

hospodářsky nemožným, lze na tuto situaci nahlížet jako na nemožnost nezaviněnou,
protože takovou radikální změnu poměrů nebylo možné předvídat. Dle názoru soudu

by se však toto neuplatnilo, pokud by smlouva byla uzavřena již v době trvání války,

protože zde již smluvní strana musela počítat s obtížnějším plněním v důsledku

probíhající války a nejednalo by se o tak radikální změnu poměrů. Zavinění žalované

v souzeném případě shledal soud v tom, že se nijak nezajistila proti případným
okolnostem, které by mohly učinit v budoucnu plnění nemožné. Argument žalované,

že by obtížné ekonomické poměry v Československu po skončení 1. světové války

mohly založit důvod pro aplikaci § 1447 OZO, soud odmítl s tím, že „nevyjasněnost

a nehotovost poměrů musí nabádati každého k opatrnosti, by na sebe nebral závazky,

o nichž se nadíti může, že je hospodářsky nebude moci vůbec splniti nebo jen
s nepoměrnými obtížemi“. Rovněž argument o stávce soud odmítl s tím, že nejsou

splněny předpoklady ustanovení § 1447 OZO, protože stávka v továrně probíhala
již v době před uzavřením smlouvy. Soud publikoval právní větu: „poctivost

obchodu, věrnost a víra tu pak vyžadují, by strana smluvníku svému ve slově a tudíž

ve smlouvě stála, tedy smlouvu splnila, pokud se týče následky nemožnosti nesla

a škodu hradila“. Jde tedy vlastně o vyjádření zásady pact sunt servanda.

Judikatura dovodila, že i za předpokladu, kdy je následná nemožnost plnění

subjektivní a nikoliv objektivní, může toto za splnění dalších podmínek vést k zániku
závazku dle § 1447 OZO. Nejvyšší soud Československé republiky se touto situací

zabýval v rozhodnutí ze dne 25. 5. 1929, sp. zn. Rv I 1079/28.93 V tomto případě šlo

o desetiletou pojistnou smlouvu, kterou uzavřela pojišťovna a motoristický spolek

(spolek jezdců na motorech), který pojistil odpovědnost svých členů za provoz
automobilů a motocyklů. Po určitém trvání uzavření této pojistné smlouvy však
chtěla pojišťovna smlouvu ukončit a jako jeden z argumentů pro ukončení smlouvy
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Rozsudek Nejvyššího soudu Československé republiky, Vážný 1064/1921.
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uváděla právě následnou nemožnost plnění. Pojišťovna nepopírala platnost uzavřené

smlouvy, ale tvrdila, že smlouva zanikla pro napotomní nemožnost plnění, která

dle argumentace pojišťovny „prý nastala vzhledem k tomu, že pojištění automobilů

a motocyklů podle sazeb ve smlouvě uvedených jest nyní značně pasivní“. Pojišťovna

tedy sjednala příliš nízké pojistné bez možnosti zvyšovat pojistné v budoucnu a po

určité době pro ni tato pojistná smlouva byla ztrátová. Tuto skutečnost se snažila

pojišťovna svou argumentací subsumovat pod zákonné ustanovení § 1447 OZ. Nejvyšší

soud Československé republiky konstatoval, že v projednávaném případě nelze
hovořit o nemožnosti plnění objektivní, ale nejvýše přichází v úvahu nemožnost

subjektivní, tedy relativní. Dle názoru soudu je třeba trvat na zachování platně uzavřené
smlouvy po celou dobu, kdy je plnění objektivně možné, a to i za situace, kdy

ekonomicky je pro jednu nebo druhou stranu v důsledku následné změny poměrů
smlouva nevýhodná. Nejvyšší soud však zároveň naznačil podmínky, kdy subjektivní

hospodářská nemožnost plnění může být kladena na roveň s objektivní fyzickou
nemožností plnění tak, jak ji má na mysli ustanovení § 1447 OZO. Nejvyšší soud
stanovil, že toto je možné za splnění následujících dvou podmínek:

a) plnění se stalo pro zavázaného hospodářsky nemožným náhodou,

b) plnění je nemožné v důsledku nastalých neočekávaných a nepředvídaných změn
poměrů do té míry, že splnění smlouvy ukládalo povinnému takovou oběť, kterou

na něm nelze rozumně požadovat.

Na základě této své právní úvahy zaujal Nejvyšší soud Československé republiky

právní názor, že uzavřením nevypověditelné pojistné smlouvy na dobu deseti let
měla pojišťovna při náležité rozvaze počítat s tím, že v této době přirozeným vývojem

událostí může nastat změna poměrů v její neprospěch. Pakliže přes to uzavřela
smlouvu, aniž by se zabezpečila, buď hospodářsky nebo smluvně, proti možnosti

takové změny, pak tímto svým jednáním akceptovala nebezpečí vyplývající
z takové možné nepříznivé změny poměrů. Pokud taková nepříznivá změna poměrů

skutečně nastane, nemůže se pojišťovna domáhat následné nemožnosti plnění,
protože bylo plně v její dispozici, jak se proti takovýmto nepříznivým změnám poměrů
zajistí.

Dle mého názoru je však nejvýznamnějším rozhodnutím v oblasti nemožnosti

plnění z prvorepublikového Československa rozsudek ze dne 30. 12. 1922, sp. zn.
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R I 1425/22.94 Tento rozsudek změnil vnímání následné nemožnosti plnění v tom
smyslu, jak bylo chápáno v obecném zákoníku občanském a tímto rozsudkem byl

rovněž přijat výklad, který byl v pozdějších kodifikacích občanského práva zapracován

přímo do zákonného textu a dodnes tak tento rozsudek ovlivňuje nemožnost plnění
v České republice. V tomto rozsudku šlo o to, co se děje se smlouvou, pokud je plnění

následně nemožné, ale nikoliv v důsledku náhody. Nejvyšší soud Československé

republiky publikoval následující právní větu: „napotomní absolutní nemožností plnění

pomíjí smluvní závazek bez ohledu na to, zda-li nemožnost plnění nastala náhodou či
zaviněním a zda-li nastala v době před splatností smluvního závazku či po tom“. Při
srovnání tohoto rozhodnutí s právní úpravou v Rakousku a následně i s právní úpravou

anglickou bude ukázáno, že zde soud šel dle mého názoru skutečně velmi rozšiřujícím

výkladem nad zákonný text a dovodil zánik smlouvy i v případě zaviněné nemožnosti
plnění. Jak bude rovněž ukázáno, tato interpretace našla v československém právu širší

ohlas a byla později použita při rekodifikaci soukromého práva v letech 1950 a 1964.
Rovněž obchodní zákoník na této koncepci nic nezměnil a ani nový občanský zákoník

v tomto nepřináší nic nového, když zachovává stávající stav. Rozsudek z roku 1922

tak má dle mého mínění jeden z nejhlubších dopadů na právní úpravu nemožnosti
plnění až do dnešní doby.

Nejvyšší soud Československé republiky se ve svém rozsudku ze dne 24. 5. 1921,

sp. zn. Rv I 38/2195 vyjádřil k otázce, co se děje se smlouvou, ve které bylo sjednáno
plnění, které později vydané právní předpisy prohlásily za nepovolené.

V souzené věci šlo o kupní smlouvu, kterou prodávající (se sídlem na území dnešní

České republiky) uzavřel v červenci roku 1916 s rumunským obchodníkem a kterou se

mu zavázal dodat porcelánové zboží. Dne 16. srpna 1916 zakázal rumunský král
občanům Rumunska obchodní styky s občany a subjekty ze znepřátelených zemí a dne

27. srpna 1916 vyhlásilo Rumunsko Rakousku-Uhersku válku. Ke splnění smlouvy

nikdy nedošlo. Po vyhlášení samostatné Československé republiky se rumunský

obchodník domáhal žalobou u československých soudů, aby byla smlouva splněna.

Dle právního názoru rumunského žalobce se nejednalo o počáteční, a tedy absolutní
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Rozsudek Nejvyššího soudu Československé republiky, Vážný 2127/1922.
Rozsudek Nejvyššího soudu Československé republiky, Vážný 1064/1921.
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nemožnost plnění ve smyslu ustanovení § 878 OZO, jak smlouvu vyhodnotil odvolací

soud a ani se nejednalo o následnou nemožnost plnění ve smyslu § 1447 OZO. Jedná

se prý o později nastalou částečnou nemožnost dodržení smlouvy ze strany žalované,

tato částečná nemožnost plnění jen oddálila, když však odpadla, byla žalovaná opět

povinna plnit. Tato povinnost dle názoru rumunského žalobce nastala dne 28. října 1918,

kdy byla vyhlášena nezávislá Republika československá, s níž již Rumunsko nebylo ve

válečném stavu. Nejvyšší soud Československa tomuto argumentu však nepřisvědčil.
Nejvyšší soud Československa sice souhlasil se žalobcem, že se v souzeném případě
nejedná o počáteční nemožnost plnění ve smyslu ustanovení § 878 OZO, ale v další

argumentaci již se žalobcem nesouhlasil. Soud uvedl, že má za to, že na danou situaci

plně dopadá ustanovení § 1447 OZO, věta druhá, kdy náhodná úplná zkáza určité
věci zrušuje všechen závazek. Soud se vypořádal i s argumentem, že tato následná
nemožnost plnění nebyla trvalá, následující větou: „nutno při tom uvážiti, že vypuknutí

nepřátelství mezi řečenými státy znamenalo novou fási světové války, tehdy již téměř
dva roky trvající, že konec války byl následkem této nové komplikace v dálce naprosto

nedohledné a že následkem naprosté nejistoty a neurčitosti, kdy opět zavládnou

mírové poměry mezi těmito státy, bylo pokládati obchody mezi příslušníky těchto států
následkem vzájemné nemožnosti plniti za zrušené“. Soud pro úplnost doplnil, že

jednou zaniklý závazek se nemůže obnovit, ani když se později plnění stane možné.

Tomu se tak v tomto případě skutečně stalo, protože vyhlášením Československé

republiky dne 28. října 1918 právně zanikl válečný stav mezi československými

subjekty a rumunskými subjekty, protože Rumunsko považovalo Československo za

spojenecký stát. Tento fakt však nic neměnil na skutečnosti, že jednou zaniklý závazek

dle názoru soudu se již nemůže obnovit. Výsledkem celého soudního sporu je

následující právní věta: „zákazem obchodováni mezi válčícími státy byly dodávací
smlouvy mezi jejich příslušníky z doby před zákazem zrušeny a neoživly napotomnim

odvoláním zákazu“. Soud tedy argumentoval následnou nemožností plnění, která

nastala náhodou a nebyla jen přechodná a závazek stran zanikl. Hlavním faktorem,

který zde způsobil zánik závazku, byl rumunský právní předpis zakazující obchodování

se subjekty z tehdejšího Rakouska-Uherska, který nebyl v době svého vyhlášení časově

omezen.
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4.1.2 Srovnání právní úpravy nemožnosti plnění dle obecného
zákoníku občanského v předválečném Československu
a dnešním Rakousku

V souvislosti s historickým výkladem o nemožnosti plnění v obecném zákoníku

občanském si na tomto místě dovolím drobnou vsuvku a předválečnou českou úpravu
o nemožnosti plnění srovnám s právní úpravou nemožnosti plnění v Rakousku.

Vzhledem k úzkým historickým vazbám České republiky na Rakousko a též vzhledem

k tomu, že v Rakousku je stále platným a účinným základním soukromoprávním

předpisem obecný zákoník občanský v téměř identické podobě, jak platil

v Československu na území země České a země Moravskoslezské 96 až do 30. 12. 1950,
je dané srovnání dle mého názoru zajímavé a inspirativní. Srovnání s Rakouskem

je rovněž vhodné z důvodu přijetí nového občanského zákoníku, který se právě široce
inspiruje v obecném zákoníku občanském, a proto současná praxe a zkušenosti

s aplikací ABGB v Rakousku mohou přispět k lepšímu zavedení a výkladu nového
občanského zákoníku v České republice.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 30. 12. 1922,

sp. zn. R I 1425/22 97 je možné velmi dobře porovnat s rozsudkem Nejvyššího

soudního dvora Rakouska ze dne 22. 6. 1955, sp. zn. 1Ob427/55.98,99 V tomto svém

rozhodnutí interpretoval rakouský soud ustanovení § 1447 ABGB,100 které ve stejném
znění, jaké platilo v Československu k 31. 12. 1950, platí v Rakousku beze změn
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Po vzniku Československé republiky existovala území mimo zemi českou a moravskoslezskou, která
byla přičleněna k Československé republice a kde byla platnost obecného zákoníku občanského
zavedena až zvláštními právními předpisy. Je možno např. zmínit oblast Hlučínska, kde byla platnost
obecného zákoníku občanského zavedena až nařízením vlády republiky Československé ze dne
11. 3. 1920, vyhlášeným pod č. 152/1920 Sb., s nabytím účinnosti dnem 1. 5. 1920. Do tohoto data
tedy platil na území Hlučínska, ačkoliv se jednalo o suverénní část československého státního území,
německý občanský zákoník BGB. Citované nařízení vlády je dodnes platným a účinným právním
předpisem České republiky.
Rozsudek Nejvyšší soudu Československé republiky, Vážný 2127/1922.
Rozsudek Nejvyššího soudního dvora Rakouské republiky ze dne 22. 6. 1955, sp. zn. 1Ob427/55,
http://www.ris.bka.gv.at/Judikatur/.
Ačkoliv v době od 14. 3. 1938 do 25. 10. 1955 nebylo Rakousko suverénním a mezinárodně
uznaným státem, jsou rozsudky z této doby stejně autoritativní jako rozsudky předválečné a rozsudky
vydané po získání suverenity.
Při citování obecného zákoníku občanského rakouského bude v následujícím textu použit pro citaci
rozhodnutí soudů z Československa zkratku OZO, která je obvyklou zkratkou obecného zákoníku
občanského v České republice i dnes. Při citaci zákonných ustanovení rozhodnutí soudů z Rakouska
bude pro obecný zákoník občanský použita zkratku obvyklá v Rakousku, ale českému právnímu
prostředí jistě velmi dobře známá, a to ABGB.
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dodnes. V tomto svém rozhodnutí vyjádřil Nejvyšší soudní dvůr Rakouska názor,

že „pravidlo obsažené v ustanovení § 1447 OZO platí jen pro případ dlužníkem
nezaviněné nemožnosti plnění.“ 101 V Rakousku je tedy třeba odlišit situaci, kdy následná

nemožnost plnění nastává na základě nikým nezaviněné náhody a situaci, kdy

nemožnost plnění nastává na základě zavinění. V případě nikým nezaviněné náhody se

plně uplatní § 1447 ABGB a závazkový vztah (smlouva) zaniká v celém rozsahu, strany

se musí vypořádat jen z titulu bezdůvodného obohacení. Rozdíl však nastává, pokud je
následná nemožnost plnění způsobena zaviněním dlužníka (např. dlužník věc úmyslně
zničí nebo z nedbalosti způsobí její ztrátu). Dle výše citovaného judikátu z Rakouska,

není aplikace § 1447 ABGB možná v případě, kdy je následná nemožnost plnění

způsobena zaviněním. V tomto případě tedy závazkový vztah (smlouva) nezaniká a trvá

dál. V Československu byl na základě výše citovaného rozsudku sp. zn. R I 1425/22

naopak přijat výklad ustanovení § 1447 OZO v tom smyslu, že „napotomní absolutní

nemožností plnění pomíjí smluvní závazek bez ohledu na to, zda-li nemožnost plnění

nastala náhodou či zaviněním a zda-li nastala v době před splatností smluvního

závazku či po tom“. V této situaci je vidět velký rozdíl mezi interpretací § 1447 OZO

v předválečném Československu a interpretací § 1447 ABGB v Rakousku.

V Československu existoval judikaturní výklad, že následná nemožnost plnění
způsobuje zánik závazku bez dalšího, v Rakousku však byl přijat výklad, že tento

zánik nastává pouze za předpokladu, že absolutní nemožnost plnění nebyla způsobena

dlužníkem.

Je zajímavé srovnat, jak oba soudy dospěly k diametrálně odlišnému závěru, i když

oba soudy interpretovaly obsahově zcela shodné zákonné ustanovení. Rakouský soud

vyšel z jazykového znění předpisu, tedy že pro aplikaci daného zákonného ustanovení

je třeba náhoda, což vylučuje zavinění. Důsledkem tohoto je v případě prokázané

dodatečné nemožnosti plnění v důsledku nezaviněné náhody zánik závazkového
právního vztahu, tedy že věřitel nemůže požadovat sjednané plnění ze smlouvy
a dlužník není povinen plnit. Toto ustanovení vylučuje i nárok na náhradu škody,

dlužník však musí vrátit to, co obdržel, aby bylo učiněno zadost zákazu bezdůvodného

obohacování. Československý soud uvažoval jinak. Ustanovení § 1447 OZO vyložil
101

Německý originál: „Die Regel des § 1447 ABGB gilt nur für den Fall der vom Schuldner nicht
schuldhaft herbeigeführten Unmöglichkeit der Leistung.“

47

tak, že toto ustanovení zrušuje celý závazkový vztah, tedy i povinnost k náhradě

škody. Potud se tedy interpretace československého soudu nerozchází s pozdějším

výkladem rakouským. Soud v Československu však dále vyložil, že „nenahodilým“
zánikem a „nenahodilou“ nemožností plnění závazkový právní vztah rovněž zaniká,

protože při nahodilé nemožnosti plnění zaniká dle textu zákona i povinnost nahradit

škodu, ale v případě následné nemožnosti plnění na základě zavinění závazkový vztah

sice rovněž zaniká, ale nezaniká právo na náhradu škody z důvodu zavinění. Toto soud
rovněž dovodil za pomoci § 878 OZO (počáteční nemožnost plnění) s tím, že „něco

nemožného nelze splniti“. Soud se zde totiž musel vypořádat s tím, že žalobce žádal
splnění smlouvy, ale bylo zřejmé, že požadované plnění nemůže být splněno, protože

žalované plnění bylo objektivně nemožné. Soud tedy na základě své úvahy, že nelze

nikoho nutit k plnění, které je nemožné, a to i tehdy, pokud nemožnost plnění zaviněně

způsobil sám dlužník, rozhodl o tom, že závazek zaniká, ale na základě toho, že nejde

o náhodu ve smyslu ustanovení § 1447 OZO, nezaniká nárok na náhradu škody.

Českému právníkovi se názor rakouského soudu může zdát poněkud zvláštní,

že i za situace, kdy je zřejmé, že smlouvou sjednané plnění nelze pro objektivní
skutečnosti splnit, závazek dle rakouské judikatury nezaniká a trvá dál. K tomuto je
však třeba dodat, že s touto situací se Nejvyšší soudní dvůr Rakouska zabýval ve

svém rozhodnutí ze dne 21. 3. 1985, sp. zn. 6Ob524/86.102 Zde šlo právě o to, že

dlužník zavinil nemožnost plnění a tedy nebyla aplikace ustanovení § 1447 OZO dle

v Rakousku přijatého výkladu možná. Soud se musel vypořádat se shodnou situací,
se kterou byl o několik desítek let dříve konfrontován soud v Československu: šlo
o situaci, kdy je z existující smlouvy žalováno na plnění, ale je zjevné, že plnění pro

objektivní nemožnost plnění nemůže být splněno dobrovolně a ani následnou exekucí.

Rakouský soud publikoval následující právní větu: „dle převažujícího názoru judikatury

a právní vědy nemůže žaloba na plnění uspět ani v tom případě, kdy následná nemožnost

plnění je zaviněna dlužníkem (a to ani za situace, kdy je následná a dlužníkem zaviněna

nemožnost plnění pouze nemožností subjektivní na straně dlužníka). Pokud je po

zhodnocení všech okolností s jistotou (s pravděpodobností hraničí s jistotou) zjištěno,

že plnění nemůže být poskytnuto ani v budoucnu, pak nemůže věřitel trvat na žalobě
102

Rozsudek Nejvyššího soudního dvora Rakouské republiky ze dne 21. 3. 1985, sp. zn. 6Ob524/86,
dostupný z www.ris.bka.gv.at/Judikatur/.
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na plnění ze smlouvy.“ Tímto rozhodnutím potvrdil Nejvyšší soudní dvůr Rakouska
správnost dřívější judikatury, např. rozsudek Nejvyššího soudního dvora Rakouska

ze dne 18. 3. 1976, sp. zn. 7Ob540/76,103 kde byla publikována tato právní věta:

„o náhodnou nemožnost plnění ve smyslu ustanovení § 1447 ABGB se nejedná v tom
případě, kdy ze smlouvy zavázaná osoba zničí základ pro ve smlouvě předvídané plnění“

a dále rozhodnutí ze dne 15. 3 1973, spis. zn 6Ob23/73,104 kde soud konstatoval,

že „pokud není k dispozici předmět, který žaloba požaduje vydat (v tomto případě
směnku), jedná se o absolutní nemožnost plnění, která musí vést k zamítnutí žaloby na
vydání věci, přičemž otázka případného zavinění žalovaného nehraje žádnou roli“.

Pokud je možné provést základní srovnání následné nemožnosti plnění a jeho

následků v prvorepublikovém Československu a v současném Rakousku, lze dospět

k zajímavým zjištěním. Některá z nich mají totiž velký dopad i na současnou úpravu

nemožnosti plnění v České republice a i na právní úpravu nemožnosti plnění v novém

občanském zákoníku.

Zásadní rozdíl, k němuž dospěla prvorepubliková judikatura, na rozdíl od pozdější

judikatury rakouské, byl ten, že následnou nemožností plnění závazek zaniká bez
ohledu na zavinění. V Československu byl tedy publikován právní názor, že následná

nemožnost plnění ipso facto způsobovala zánik závazku bez dalšího a bez ohledu na
okolnosti, za nichž k následné nemožnosti plnění došlo. Rakouské soudy se více držely

zákonného textu ABGB a dovodily, že toto nastává jen v případě nezaviněné a náhodné

následné nemožností plnění. V Československu hrálo zavinění též roli, ale nikoliv

v otázce trvání závazkového vztahu (smlouvy) poté, co nastala skutečnost, která
způsobila následnou nemožnost plnění, ale důležité bylo pro vyřešení odpovědi na

otázku, zda lze žádat náhradu škody. Rakouské právo tak v případě dlužníkem zaviněné

následné nemožnosti plnění nespojuje s následnou nemožností plnění automatický

zánik smlouvy, ale dává věřiteli na výběr, zda dle ustanovení § 920 ABGB bude na
smlouvě trvat, splní svůj závazek ze smlouvy a bude žádat náhradu škody ve výši

hodnoty věci, která zanikla (tzv. nárok na výměnu). Druhá možnost, kterou dává
rakouské právo věřiteli, je v souladu s § 921 ABGB od smlouvy odstoupit a žádat

103
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Rozsudek Nejvyššího soudního dvora Rakouské republiky ze dne 18. 3. 1976, sp. zn. 7Ob540/76,
dostupný z: www.ris.bka.gv.at/Judikatur/.
Rozsudek Nejvyššího soudního dvora Rakouské republiky ze dne 15. 3. 1973, sp. zn. 6Ob23/73,
dostupný z: http://www.ris.bka.gv.at/Judikatur/.
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náhradu škody ve výši toho, o co byl věřitel nesplněním smlouvy ochuzen (tzv. nárok
na dorovnání rozdílu). Smyslem této druhé možnosti je skutečnost, že věřitel nemusí

poskytovat svou část plnění a může žádat náhradu škody. Takto zvolená právní úprava
je velmi podobná tomu, co známe z českého obchodního zákoníku v oblasti odstoupení

od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy. Dle obchodního zákoníku v případě
podstatného porušení smlouvy v důsledku prodlení dlužníka může věřitel trvat na
splnění smlouvy, splnit svůj závazek a žádat splnění závazku dlužníka. Podobně jako
v tomto případě v České republice u podstatného porušení smlouvy, v případě následné

nemožnosti plnění je proto v Rakousku tento nárok věřitele označován jako nárok na

výměnu – smluvené plnění nelze požadovat, místo toho je požadováno plnění

v penězích v hodnotě zaniklého závazku dlužníka. Pokud však věřitel v České

republice v případě podstatného porušení smluvní povinnosti dlužníkem nemá zájem
na dalším trvání smlouvy, od smlouvy odstoupí a žádá náhradu nikoliv ve formě

nesplněného závazku druhé strany, ale ve formě náhrady škody, tedy toho, o co byl

ochuzen nesplněním závazku dlužníka. Opět analogicky v Rakousku v případě následné

nemožnosti plnění zaviněné dlužníkem, může věřitel od smlouvy odstoupit a požadovat

náhradu škody. Rakouské právo tak dává v případě následné nemožnosti plnění
zaviněné dlužníkem, věřiteli na výběr ze dvou možností, stejně jako české právo dává

v obchodním zákoníku věřiteli v případě podstatného porušení smlouvy dlužníkem
na výběr ze dvou možností.

4.1.3 Následná nemožnost plnění ve středním občanském zákoníku

S účinností od 1. ledna 1951 byl obecný zákoník občanský nahrazen tzv. středním

občanským zákoníkem, tj. zákonem č. 141/1950 Sb., občanský zákoník.105 Následná

nemožnost plnění byla v tomto zákoně upravena na dvou místech. Zákon v hlavě

dvanácté, v části zákona týkající se změn závazků, v ustanovení § 261 upravoval
zaviněnou nemožnost plnění. Toto ustanovení stanovilo následující: „jestliže dlužník

zavinil nemožnost splnění, závazek zaniká a věřitel je oprávněn požadovat náhradu

škody nesplněním vzniklé. Zavinil-li dlužník nemožnost jenom části splnění, zaniká
závazek jen co do této části a věřitel může odstoupit od smlouvy co do zbývajícího plnění

bez újmy nároku na náhradu škody, když lze z povahy smlouvy nebo z účelu splnění,
105

Zákon č. 141/1950 Sb. ze dne 25. října 1950.
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dlužníku známého, usoudit, že věřitel nemůže mít zájem na plnění zbývajícím.“ Zároveň
však v hlavě patnácté, pod názvem zánik závazků v § 334 upravoval občanský zákoník

nezaviněnou nemožnost plnění. Toto ustanovení pravilo následující: „nelze-li splnit
závazek pro skutečnost, za kterou dlužník neodpovídá, zejména podlehne-li dluhovaná

určitá věc takto zkáze, zanikne tím závazek. Závazky z bezdůvodného obohacení
nejsou tím dotčeny.“

Jak je vidět, střední občanský zákoník zvolil odlišnou úpravu nemožnosti plnění

ve srovnání s obecným zákoníkem občanským. Nemožnost plnění byla rozdělena do

dvou samostatných zákonných ustanovení, přičemž každé z nich bylo zařazeno do jiné
hlavy středního občanského zákoníku. Původnímu ustanovení § 1447 obecného

zákoníku občanského odpovídalo nové ustanovení § 334 středního občanského

zákoníku. Ustanovení § 334 středního občanského zákoníku a § 1447 obecného
zákoníku občanského měla mnohé společné: obě ustanovení byla zařazena do částí

zákonů pojednávajících o zániku závazků, způsobovala zánik závazku, obě ustanovení

spojovala dodatečnou nemožnost plnění, zejména se zkázou věci, která byla předmětem
závazku, zkáza věci musela být způsobena náhodou a byla stanovena povinnost

vypořádat se dle zásad o bezdůvodném obohacení. Tyto prvky tedy byly společné

oběma právním úpravám. Zároveň je však možné nalézt v nové úpravě určité
odchylky oproti původní úpravě v obecném zákoníku občanském. Dle mého názoru si

zákonodárce byl vědom průlomového rozsudku Nejvyššího soudu Československa
z roku 1922 a v novém občanském zákoníku chtěl tento rozsudek promítnout i do zákon-

ného textu. Z tohoto důvodu dle mého mínění začlenil do zákona ustanovení § 261. Zde

zákonodárce výslovně stanovil, že závazek zaniká i v případě, kdy dlužník zavinil

nemožnost plnění (např. úmyslně zničil předmět závazku), ač systematicky bylo toto

ustanovení zařazeno v části středního občanského zákoníku pojednávající o změnách

závazků. Toto ustanovení zcela zřetelně kombinuje zákonný text obecného zákoníku
občanského a zároveň rozsudek Nejvyššího soudu z roku 1922. V případě zaviněné

následné nemožnosti plnění dle OZO totiž nedocházelo k zániku závazku, ale
aplikovalo se ustanovení § 920 OZO, které způsobovalo změnu závazku. Zákonodárce

však jistě zohlednil i výše citované soudní rozhodnutí z roku 1922, které vyjádřilo

právní názor, že následná absolutní nemožnost plnění způsobuje zánik závazkového

vztahu bez ohledu na to, zda k tomu došlo náhodou či zaviněním. Zákonodárce tak
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pod vlivem obecného zákoníku občanského zařadil toto ustanovení pojednávající

o zaviněné následné nemožnosti plnění do části zákona upravující změny závazkových

vztahů (kam ho zařazoval i OZO), ale pod vlivem judikatury zároveň stanovil, že
i zaviněná následná nemožnost plnění způsobuje zánik závazku. Dle mého názoru

bylo zařazení ustanovení § 261 středního občanského zákoníku do části zákona

pojednávající o změně závazků poněkud nesystematické. Tento názor lze podpořit tím,

že ačkoliv je toto ustanovení zařazeno v části o změnách závazků, § 261 středního

občanského zákoníku říká „závazek zaniká“. Systematicky lze snad hovořit o úmyslu
zákonodárce formulovat myšlenku, že dodatečnou nemožností plnění v důsledku

zavinění dlužníka závazek nezaniká, ale jen se mění obsah vzájemných práv
a povinností mezi dlužníkem a věřitelem. Této myšlence však zákonodárce příliš

nedostál, protože o změně obsahu závazku není v § 261 středního občanského zákoníku

ani zmínka, naopak se hovoří o zániku závazku. S novou kodifikací však zároveň přišel

i problém jazykové systematiky. Obecný zákoník občanský hovořil v § 1447 OZO

o „Verbindlichkeit“, tedy o závazku ve smyslu „obligační povinnosti“ neboli „dluhu“,

nikoliv však o „Verbindung“, tedy o „obligaci“ nebo o „závazkovém právním vztahu“.

Obecný zákoník občanský tedy stanovoval, že zaniká povinnost plnit závazek (dluh

nebo obligační povinnost) dlužníka, který se stal nemožným, zároveň však stanovil, že
zaniká i závazek plnit cenu (tedy dluh druhé smluvní strany). Obecný zákoník

občanský tak prostřednictvím této formulace rušil obě dvě vzájemné obligace neboli

závazky ze synalagmatického závazkového vztahu. Obecný zákoník občanský nerušil

„obligaci“ neboli „závazkový vztah“ jako celek, ale pouze vzájemné povinnosti

(„dluhy“) účastníků smluvního vztahu. Tímto způsobem bylo docíleno, že zaniká celý

závazkový právní vztah. Střední občanský zákoník hovořil o tom, že zaniká závazek.
Tohoto problému si byl zákonodárce později vědom a při další rekodifikaci občanského

práva v roce 1964 byla dosavadní ustanovení § 261 a § 334 středního občanského

zákoníku sloučena do jednoho ustanovení § 93 ObčZ, které bylo zařazeno do hlavy

sedmé občanského zákoníku pojednávající o zániku práv a povinností. Celkově tedy
střední občanský zákoník věnoval dodatečné nemožnosti plnění výrazně větší pozornost

než obecný zákoník občanský. Výslovně upravil dodatečnou nemožnost plnění pro
každou situaci, kdy je plnění dodatečně nemožné a rovněž umožnil věřiteli domáhat se

náhrady škody v případě, kdy nemožnost plnění byla zaviněna dlužníkem. Je nutno
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podotknout, že úprava dodatečné nemožnosti plnění, která byla zvolena do středního

občanského zákoníku, má silný vliv i na dnešní úpravu nemožnosti plnění v českém

právu. Celkově lze tedy říci, že střední občanský zákoník sice následnou nemožnost

plnění oproti obecnému zákoníku občanskému modifikoval, stále však ponechal

alespoň terminologický rozdíl rozdíl mezi zaviněnou a nezaviněnou nemožností
plnění. Oproti občanskému zákoníku z roku 1964 tak střední občanský zákoník ještě
nepředstavoval tak výrazný odklad od tradičního soukromého práva. Rovněž odborná

literatura hodnotí systém závazkových práv ve středním občanském zákoníku jako

legislativně zdařilý.106

Je jen škoda, že k ustanovením § 261 a § 334 středního občanského zákoníku

neexistuje v dnešních nejčastěji používaných právnických informačních systémech

publikovaná judikatura.107 Rovněž nebyl ke střednímu občanskému zákoníku
nikdy vydán komentář,108 který by nově přijatá ustanovení zhodnotil. Snad byl

nedostatek judikatury v tomto období způsoben nástupem totalitního režimu k moci
v Československu, kdy ochota předstoupit před soud nebyla příliš vysoká, protože

nezávislost soudní moci byla oprávněně zpochybňována, rozhodování sporů a výklad

práva byly podřízeny zájmům totalitní moci109 a smluvní a podnikatelské aktivity všech
osob byly zrušením obecného obchodního zákona110 středním občanským zákoníkem

zcela eliminovány.

4.1.4 Původní úprava v občanském zákoníku z roku 1964

Dne 1. dubna 1964 nabyl účinnosti občanský zákoník, který je v České republice

dosud platným a účinným základním soukromoprávním předpisem. V tomto zákoně

byla následná nemožnost plnění upravena v § 93 ObčZ. Toto ustanovení již

nerozlišovalo, zda následná nemožnost plnění nastala náhodou nebo na základě
zavinění některého z účastníků smlouvy. Nový občanský zákoník tak dosud

rozlišovaný rozdíl mezi zaviněnou a následnou nezaviněnou nemožnost plnění sloučil

106
107
108
109
110

DVOŘÁK, J., MALÝ, K. 200 let Všeobecného občanského zákoníku. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2000.
688 str. ISBN 978-80-7357-753-7.
Autor této rigorózní práce měl možnost hledat v programech ASPI a Beck Online.
ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 ž 459.
Předmluva k druhému vydání. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, 1394 s.
MICHL, Jan. Třídní justice 1948–1952. In: Fakta a svědectví: Časopis o historii z nakladatelství
Naše Vojsko. 1/2013, Ročník 5. Praha: NAŠE VOJSKO – knižní distribuce s.r.o., 2013, str. 18–21.
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do jednoho ustanovení. Dle mého názoru to však bylo na úkor kvality a toto sloučení

do jednoho ustanovení nebylo příliš promyšlené.

Ustanovení § 93 odst. 1 ObčZ bylo součástí hlavy sedmé nazvané zánik práv

a povinností. Oproti předchozí právní úpravě však následná nemožnost plnění dle § 93

odst. 1 ObčZ nehovořila o zániku závazku (dluhu) nebo závazkového vztahu (smlouvy).

Toto ustanovení pravilo, že „stane-li se plnění nemožným, povinnost dlužníka plnit

zanikne“. Zde však tkví zásadní rozdíl oproti předchozím právním úpravám. Ze
zákonného textu je vidět, že v tomto ustanovení došel k naplnění rozsudek z roku 1922,

který pravil, že následná nemožnost plnění zrušuje závazek bez ohledu na to, z jakých

důvodů k tomuto došlo. Ač se střední občanský zákoník snažil odpoutat od obecného

zákoníku občanského, stále si ještě ponechal (alespoň terminologické) rozlišení mezi

zaviněnou a nezaviněnou následnou nemožností plnění. Občanský zákoník z roku 1964

toto zrušil a zavedl nový, jednotný pojem následná nemožnost plnění. Pro úplnost je
třeba dodat, že zákon č. 509/1991 Sb. přesunul následnou nemožnost plnění s účinností

od 1. 1. 1992 z ustanovení § 93 odst. 1 do ustanovení § 575 ObčZ, ale bez úpravy

zaviněné a nezaviněné následné nemožnosti plnění. Obchodní zákoník nepřinesl
v systematickém vnímání následné nemožnosti plnění nic nového, jen stanovil určité

odchylky pro obchodní závazkové vztahy. Tímto způsobem základní koncepce
následné nemožnosti plnění, přijatá do československého práva v roce 1964, zůstává

součástí českého práva až dodnes.

4.2 Současná právní úprava následné nemožnosti plnění

Následná nemožnost plnění v České republice je jednou z možností zániku

obchodního závazkového vztahu. V České republice je v současnosti následná

nemožnost plnění upravena v § 575 ObčZ a pro obchodní závazkové vztahy v § 352
ObchZ. Obchodní zákoník však neupravuje nemožnost plnění komplexně, obsahuje

jen určité modifikace oproti občanskému zákoníku.111 Tato situace znamená, že

v obchodních závazkových vztazích je třeba uplatňovat § 575 ObčZ, jako základní

ustanovení pro nemožnost plnění s tím, že je třeba přihlédnout k úpravě v § 352

111

ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. str. 1016.
Praha : C. H. Beck, 2010, 1469 s.
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ObchZ.112 Následná nemožnost plnění nastává v okamžiku, kdy v době učinění
právního úkonu plnění možné bylo, ale dříve než došlo ke splnění závazku dlužníka

nebo k zániku závazku dlužníka jinak než splněním, se stalo toto sjednané plnění
nemožným. Jinak řečeno, v době od uzavření smlouvy do okamžiku realizace smlouvy

nastala skutečnost, která kdyby existovala v době uzavírání smlouvy, by způsobila

počáteční neplatnost smlouvy. Plnění je tedy následně nemožné, pokud závazek
dlužníka nelze objektivně splnit.

Odborná literatura rozlišuje tradičně několik druhů následné nemožnosti plnění.113

Oproti počáteční nemožnosti plnění, která je jen „jedna“, jsou rozlišovány různé

kategorie následné nemožnosti plnění, které mají odlišný důvod vzniku i odlišné právní

následky:

a) Absolutní nemožnost plnění – plnění se dostalo do rozporu s přírodními zákony

a je naprosto nemožné pro kohokoliv, plnit tedy nemůže nejen dlužník, ale ani nikdo
jiný. Plnění nikdy možné nebude, protože možnost splnění jednou provždy zanikla

(např. zánik individuálně určené věci, lze uvažovat např. smlouvu o dílo, která
spočívala v opravě věci, která později přestala existovat).

b) Relativní nemožnost plnění – plnění není možné pro dlužníka, ale jinak je možné
(např. dlužník nemá potřebné vybavení a nástroje k provedení sjednané činnost,

ač jiná osoby potřebné věci k provedení závazku má).

c) Hospodářská nemožnost plnění – plnění je fakticky i právně možné, ale pro dlužníka

znamená obrovské náklady na hranici jeho ekonomické existence a je pro něj
i ztrátové.

d) Právní nemožnost plnění – plnění je z faktického hlediska možné po všech
stránkách, ale obecně závazné právní předpisy vydané po uzavření smlouvy

zakázaly sjednané plnění.

Snahou bude pojednat o jednotlivých „kategoriích“ následné nemožnosti plnění

tak, jak je rozlišuje právní věda, a ve světle české judikatury porovnat s přístupem
přijímaným v anglickém právu.
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Nejvyšší soud se k následné nemožnosti plnění vyjádřil ve svém rozsudku ze dne

25. 1. 2012, sp. zn. 32 Cdo 3334/2010.114 V tomto svém rozsudku se obsáhle vyjádřil

k jednotlivým druhům nemožnosti plnění a konstatoval:

„I. O nemožnost jde tehdy, jestliže plnění: – nelze vůbec uskutečnit, protože je

v rozporu s přírodními zákony, a plnit by tedy nemohl nikdo; – je sice někým

proveditelné, ale je vyloučeno, aby je poskytla osoba zavázaná (subjektivní nemožnost);

– plnění nelze uskutečnit, protože se změnou právní úpravy stalo buď vůbec zakázaným

anebo nová úprava váže dovolenost plnění na podmínku, jíž zavázaná osoba nemůže
dostát (právní nemožnost).

II. Při dělení faktické nemožnosti na objektivní a na subjektivní se považuje plnění

za objektivně nemožné, nelze-li plnit vůbec. Naopak subjektivní nemožnost nastává

tehdy, jestliže dlužník pro překážky nastalé na své straně není schopen poskytnout
věřiteli plnění, ačkoli jiná osoba by byla schopna plnit. Za této situace je možnost

zániku obchodního závazku výrazně zúžena, protože ustanovení § 352 odst. 1 obch.

zák. normuje, že závazek se považuje za splnitelný, lze-li jej splnit pomocí jiné osoby.

Nastanou-li tedy překážky splnění na straně dlužníka, je povinen zajistit, aby bylo

plněno s využitím někoho jiného.

III. Tzv. hospodářská nemožnost plnění, kdy je možné splnit závazek jen za ztížených

podmínek, s většími náklady (tj. náklady zvýšenými, nikoliv bez ohledu na náklady) nebo

až po sjednaném čase (zejména lze-li důvodně očekávat, že závazek, který nelze splnit

v době splatnosti, bude možno splnit později; v tomto případě jde jen o prodlení

dlužníka), ani tzv. subjektivní nemožnost plnění (o níž podle § 352 odst. 1 obch. zák.

nejde též v situaci, kdy lze závazek splnit pomocí jiné osoby), zánik obchodního

závazku nepřivodí. Nemožnost plnění, má-li vést k zániku závazku, musí být objektivní,

nezávislá na osobě nebo na vůli dlužníka. Závazek tak proto nezanikne pro nemožnost

plnění, je-li dlužník například platebně nezpůsobilý, a to bez ohledu na to, zda si

tuto platební nezpůsobilost přivodil zaviněně samotný dlužník či zda jde o následek
jiné, dlužníkem nezaviněné okolnosti.“

Tento rozsudek je dle mého názoru velmi dobrým zhodnocením celého právního

institutu následné nemožnosti plnění a bude plně použitelný i po nabytí účinnosti

nového občanského zákoníku.
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4.2.1 Absolutní nemožnost plnění

Absolutní (též objektivní) nemožnost plnění je často spíše otázkou faktickou, než

o otázku právní. Při možné aplikaci tohoto institutu je zkoumáno, zda je plnění vůbec

fyzicky možné a zda bude někdy možné v budoucnu. Tuto otázku řeší vždy soud

s přihlédnutím k faktům každého případu. V této souvislosti je však třeba poznamenat,
že absolutní nemožnost plnění není spojena výhradně jen s fyzickým zničením

předmětu závazku. Je třeba zdůraznit, že klíčová je pouze skutečnost, zda „plnění není

možné“. Pokud tedy plnění není a nebude možné, bez ohledu na skutkový stav je dán

předpoklad pro aplikaci ustanovení o následné nemožnosti plnění. Pokud nelze vůbec
plnit, tedy plnění je v rozporu s přírodními zákony a plnit tedy nemůže nejen dlužník,

ale vůbec nikdo, zaniká obchodní závazkový vztah pro následnou nemožnost

plnění a důsledku absolutní nemožnosti plnění.115 Pro posouzení vzniku následné
nemožnosti plnění a zániku smlouvy záleží tedy jen na tom, zda závazek lze po jeho

vzniku trvale plnit v důsledku objektivní nemožnosti plnění.116 Nemožnost tedy musí
být trvalá a nezvratitelná.

U absolutní nemožnosti plnění je nutné zmínit pravidlo, že věci určené druhově

nezanikají.117 Platí tedy zásada známá již římskému právu „genus perire non

censetur“.118 Typický případ, kdy v rámci smluvních vztahů nastává následná
nemožnost plnění je právě zánik individuálně určené věci. Pokud tato věc zanikne,

nemůže dlužník a ani nikdo jiný tuto věc plnit a smlouva tak zaniká pro následnou

nemožnost plnění. Druhově určená věc (např. peníze, písek, ropa) v zásadě nezanikají.

Typické pro tyto komodity je to, že nejsou určeny konkrétním popisem, ale určenou

měrnou jednotkou (např. váhou, množstvím nebo objemem). Současný občanský ani

obchodní zákoník takovéto věci nedefinuje. Nový občanský zákoník však v § 499

definuje zastupitelnou věc jak movitou věc, která může být nahrazena jinou věcí téhož

druhu. Smluvní strany by tak měly mít jasno v otázce, zda předmět smlouvy je věc

zastupitelná nebo nezastupitelná. Vedle případů, kdy tato otázka bude zcela zřejmá
115
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(např. nemovitost nebo konkrétní umělecké dílo), si lze představit mnoho situací, kdy

povaha věci nebude zcela zřejmá. Přitom pro aplikaci institutu následné nemožnosti
plnění má zastupitelnost nebo nezastupitelnost dané movité věci zcela zásadní význam.

Domnívám se tak, že smluvní strany by v rámci vyloučení pochybností měly ve smlouvě

sjednat, zda předmět plnění je zastupitelný nebo nezastupitelný. Skutečnost, že

zastupitelné věci nezanikají a aplikace následné nemožnosti plnění na ně v zásadě

není možná, potvrzuje i starší judikatura. Předválečná československá literatura cituje

soudní rozhodnutí, které konstatuje, že „o nahodilém zániku určité věci ve smyslu
§ 1447 ob. z. obč. lze mluvit jen při species, nikoliv při genus“.119

Výjimečně lze však dle mého názoru připustit aplikaci následné nemožnosti plnění

i na zastupitelné věci. Tento případ může nastat, pokud je věc zastupitelná, ale v době

od sjednání smlouvy do doby plnění celý soubor těchto zastupitelných věci zanikne.

Pro komerční praxi může mít zejména význam situace, kdy je objednáno určité zboží,

které je sice druhově určené, ale zároveň je určeno ještě nějakým dalším určujícím
znakem, který vylučuje jeho obecnou zaměnitelnost. Lze si např. představit dodání

určitého množství nerostných surovin z určité oblasti, ale dříve než má být ze smlouvy

plněno, je ložisko vyčerpáno. Ačkoliv v tomto případě je daná nerostná surovina
zastupitelnou věcí (pokud není ujednáno nebo z okolností situace nevyplývá jinak),

zaniká smlouva pro následnou nemožnost plnění, protože možnost dodat sjednanou
nerostnou surovinu z dané oblasti jednou provždy zanikla. Jak bude analyzována

v dalších částech této rigorózní práce, nemohl by se kupující domáhat splnění smlouvy
ani poté, co by např. po několika letech bylo ve sjednané oblasti objeveno nové ložisko

nerostné suroviny, protože jednou zaniklá smlouva se nemůže obnovit. Tento názor je

v souladu s prvorepublikovou judikaturou, která rovněž zastávala názor, že jednou

zaniklá smlouva se již nemůže za žádných okolností obnovit.120

Na roveň absolutní nemožnosti plnění je třeba postavit na úroveň situace, kdy sice

plnění není fakticky nemožné, ale s velmi vysokou mírou pravděpodobnosti lze říci, že

dlužník nikdy nebude moci splnit. Lze si představit situaci, kdy má být dodáno zboží,
ale před předáním zboží je toto zboží bez zavinění prodávajícího ukradeno. Zda se
119
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v daném případě bude jednat o následnou nemožnost plnění, záleží na skutečnosti,
zda lze předpokládat, že dané zboží bude opět nalezeno. V těchto případech by se měla

projevit volná úvahu soudu, který určí, do jaké míry je tato pravděpodobnost splnění
dána. Pokud je tato pravděpodobnost nesplnění velmi vysoká, zaniká smlouva pro

následnou nemožnost plnění, pokud dána není, jedná se o prodlení povinné strany
a smlouva trvá i nadále.

Pro následné srovnání s anglickým právem je však nutné zmínit, že je třeba

rozlišovat následnou nemožnost plnění a vyšší moc. Závazek může zaniknout pro

následnou nemožnost plnění bez zavinění kterékoliv smluvní strany nebo v důsledku

zavinění smluvní strany. Otázka, jakým způsobem k následné nemožnosti plnění došlo,
není určující pro trvání závazku a tedy i smlouvy. Každá absolutní následná nemožnost

plnění, jakkoliv způsobená, způsobuje zánik obchodního závazkového vztahu.
Judikatura tento přístup potvrzuje. Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 28. 1. 2010,

sp. zn. 32 Cdo 3551/2009 121 konstatoval, že „nemožnost dílo dokončit může být
způsobena nejen vnějšími okolnostmi, ale i jednáním druhého účastníka smluvního

vztahu“. Nejvyšší soud zde tedy jednoznačně dovodil, že nemožnost plnění může být

způsobena jednak „vnějšími okolnostmi“, tedy neovlivnitelnými událostmi (např.

povětrnostními nebo atomosférickými vlivy), ale rovněž i jednáním účastníků smlouvy.

V dalším svém rozsudku ze dne 29. 10. 2009, sp. zn. 23 Cdo 4092/2007 122 Nejvyšší
soud dovodil, že „pokud objednatel nechá dokončit dílo třetí osobou, zaniká tím

závazek zhotovitele provést dílo pro dodatečnou nemožnost plnění“. Je tedy nutné
konstatovat, že i zaviněná následná nemožnost plnění, tedy ta, která není způsobena

vnějšími a nepředvídatelnými okolnostmi, ale má původ v jiných okolnostech,

způsobuje zánik obchodního závazkového vztahu. V českém právu tedy není pro trvání

smlouvy relevantní, z jakého důvodu k následné nemožnosti plnění došlo, protože jak

dokládá citovaná judikatura, smlouva zaniká vždy, když se splnění smlouvy stane

nemožným. Řešení otázky, zda byla následná nemožnost plnění způsobena okolnostmi

vylučujícími odpovědnost kterékoliv smluvní strany či v důsledku zavinění jedné ze

stran nebo třetí osoby, tak má dopad pouze na právo domáhat se náhrady škody,

nikoliv však na trvání smlouvy. Je však nutné říci, že tato právní úprava v obchodním
121
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zákoníku je dispozitivního charakteru.123 Jak bude analyzováno v dalších částech této

rigorózní práce, v novém občanském zákoníku zůstává tento koncept následné

nemožnosti plnění zachován a tak citovaná judikatura bude použitelná i po nabytí

účinnosti nového občanského zákoníku.

4.2.2 Relativní nemožnost plnění

Relativní (též subjektivní) nemožnost plnění nastává, pokud je plnění možné pro

někoho, ale dlužník sjednané plnění poskytnout nemůže.124,125 Relativní nemožnost

plnění v zásadě k zániku obchodního závazkového vztahu nevede, protože v ustanovení

§ 352 odst. 1 ObchZ je výslovně stanoveno, že plnění není nemožné, je-li proveditelné
pomocí jiné osoby. Pokud je tedy plnění pro dlužníka nemožné, ale je možné pro jinou

osobu, nevede tato relativní nemožnost pro dlužníka v zásadě k následné nemožnosti

plnění. Vzhledem k tomu, že však § 352 odst. 1 ObchZ je dispozitivní, mohou si

smluvní strany ujednat něco jiného. Další situace, kdy nastává relativní nemožnost

plnění nemající za následek zánik smlouvy, jsou upraveny v § 575 odst. 2 ObčZ,
přičemž ustanovení § 575 odst. 2 ObčZ je subsidiárně aplikovatelné i v obchodních

závazkových vztazích. Relativní nemožnost plnění tak dále nastává v případech, kdy
lze plnit za ztížených podmínek, s většími náklady nebo až po sjednaném čase.

Pro zánik obchodního závazkového vztahu pro následnou nemožnost je třeba,

aby nemožnost byla trvalá a objektivní, což je jedním z pojmových znaků absolutní

nemožnosti plnění. Pokud je tedy plnění pro dlužníka nemožné, ale objektivně
nahlíženo možné je, pak tato situace neznamená zánik smlouvy pro následnou

nemožnost plnění. Judikatura tento přístup potvrzuje. Ve svém rozsudku ze dne
23. 9. 2009, sp. zn. 33 Cdo 1787/2007 126 Nejvyšší soud konstatoval, že „obtížnost
plnění zásadně nevede k aplikaci pravidel o nemožnosti plnění a platí obecná zásada

soukromého práva ,pacta sunt servandna‘“. V témže rozsudku byla také publikována

následující právní věta: „nemožností plnění se tedy rozumí nemožnost objektivně
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hodnocená, tedy nikoliv nemožnost spočívající pouze v přesvědčení dlužníka

o nemožnosti poskytnout požadované plnění“. Rovněž Vrchní soud v Praze vyjádřil
v rozsudku ze dne 14. 7. 2004, sp. zn. 5 Cmo 82/2004 právní názor, že „nemožnost

plnění musí být vždy objektivní“.127 Tento přístup je v souladu s přístupem přijímaným

v předválečném československém právu, kde byla publikována bohatá judikatura
rozlišující absolutní a relativní nemožnost plnění. Z této judikatury lze citovat právní

názor, že „z rovného postavení nemožnosti plnění se zánikem věcí následuje, že zánik

závazku nemůže býti přivoděn jen přechodnou dočasnou nemožností plnění splniti
závazek, nýbrž se musí býti tato nemožnost trvalá a aspoň taková, že ji s přihlédnutím
ke všem okolnostem jest stavěti trvalé nemožnosti na roveň“.128

Dle mého názoru lze tedy říci, že relativní nemožnost plnění nevede k zániku

smlouvy a je jen určitou variantou prodlení. Dlužník se dostává do prodlení se splněním

svého závazku a ze své odpovědnosti za prodlení se snaží vyvázat poukazem na
skutečnosti, které však zákon nebo smluvní ujednání stran nepovažuje za relevantní

pro vyloučení odpovědnosti za prodlení. Je však rovněž nutné připustit, že určité

situace, kdy nastává „obtížnost plnění“ a které by bylo možné podřadit pod relativní

nemožnost plnění nemající dle ustanovení § 575 odst. 2 ObčZ a § 352 odst. 1 ObchZ

za následek zánik smlouvy, však mohou zánik smlouvy způsobit. Je možné zmínit

zejména hospodářskou nemožnost plnění, o které bude pojednáno v další části této
rigorózní práce.

4.2.3 Hospodářská nemožnost plnění

Hospodářská nemožnost plnění nastává tehdy, pokud je sjednané plnění sice právně

i fakticky možné, dlužník však pro ekonomické překážky na své straně není schopen

splnit své smluvní povinnosti. Občanský zákoník tyto situace výslovně upravuje
v § 575 odst. 2, kde se stanoví, že plnění není nemožné, pokud lze plnit za ztížených

podmínek, s většími náklady nebo až po sjednaném čase. Obchodní zákoník na tuto

právní úpravu navazuje ve svém § 352 odst. 1, kde stanoví, že závazek se považuje
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za splnitelný též v případě, lze-li jej splnit pomocí jiné osoby. Lze tedy konstatovat,
že tyto popsané situace, které vesměs mohou přestavovat hospodářskou nemožnost

plnění, nejsou důvodem pro zánik povinnosti dlužníka plnit. Pokud se tedy dlužník

dostal do hospodářské tísně a nemůže plnit, není toto důvodem pro vyvázání se ze

smluvních povinností. Hospodářská nemožnost plnění tak představuje zvláštní druh
relativní nemožnosti plnění.

Obecně je tak možno říci, že hospodářská obtížnost plnění, tedy zvýšení výdajů

jedné ze smluvních stran spojených se splněním smlouvy, nepředstavuje dostatečný

důvod pro aplikaci institutu následné nemožnosti plnění a zániku smlouvy. Judikatura,

toto potvrzuje. Ve svém rozsudku ze dne 25. 1. 2012, sp. zn. 32 Cdo 3334/2010 129
Nejvyšší soud vyjádřil právní názor, že v případě, kdy jedna ze smluvních stran

odmítá splnit svou smluvní povinnost s tím, že tato je pro ní nevýhodná, nemůže samo

o sobě způsobit nemožnost plnit závazky ze smlouvy, přičemž Nejvyšší soud uvedl,

že v tomto případě „by se mohlo jednat maximálně o hospodářskou nemožnost plnit
(§ 575 odst. 2 obč. zák.) či nemožnost subjektivní (§ 352 odst. 1 obch. zák.), které
však nečiní plnění nemožným s důsledkem zániku závazku“. Z dřívější literatury lze
citovat následující rozhodnutí: „nelze mluviti o hospodářské nemožnosti plniti, lze-li

plniti sice se ztrátou, avšak bez hospodářské zkázy a není také fysickou nemožností
plniti, lze-li suroviny opatřiti pouze za vyšší ceny, než původně při uzavírání smlouvy
bylo rozpočteno“.130 Lze tedy říci, že pokud smluvní strana je povinna plnit a v době

od uzavření smlouvy do okamžiku splnění se pro ni smlouva stala nevýhodnou,

je bez zvláštního smluvního ujednání smluvní strana povinna plnit, i když je pro ni
smlouva ztrátová, pokud splnění této smlouvy nezpůsobí úpadek dané smluvní
strany.

Je však třeba říci, že ne každá hospodářská nemožnost plnění znamená, že

dlužník je i nadále povinen smlouvu splnit. Existují i situace, které lze podřadit pod

hospodářskou nemožnost plnění a které způsobí, že dlužníkova povinnost plnit zanikne.

Tyto situace byly standardně judikovány Nejvyšším soudem Československé republiky

už v předválečném Československu a též Nejvyšším soudním a kasačním dvorem
129
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v Rakousku-Uhersku.131 Takovéto případy je třeba posuzovat mimořádně citlivě
a obezřetně, aby tato doktrína nevedla k obecnému závěru, že každá hospodářská

nemožnost plnění znamená zánik povinnosti dlužníka plnit dle smlouvy.

Tyto situace nastávají, když v době od uzavření smlouvy do doby plnění se

nepředvídatelně, radikálně a bez zavinění smluvních stran změnily okolnosti tak

podstatně, že splnění smlouvy je pro dlužníka natolik obtížné, že ohrožuje jeho

samotnou hospodářskou existenci. Podnikatelé vstupují do smluvních vztahů
a podstupují podnikatelské riziko uzavřením smlouvy. Každý podnikatel však doufá,

že uzavřená smlouva pro něj je a bude výhodná a že prostřednictvím smlouvy

realizuje zisk. Ne vždy tomu tak je. Může dojít k situaci, kdy se smlouva s odstupem

času ukáže jako nevýhodná pro jednu smluvní stranu, která ji bude schopna splnit
jen s velkými obtížemi a zvýšenými náklady nebo dokonce její splnění může

přivodit insolvenci podnikatele. V těchto případech se povinná strana může snažit

argumentovat následnou nemožností plnění a zánikem povinnosti dlužníka plnit.

Hospodářská nemožnost plnění je odlišným případem od absolutní i právní

nemožností plnění – plnění je možné, a to jak fakticky, tak i právně, ale dlužník není

schopen sjednané plnění poskytnout s obvyklými náklady. Situace uvedené v § 575

odst. 2 ObčZ a § 352 ObchZ tedy výslovně vylučují to, aby se na základě těchto
okolností dlužník dovolával následné relativní nemožnosti plnění. Nejvyšší soud
se k hospodářské nemožnosti plnění vyjádřil ve svém rozsudku ze dne 25. 1. 2012,

sp. zn. 32 Cdo 3334/2010.132 V tomto rozsudku vyjádřil Nejvyšší soud právní názor,

že „tzv. hospodářská nemožnost plnění, kdy je možné splnit závazek jen za ztížených
podmínek, s většími náklady (tj. náklady zvýšenými, nikoliv bez ohledu na náklady) nebo

až po sjednaném čase (zejména lze-li důvodně očekávat, že závazek, který nelze splnit

v době splatnosti, bude možno splnit později; v tomto případě jde jen o prodlení
dlužníka), ani tzv. subjektivní nemožnost plnění (o níž podle § 352 odst. 1 obch. zák.

nejde též v situaci, kdy lze závazek splnit pomocí jiné osoby), zánik obchodního závazku

nepřivodí. Nemožnost plnění, má-li vést k zániku závazku, musí být objektivní, nezávislá

na osobě nebo na vůli dlužníka.“ Dané rozhodnutí se poměrně obsáhle zabývá
131
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problematikou nemožnosti plnění a tak je vhodné, s ohledem i na novou právní úpravu

v občanském zákoníku, právní názory Nejvyššího soudu vyjádřené v tomto rozsudku
vztahující se k následné nemožnosti plnění více rozebrat a podrobit právní analýze.

Nejvyšší soud vyjádřil právní názor, že v obecné rovině hospodářská nemožnost

plnění ani subjektivní nemožnost plnění nemohou způsobit zánik závazku. S tímto je

třeba souhlasit. Opačný přístup by znamenal, že by smluvní strany často používaly

institut následné nemožnosti plnění k „útěku“ z nevýhodné smlouvy, čímž by se výrazně

oslabila důvěra ve smluvní právo a v zásadu pacta sunt servanda.133 Nejvyšší soud

však pro hospodářskou nemožnost plnění nekonstruuje nemožnost zániku závazku
absolutně, jak tomu zdánlivě činí občanský a obchodní zákoník. Nejvyšší soud

podotýká, že zákon vylučuje následnou nemožnost plnění, pokud je plnění možné

s vyššími náklady. Tím však není řečeno s jakýmikoliv náklady. Danému právnímu
názoru je třeba dle mého mínění rozumět tak, že pokud je nárůst nákladů jedné

smluvní strany způsoben okolnostmi, které jsou v daném oboru podnikání běžné
a obvyklé (např. růst cen vstupních surovin, zvýšení daňové zátěže, fluktuace

směnného kurzu atd.), tak toto zvýšení nákladů je třeba zahrnout do pojmu „vyšší

náklady“. Jednak je toto zvýšení předvídatelné a smluvní strany se mohou vhodným

smluvním ujednáním proti těmto výkyvům cen ochránit a jednak nárůst těchto

nákladů patří do běžného podnikatelského rizika, které je nutno přijmout. Na druhou

stranu lze předpokládat situaci, která není v rámci běžného podnikatelského rizika, není
předvídatelná a způsobuje dlužníkovi značné obtíže a velmi vysoké náklady, které

hraničí s jeho ekonomickým přežitím. Na tuto situaci by dle mého názoru dopadala

výjimka vyjádřená ve výše citovaném soudním rozhodnutí, tedy v tomto případě by

závazek dlužníka pro následnou nemožnost plnění zanikl. Je třeba však rozlišit situace,
kdy na jedné straně půjde jen o zvýšené náklady v rámci běžného podnikatelského rizika

a kdy na druhé straně už půjde o tak mimořádnou situaci spojenou s extrémním
nárůstem nákladů, že dojde k zániku závazku. Pro rozlišení těchto dvou situací je

dle mého názoru možno hledat inspiraci v ustanovení § 374 ObchZ o okolnostech

vylučujících odpovědnost. Pro úspěšné uplatnění institutu zániku závazku pro

následnou hospodářskou nemožnost plnění se musí jednat o okolnost, která není
133
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předvídatelná, nastala nezávisle na vůli smluvních stran, způsobuje povinné smluvní
straně extrémní nárůst nákladů oproti situaci, kdy byla smlouva uzavírána. Z výše
uvedeného vyplývá, že danou situaci dle mého názoru nelze vztáhnout na situaci, kdy

se v důsledku nárůstu běžných a předvídatelných nákladů jedna ze smluvních stran
dostala do velmi těžké finanční situace, která může způsobit insolvenci. Na takovouto

situaci nelze nahlížet jako na následnou hospodářskou nemožnost plnění, protože daná

situace byla předvídatelná a opačný výklad by vedl k tomu, že by podnikatelské riziko
bylo přenášeno z jedné smluvní strany na druhou. V tomto případě ani extrémní těžkost

plnění nemůže způsobit zánik závazku. Do těchto situací patří např. výše uvedené

důvody pro růst nákladů – zdražení vstupních surovin nebo fluktuace měnového
kurzu.134 Naproti tomu situace, které lze považovat za důvod pro následnou

hospodářskou nemožnost plnění, musí být skutečně velmi mimořádné. Mohlo by se
jednat např. o vypuknutí války (jak dovodila prvorepubliková judikatura) nebo

přírodní katastrofy velkého rozsahu, které nejsou v daném místě obvyklé. O následné
hospodářské nemožnosti plnění by tak dle mého mínění nešlo hovořit, pokud by se

např. podnikatel dostal do vážných ekonomických problémů v důsledku potopení

lodí s nákladem v Atlantickém oceánu zapříčiněného bouřlivým počasím, protože

v Atlantickém oceánu jsou bouře běžnou událostí.135 S těmito událostmi je třeba při

zvažování podnikatelského rizika počítat a pokud v jejich důsledku se jedné ze
smluvních stran výrazně zvýší náklady, nelze toto považovat za relevantní důvod pro

hospodářskou nemožnost plnění a zánik závazku. Naproti tomu bouře schopná potopit

nákladní loď např. na řece v České republice by mohla mít z pohledu práva opačný

výsledek, protože v České republice nejsou běžné bouře, které by byly schopné

potopit nákladní loď. Takovouto bouři nelze v České republice předvídat a ani nelze po

smluvních stranách požadovat, aby tato mimořádná okolnost šla k tíži jedné smluvní

strany. Z uvedeného je vidět, že pro následnou hospodářskou nemožnost plnění je třeba

událost zcela mimořádného charakteru, kterou nelze předvídat, ovlivnit a která má

dopad do sféry dlužníka v tom smyslu, že by dlužník v důsledku této události byl při
splnění svého závazku vystaven riziku ekonomického zániku. Anglická a americká
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literatura se v současnosti zabývá otázkou, zda ekonomická krize, která začala v roce

2009 v USA, může být považována za takovouto mimořádnou událost. Dosud však

nebylo přijato žádné jednotné a uspokojivé řešení a diskuze na toto téma stále probíhá,
avšak anglická a americká judikatura se spíše kloní k závěru, že krize sama o sobě

takovouto nepředvídatelnou událostí způsobující zánik závazků není, ale lze si
představit i situace, kdy bude přijato opačné řešení.136

Dobrými příklady pro hospodářskou nemožnost plnění představuje předválečná

judikatura. V důsledku vypuknutí 1. světové války se mnozí podnikatelé dostali
v důsledku válečných ekonomických omezení do problémů a nebyli schopni splnit

smlouvy sjednané před vypuknutím války. Nejvyšší soud Československé republiky se

k této problematice vyjádřil v rozhodnutí ze dne 12. 4. 1921, sp. zn Rv 76/21.137 V tomto

případě v dubnu 1914 (tedy ještě před vypuknutím 1. světové války) se žalovaná
zavázala dodat žalobkyni v průběhu let 1915 a 1916 určité množství vagonů kaolinu.

Pro následné válečné poměry nebyla však žalovaná schopna dodat veškeré sjednané

zboží a žalobkyně se domáhala splnění smlouvy soudní cestou. Nejvyšší soud

publikoval právní názor, že „výrobce, jenž pro válečné poměry není s to, by vyrobil, co

u něho na zboží objednáno, není povinen, by opatřil si scházející množství zboží odjinud.
Konečně dlužno dodati, že žalovaná nebyla snad povinna, dodati zbytek kaolinu

z let 1915 a 1916 v letech 1917 nebo 1918, ježto byla podle smlouvy vyšší mocí, za

kterou lze pokládati válečné poměry a jimi způsobené omezení výroby, poměrně

sproštěna povinnosti dodací, a nárok žalobkyně takto v letech 1915 a 1916 zaniklý
nemohl obživnouti, kdyby snad v pozdější době výrobní poměry žalované byly se

zlepšily.“ Zde je tedy vidět, že Nejvyšší soud Československé republiky považoval
válku za vyšší moc, která zprostila povinnou plnit, tedy nastala následná hospodářská

nemožnost plnění. V době sjednání smlouvy nebylo možno válku předvídat a nastalá
nemožnost plnění byla bez jakéhokoliv zavinění žalované. Toto rozhodnutí je vhodné

srovnat s rozhodnutím Nejvyššího soudu Československé republiky Rv I 8/18 ze
dne 14. 1. 1919,138 kde Nejvyšší soud Československa vyjádřil právní názor, že „kdo
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uzavřel smlouvu na dodání zboží již za mimořádných válečných poměrů, nemůže

právem namítat, že její splnění je pro něho hospodářsky nemožné proto, že pořizovací

náklady podstatně stouply“. Srovnáním těchto dvou rozsudků je patrné, že Nejvyšší
soud Československa považoval vyhlášení války za mimořádnou událost, která mohla
být důvodem pro následnou nemožnost plnění, avšak pouze za předpokladu, že
smlouva byla uzavřena před vypuknutím války a nikoliv již během ní a v důsledku

války stouply zavázané straně náklady do té míry, že ohrožovaly jeho hospodářskou

existenci. Při uzavírání smlouvy během války již musel každý podnikatel počítat

s válkou, musel přizpůsobit své podnikání nové situaci a nemohlo se tak jednat

o neočekávanou a neovlivnitelnou situaci, která by způsobila následnou hospodářskou

nemožnost plnění. Následná hospodářská nemožnost plnění byla nazývána
„nedostižností“.139,140 Dle mého názoru jsou tyto rozsudky a odůvodnění v nich plně

použitelné i za současné právní úpravy a budou použitelné i po nabytí účinnosti nového

občanského zákoníku. Závěry v nich učiněné jsou obecně platné, avšak s tím, že

vyhlášení války je potřeba nahradit jinou událostí obdobného charakteru. Jaká další
událost, vedle války, může mít podobné účinky, nelze obecně říci, vždy bude záležet

na konkrétních skutečnostech a okolnostech případu.

4.2.4 Právní nemožnost plnění

Právní nemožnost plnění je zvláštním druhem nemožnosti plnění. Toto potvrzuje

i právní teorie.141 Je tomu tak z toho důvodu, že plnění je po faktické stránce možné,
dlužník je schopen a ochoten plnit, ale právní předpis nebo jiný závazný akt státu nebo

skupiny států zakazuje jednání sjednané ve smlouvě. Z tohoto důvodu nelze hovořit

o nemožnosti plnění v pravém slova smyslu, protože definičním znakem nemožnosti

plnění je právě neuskutečnitelnost nebo faktická nemožnost. Přesto je vhodné o právní

nemožnosti pojednat, protože důsledky právní nemožnosti plnění jsou podobné „pravé“

nemožnosti plnění.
139

140

141

SEDLÁČEK, Jaromír a ROUČEK, František. Komentář k československému obecnému zákoníku
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a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, 2002.
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Občanský zákoník právní nemožnost výslovně neupravuje. Obchodní zákoník

obsahuje úpravu právní nemožnosti plnění v § 352 odst. 2 ObchZ, kde praví, že

„závazek se stává nesplnitelným také v případě, kdy právní předpisy, které byly vydané

po uzavření smlouvy a jejichž účinnost není časově ohraničená, dlužníkovi zakazují

chování, k němuž je zavázán, nebo vyžadují úřední povolení, jež dlužníku nebylo

uděleno, ačkoliv o ně řádně usiloval“. Obchodní zákoník tak váže právní nemožnost

plnění s nesplnitelností závazku, což lze vyložit jako nemožnost ve smyslu § 575

odst. 1 ObčZ. Je otázka, zda pojmy „nemožnost“ a „nesplnitelnost“ jsou synonymy.

Domnívám se, že tomu tak skutečně je. Pokud nastanou zákonem předvídané
okolnosti, tedy vydání časově neohraničeného předpisu po uzavření smlouvy a tento

předpis zakazuje smluvené plnění ze smlouvy, dochází k zániku závazku pro nemožnost

plnění. Druhým případem, se kterým obchodní zákoník spojuje následnou právní

nemožnost plnění je neudělení úředního povolení nebo licence, ač o toto povolení
nebo licenci dlužník řádně usiloval. Je třeba se však pozastavit nad možnou

dispozitivností nebo kogentností těchto ustanovení.

Ustanovení § 352 ObchZ není v taxativním výčtu § 263 odst. 1 ObchZ, nejedná se

o základní ustanovení třetí části obchodního zákoníku a toto ustanovení ani nevyžaduje
písemnou formu ve smyslu kogentního ustanovení § 263 odst. 2 ObchZ. Logickým

výkladem a cotrario tak lze dovodit, že ustanovení § 352 odst. 2 obchodního zákoníku

je dispozitivní a lze se od něj dohodou stran odchýlit nebo ho dohodou stran ve

smlouvě i zcela vyloučit. Komentářová literatura potvrzuje, že toto ustanovení je

dispozitivní,142 že toto ustanovení lze ve vztahu k obchodním závazkům omezit
nebo i zcela vyloučit,143 ale jinak se nad praktickými důsledky možné dispozitivnosti

příliš nepozastavuje. U tohoto zákonného ustanovení je třeba zkoumat, zda toto, ač

formálně dispozitivní ustanovení, lze vyloučit natolik účinně, že k němu nebude

soudem ani jiným orgánem v případném sporu přihlíženo.

Problém nebude činit situace uvedená v § 352 odst. 2 ObchZ týkající se nezískání

úředního povolení. Zde se jistě mohou smluvní strany svým ujednáním odchýlit od
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zákonného textu a sjednat si svůj vlastní režim. Strany tedy např. mohou sjednat, že

nezískání úředního povolení je povinnost dlužníka, tedy že jeho nezískání je porušení

smlouvy dlužníkem a věřitel může např. odstoupit od smlouvy, žádat sjednanou

smluvní pokutu, náhradu škody nebo jiné, alternativní plnění. Možností, jak se odchýlit

od tohoto ustanovení je jistě mnoho a případná smluvní úprava má jistě přednost před

úpravou zákonnou. V tomto případě existuje totiž situace, kdy je plnění od počátku

podmíněno získáním příslušného povolení. Bez tohoto povolení není možné plnit

v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Pokud povolení není získáno, na

skutečnosti, že plnění nelze provést se nic nemění. Na získání příslušného povolení lze
tak hledět jako na odkládací podmínku celé smlouvy. Smlouva je platná, není však

účinná do doby získání příslušného povolení. Problémovou však může být první část
ustanovení § 352 odst. 2 ObchZ. Naskýtá se otázka, zda lze předem ve smlouvě

vyloučit možný následný zákonný zákaz sjednaného plnění ze smlouvy takovým
způsobem, aby tomuto ujednání byla poskytnuta soudní ochrana. Toto ustanovení je

sice možné formálně smluvně vyloučit, ale i přes deklarovanou dispozitivnost § 352
odst. 2, se nelze, dle mého názoru, vyhnout materiálně aplikaci § 352 odst. 2 ObchZ,

zprostředkovanou však zakazujícími předpisy. Oproti předchozímu případu, kdy je

splnění smlouvy od počátku vázáno na získání příslušného povolení, je v tomto případě

celá smlouva a plnění z ní od počátku platné a účinné, ale následně je vydán předpis,

který dané plnění zakazuje. Jedná se tak o odlišnou situaci od té, kdy musí smluvní

strany získat ke splnění své smlouvy úřední povolení. Lze si vzít praktický příklad

z mezinárodního obchodu, kde může být sjednané chování z různých důvodů později

zakázáno. Subjekt z České republiky a subjekt ze zahraničí uzavřou smlouvu s tím, že

se smlouva řídí ustanoveními obchodního zákoníku s tím, že strany smluvně vylučují
aplikaci § 352 odst. 2 ObchZ. Pokud však bude vydán obecně závazný právní předpis,
kterým bude sjednané chování smluvních stran zakázáno, dle mého názoru je smluvní

vyloučení následků § 352 odst. 2 bez právních následků. Pokud by jedna ze smluvních

stran podala žalobu u soudu v České republice a domáhala se smluveného plnění

(např. dodání zboží) s tím, že ustanovení § 352 odst. 2 bylo smluvně vyloučeno
a závazek proto nezaniká pro dodatečnou právní nemožnost plnění, domnívám se,

že by soud musel žalobu zamítnout. Své rozhodnutí by opřel o obecné ustanovení
§ 3 odst. 1 ObčZ o dobrých mravech. V této souvislosti se domnívám, že by soud
69

argumentoval tím, že je v rozporu s dobrými mravy a obecně uznávanými pravidly,
aby se zákonný zákaz dal obejít jen smluvním ujednáním.

Praktický příklad pro demonstraci této problematiky je možné ukázat na nedávno

přijatých sankcích Evropské unie. Ministři zahraničí Evropské unie se dne 23. ledna

2012 dohodli na zpřísnění sankcí vůči Íránské republice a výsledkem bylo přijaté
nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči

Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010.144 V tomto nařízení v čl. 2 bod 1 je

stanoveno následující: „zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo

vyvážet zboží a technologie uvedené v příloze I nebo II jakékoli íránské osobě, subjektu
či orgánu nebo pro použití v Íránu bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie či nikoli.“ Toto
nařízení nabylo platnosti dne 1. července 2012.145 Nyní si tedy lze položit otázku, co by

se dělo v případě, pokud by mezi českým subjektem a íránským subjektem existovala

platná a účinná smlouva k 1. červenci 2012, která by se řídila českým obchodním
zákoníkem a jejímž předmětem by bylo dodání zakázaného zboží uvedeného v příloze

I Nařízení č. 961/2010 146 íránskému subjektu. Pokud by strany neměly vyloučeno

ustanovení § 352 odst. 2 ObchZ, bylo by řešení dané situace poměrně přímočaré.

Smlouva by zanikla pro následnou právní nemožnost plnění, protože právní předpis byl
vydán v době po uzavření smlouvy, jeho platnost není časově omezena a zakazuje
českému subjektu dodávat sjednané zboží. Je možné zde odkázat i na rozhodnutí

Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 24. 5. 1921, sp. zn. Rv I 38/21,147

kde byl vysloven zánik smlouvy pro následnou nemožnost plnění jako důsledek

zákazu sjednaného plnění a zároveň bylo konstatováno, že jednou zaniklá smlouva již

nemůže „obživnout“, a to ani tehdy, pokud překážka dodatečně odpadne.

Lze však i uvažovat situaci, že by strany při sjednávání smlouvy na základě

deklarované dispozitivnosti vyloučily ustanovení § 352 odst. 2 ObchZ. Smluvní strany

by tedy sjednaly, že jakékoliv právní předpisy vydané po nabytí platnosti a účinnosti

jejich smlouvy by neměly vliv na platnost smlouvy, tyto předpisy by nezpůsobovaly

nesplnitelnost smlouvy a takto vydané právní předpisy by nezpůsobovaly právní
144
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Dostupné z EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:281:0001:
0077:CS:PDF.
Článek 41 citovaného nařízení.
Nařízení Rady (EU) č. 961/2010 ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení
nařízení (ES) č. 423/2007, dostupné z http://eur-lex.europa.eu.
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nemožnost plnění a smluvní strany jsou i v tomto případě povinny včas a řádně plnit

dle smlouvy. Navzdory tomuto ujednání by český subjekt přestal dle smlouvy plnit,

íránský subjekt by následně pro neplnění smlouvy českým subjektem podal žalobu na

svého dodavatele a domáhal by se dodání sjednaného a čl. 2 bodem 1 Nařízení
č. 961/2010 zakázaného zboží. Jeho argumentace by spočívala na tvrzení, že strany
smluvně vyloučily ustanovení § 352 odst. 2 ObchZ a závazek proto není nesplnitelný.

Domnívám se, že soud rozhodující o žalobě by v daném případě rozhodně žalobě

íránského subjektu nevyhověl. Z mého pohledu by se český soud opřel o judikatorně
dovozenou nadřazenost práva Evropské unie nad právy národních států148 a na

základě přímé aplikace práva Evropské unie149 by dovodil, že Nařízení č. 267/2012 má

přednost před českým obchodním zákoníkem a jeho ustanovením § 352 odst. 2 ObchZ.
Tímto by tedy soud odůvodnil, že Nařízení č. 267/2012 je rovněž „právní předpis“ v tom

smyslu, jak jej má na mysli § 352 odst 2 ObchZ. Tento závěr by však ještě sám o sobě

nepostačoval k tomu, aby soud prohlásil dané smluvní ujednání za neplatné. V době
uzavírání smlouvy totiž daný předpis neexistoval a strany smluvně dojednaly vyloučení

aplikace § 352 odst. 2 ObchZ. Jak dovozuje judikatura i ustanovení obchodního
zákoníku výslovně v § 263 nezmíněná jako kogentní, mohou však kogentní povahu

mít. Nejvyšší soud ve svém svém rozsudku ze dne 25. 2. 2004, sp. zn. 29 Cdo

2700/2000 150 konstatoval, že „soudní praxe již dříve zahrnula mezi kogentní ustanovení

obchodního zákoníku i některá z těch, jež ve zmíněném ustanovení (t. j. § 263 ObchZ)

obsažena nebyla“. Tuto kogentnost lze dovodit z obecné aplikace občanskoprávních
předpisů i v právu obchodním a konkrétně pak z § 3 odst. 2 ObčZ. Domnívám se, že toto

je případ § 352 odst. 2 ObchZ. Soud by tedy argumentoval tím, že v zákonném textu

se přímo hovoří o „zakázaném chování dlužníka“, přičemž toto chování je zakázáno

obecně závazným právním předpisem. Dané ujednání, ač přímo neporušuje žádný
výslovný zákonný zákaz, by však dle mého názoru zcela jasně bylo v rozporu

s dobrými mravy a rovněž by směřovalo k obcházení zákona (tedy jednání in

fraudem legis). Smluvní strany sice vyloučily ujednání, ale jejich skutečným cílem

bylo obejít možný pozdější zákaz. Tento zákaz sice v době sjednání a podpisu
148
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smlouvy neexistoval, ale strany ho předpokládaly a chtěly se mu vyhnout. Někteří

autoři dovozují, že dlužník se nemůže zavázat k plnění, které by bylo v rozporu se

spravedlností,151 domnívám se, že v tomto případě je možné analogicky uplatnit
princip, že dlužník se nemůže jakýmkoliv způsobem zavázat k plnění zakázanému

a tedy nepovolenému. V tomto případě by se k němu zavázal, protože by vyloučil

ustanovení budoucího kogentního principu. Dané ujednání je tak neplatné.

Je třeba i zvážit ústavně zakotvený princip rovnosti. Není možné připustit, aby

bylo obecně závazným právním předpisem zakázané jednání na jedné straně určitým
osobám „skutečně“ zakázáno (např. tedy subjektům, které by chtěly uzavřít zakázané
smlouvy dle nařízení č. 267/2012 až po nabytí platnosti tohoto nařízení) a na druhé

straně určitým subjektům zakázané jednání „dovoleno“ a to z důvodu, že smluvním

ujednáním možný budoucí zákaz vyloučily. Připuštění takovéto možnosti by bylo
v ostrém rozporu se zásadou svrchovanosti zákona152 a ústavně zaručené rovnosti.153

Takováto ujednání subjektů by směřovala k tomu, aby smluvní strany nebyly právním

zákazem vázány, což by však ve svém důsledku způsobilo již zmíněnou nerovnost

subjektů práv před zákonem a takovéto ujednání je tedy pro rozpor se zákonem
a dobrými mravy dle mého mínění neplatné.

Článek 38 Nařízení č. 267/2012 stanoví, že „nebude uspokojen žádný nárok

vyplývající ze smlouvy nebo operace, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo

nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením[…] je-li
vznesen jakýmikoli íránskými osobami, subjekty či orgány“. Tímto článkem tedy
nařízení reaguje na situace, že by určitý právní řád členského státu Evropské unie

umožnil výše uvedené ujednání, tedy to, že by strany mohly vyloučit smluvním

ujednáním zákaz, který vejde v účinnost až po uzavření dohody. Dle mého názoru se

nelze od ustanovení § 352 odst. 2 ObchZ odchýlit. Jak již dovodila prvorepubliková
judikatura, zakazující předpis zrušuje smlouvu jako celek, nastává následná
nemožnost plnění nezaviněná, smluvní strany jsou povinny vypořádat se dle zásad
upravujících bezdůvodné obohacení a takováto smlouva se nemůže ani obnovit, pokud

je tento zakazující předpis zrušen. Domnívám se, že veřejný zájem na dodržování
151
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tohoto předpisu je tak silný, že se od této právní úpravy nelze ani smluvně odchýlit.

Jak bude analyzováno při srovnání s anglickým právem, anglická právní úprava

rovněž neumožňuje udržet smlouvu v platnosti, pokud je sjednané plnění zakázáno
obecně závazným předpisem.

4.3 Zmaření účelu smlouvy

Vedle následné nemožnosti plnění upravil obchodní zákoník v § 356 ObchZ zvláštní

důvod pro zánik obchodního závazkového vztahu a to zmaření účelu smlouvy.

Důvodová zpráva k obchodnímu zákoníku uvádí, že „účelem § 356 je umožnit

odstoupení od smlouvy, jestliže její plnění by bylo bezúčelné“.154 Zákonodárce tedy

přidal další důvod pro zánik závazkového vztahu, pokud nepřichází v úvahu dodatečná

nemožnost plnění, ale přitom jedna strana nemá zájem na splnění smlouvy, protože

pro ni ztratilo plnění hospodářský význam. Zmaření účelu smlouvy však obchodní

zákoník váže na splnění následujících podmínek.

a) Musí být zmařen základní účel smlouvy,

b) Účel musí být ve smlouvě výslovně vyjádřen,

c) Toto zmaření musí být v důsledku podstatné změny okolností oproti stavu, který
byl v době uzavření smlouvy,

d) Strana dotčená zmařením účelu smlouvy musí, pokud chce zmaření účelu smlouvy
uplatnit, od smlouvy odstoupit.

Ze zákonného textu je vidět, že zmaření účelu smlouvy je konstruováno jiným

způsobem než následná nemožnost plnění. Dodatečná nemožnost plnění způsobuje
zánik závazku bez ohledu na vůli stran, již samotná existence následné nemožnosti

plnění způsobuje to, že závazek zaniká. Naproti tomu u zmaření účelu smlouvy je třeba,

aby smluvní strana od smlouvy výslovně odstoupila. Jde tedy o ustanovení, které naráží

na klauzuli rebus sic stantibus – s výhradou změny poměrů, kdy při této kvalifikované

změně poměrů, která ovšem musí spočívat v důvodech uvedených v § 356 ObchZ, je
oprávněna jedna ze stran odstoupit od smlouvy. Je to tedy ustanovení podobné
odstoupení od smlouvy dle § 344 a násl. ObchZ. Zároveň institut zmaření smlouvy
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[online]. 1991 [cit. 10. 2. 2013]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0684_01.htm.

73

stanovuje povinnost té straně, která od smlouvy odstoupila, nahradit škodu druhé

smluvní straně. Současně je vyloučeno nehrazení škody z důvodu okolností

vylučujících protiprávnost, což potvrzuje důvodová zpráva.155 Zákonná formulace

zmaření účelu smlouvy vyžaduje splnění několika podmínek, které v praxi dle mého

názoru nebude příliš jednoduché splnit. Zároveň vzhledem k tomu, že jde o ustanovení
dispozitivní, mohou se od něj strany smluvním ujednáním odchýlit a sjednat si vlastní

režim. Tomuto smluvnímu uspořádání vlastních práv a povinností oproti podřízení

smluvního vztahu zákonnému režimu nahrává i skutečnost, že strany musí výslovně

vyjádřit základní účel přímo ve smlouvě. V opačném případě nelze toto ustanovení

použít. Lze tedy říci, že pokud by strany chtěly použít zákonný režim, musely by pouze

vyjádřit účel smlouvy, ale již nic dalšího. Pokud však strany vyjádří základní účel ve

smlouvě, nic již jim nebrání, aby si k tomuto navíc ještě dojednaly režim odchylný od
§ 356 ObchZ do té míry, který bude lépe a přesněji vystihovat charakter a povahu

konkrétního smluvního ujednání. Dle mého názoru tak toto zákonné ustanovení není

příliš praktické a v běžné obchodní praxi nebude nacházet uplatnění až tak často.

Judikatura a odborná literatura tento názor podporuje. Komentářová literatura

neuvádí k § 356 ObchZ žádné rozhodnutí 156,157 a odborná literatura zmiňuje § 356
ObchZ jen stručně a příliš ho nerozvíjí. Rovněž Evidence soudních rozhodnutí vrchních

a krajských soudů Ministerstva spravedlnosti České republiky neeviduje k § 356 ObchZ

žádné soudní rozhodnutí.158 Z nepříliš početné judikatury k tomuto ustanovení lze
citovat rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 6. 2012, sp. zn. 32 Cdo

2762/2010,159 kde bylo konstatováno, že „ustanovení § 356 odst. 1 obch. zák. upravuje
pouze možnost odstoupení dotčené strany od smlouvy, jejíž základní účel byl zmařen,
a nedopadá na případy, kdy k odstoupení od smlouvy nedošlo“. V tomto svém rozsudku

potvrdil Nejvyšší soud výklad § 356 ObchZ, že toto ustanovení na rozdíl od § 575 ObčZ
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neznamená automatický zánik smlouvy, jako v případě následné nemožnosti plnění

v rámci obchodních závazkových vztahů, ale představuje zvláštní důvod pro odstoupení

od smlouvy. Pokud jsou tedy splněny předpoklady pro aplikaci tohoto ustanovení

a jedna ze smluvních stran chce tohoto ustanovení využít, musí od smlouvy odstoupit.
Z tohoto nedostatku judikatury lze dovozovat, že toto ustanovení skutečně není

v praxi nijak hojně využívaným zákonným podkladem pro odstoupení od smlouvy.

Strany si namísto tohoto poněkud těžkopádného ustanovení mohou sjednat vlastní

režim a dle toho lépe upravit svůj smluvní vztah.

Dokladem tohoto je rovněž i to, že do nového občanského zákoníku nebylo toto

ustanovení ze současného obchodního zákoníku převzato a tak nový občanský zákoník
upravuje jen obecně následnou nemožnost plnění a odstoupení od smlouvy z důvodů,

které stanoví zákon nebo smlouva. Situace, kdy smlouva ztratí význam, bude dle mého
názoru možné řešit prostřednictvím ustanovení upravujících následnou nemožnost

plnění a pokud by aplikace těchto ustanovení nepřicházela v úvahu, lze danou

situaci řešit prostřednictvím institutu změny okolností upraveném v ustanovení

§ 1764 a násl. NOZ. Tato ustanovení dle mého názoru umožňují řešit situaci, kdy

dojde po uzavření smlouvy ke změně okolností, včetně situace, kdy se po uzavření
smlouvy zmaří její základní účel. Zároveň je smluvním stranám umožněno dohodnout

si svůj vlastní režim, který tuto problematiku upraví způsobem, který smluvním

stranám nejvíce vyhovuje. V obchodních smlouvách lze předpokládat, vzhledem

k profesionalitě obou smluvních stran, že strany zvolí možnost vlastní právní úpravy

odstoupení od smlouvy nebo dokonce možnost aplikace ustanovení § 356 ObchZ
zcela vyloučí.

4.4 Následky nemožnosti plnění

V rámci nemožnosti plnění je třeba rozlišovat problematiku řešící na jedné

straně otázku, kdy nastává nemožnost plnění a na druhé straně jaké právní následky
má zjištěná nemožnost plnění pro smluvní strany.

V této situaci platí pro obchodní závazkové vztahy ustanovení § 354 ObchZ,

které praví, že „při zániku pro nemožnost plnění nebo jeho části nastávají obdobně

účinky uvedené v § 351“. Ustanovení § 354 ObchZ tak pro případ zániku závazku
pro nemožnost plnění odkazuje na ustanovení § 351 ObchZ, přičemž pro odpověď
75

na otázku, kdy závazek zaniká pro nemožnost plnění, je třeba (i pro obchodní

závazkové vztahy) použít obecného ustanovení § 575 ObčZ. Ustanovení § 351 ObchZ

pojednává o účincích odstoupení.

Tento odkaz § 354 ObchZ na § 351 ObchZ má závažné důsledky pro nemožnost

plnění v rámci obchodních závazkových vztahů. Je třeba říci, že tam, kde § 351 ObchZ

hovoří o odstoupení od smlouvy, je třeba na základě odkazu § 354 ObchZ použít
přiměřeně nemožnost plnění. Na základě § 351 odst. 1, věta první ObchZ je tak
třeba říci, že obchodní zákoník spojuje nemožnost plnění v obchodních závazkových

vztazích se zánikem smlouvy. Zatímco tedy obchodní zákoník obecná pravidla pro

zjištění nemožnosti plnění přenechává občanskému zákoníku jako základnímu

soukromoprávnímu předpisu, následky této zjištěné nemožnosti plnění již řeší přímo

obchodní zákoník. Lze tedy říci, že pokud se plnění stane v rámci obchodního

závazkového vztahu nemožným, pak povinnost dlužníka zaniká (§ 575 ObčZ), avšak

na základě odkazu § 354 ObchZ na § 351 ObchZ má zánik povinnosti dlužníka plnit

ten následek, že zaniká celá smlouva. Je však třeba poznamenat, že obecná úprava
náhrady škody obsažená v § 351 ObchZ se nepoužije, protože obchodní zákoník má

pro tuto situaci zvláštní úpravu v § 352 Obchz. V tomto ustanovení se stanoví, že
„dlužník, jehož závazek zanikl pro nemožnost plnění, je povinen uhradit škodu tím

způsobenou věřiteli, ledaže nemožnost plnění byla způsobena okolnostmi vylučujícími

odpovědnost (§ 374). Pro náhradu škody se použije obdobně ustanovení § 373 a násl.“

Zde obchodní zákoník upravuje povinnosti stran k náhradě škody v případě nemožnosti

plnění. Základní pravidlo je, že ten dlužník, který není v důsledku nemožnosti plnění

povinen nadále plnit, je povinen věřiteli uhradit škodu. Této odpovědnosti se však může

dlužník zprostit poukazem na § 373 ObchZ. Tyto liberační důvody je možné aplikovat
i na situace následné nemožnosti plnění s tím, že je třeba brát ohled na specifičnost
institutu nemožnosti plnění. Je třeba poznamenat, že ustanovení § 374 je ustanovení

dispozitivní. Judikatura dovodila, že rozšíření liberačních důvodů nad rámec § 374

ObchZ je možné a není v rozporu s kogentními ustanoveními obchodního zákoníku.
Ve svém rozsudku ze dne 30. 9. 2008, sp. zn. 32 Odo 739/2006 160 Nejvyšší

soud konstatoval, že „ujednání o jiných liberačních důvodech, než které vyplývají

z ustanovení § 374 odst. 1, 2 ObchZ, není v rozporu s ustanovením § 386 ObchZ. Podle
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tohoto ustanovení se nelze vzdát nároku na náhradu škody před porušením povinnosti,

z něhož může škoda vzniknout. Za vzdání se nároku na náhradu škody však nelze

považovat dohodu stran o jiném vymezení liberačních důvodů.“ Toto rozhodnutí
pochází z doby, kdy ustanovení § 386 ObchZ zakazovalo vzdát se nároku na náhradu
škody před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout. S účinností od

1. ledna 2012 umožnila novela obchodního zákoníku č. 351/2011 Sb. vzdání se
dohodou práva na náhradu škody či toto právo omezit i před porušením povinnosti,

z něhož může škoda vzniknout. Tím spíše lze uvedené rozhodnutí soudu vztáhnout i na

dnešní právní úpravu, kdy tedy strany smlouvy mohou pro případ následné nemožnosti
plnění sjednat odlišné liberační důvody, než které stanoví § 374 ObchZ. Dle mého
názoru jde o správný přístup, kdy je smluvním stranám dána široká možnost vlastní

právní úpravy, když neexistuje žádný veřejný zájem na tom, aby takováto ujednání byla

omezována. Je jen škoda, že otázka smluvní limitace náhrady škody není v novém
občanském zákoníku nikde výslovně upravena. Tento právní institut je v rámci

obchodních závazkových vztahů velmi důležitý a jeho výslovná úprava v textu

zákona by pomohla jasnějšímu výkladu. Před účinností novely č. 351/2011 Sb. také

nikde nebyl obsažen výslovný zákaz smluvního omezení náhrady škody před

porušením smluvní povinnosti, ale přesto tato absence způsobovala výkladové

problémy, což vedlo k přijetí citovaného zákona.161 Je otázka, zda bez výslovné

úpravy v novém občanském zákoníku tyto výkladové problémy nenastanou znovu.

Domnívám se však, že by možnost smluvní limitace náhrady škody, ve smyslu zákona

č. 351/2011 Sb., měla zůstat zachována. Rozsah náhrady škody v případě zaviněné

následné nemožnosti plnění by se měl určit dle obecných ustanovení upravujících
náhradu škody, tedy hradit by se měla veškerá škoda a ušlý zisk. V rozsahu náhrady

škody nepředstavuje následná nemožnost plnění žádné specifikum oproti obecné
úpravě náhrady škody.

4.5 Zaviněná a nezaviněná následná nemožnost plnění

Současná právní úprava následné nemožnosti plnění nerozlišuje ve vztahu k trvání

smlouvy, zda k následné nemožnosti plnění došlo bez zavinění smluvních stran nebo
161
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s jejich zaviněním. Bez ohledu na důvody následné nemožnosti plnění současná

právní úprava spojuje s následnou nemožností plnění v rámci obchodních závazkových

vztahů zánik smlouvy. Rovněž i nový občanský zákoník nečiní v tomto ohledu žádný
rozdíl a s následnou nemožností plnění spojuje zánik závazku bez ohledu na důvody,

které způsobily následnou nemožnost plnění.

Jak však bylo výše v rámci vývoje následné nemožnosti plnění na území dnešní

České republiky zmíněno, není toto řešení jediné možné a v rámci obecného
občanského zákoníku a dokonce i v rámci středního občanského zákoníku bylo

přijímáno jiné řešení. Domnívám se, že nový občanský zákoník, vzhledem k silné

a hluboké inspiraci v obecném zákoníku občanském, ke kterému se otevřeně hlásí
i důvodová zpráva,162 měl rozlišit zaviněnou a nezaviněnou následnou nemožnost

plnění. Jak již bylo uvedeno, zaviněnou a nezaviněnou následnou nemožnost plnění

ve vztahu k trvání smlouvy rozlišuje i současné rakouské právo a také anglické právo.

Švýcarské právo také upravuje odlišně zaviněnou a nezaviněnou následnou nemožnost
plnění. V ustanovení článku 119 odst. 1 OR, zařazeném systematicky do kapitoly

nazvané zánik obligací, se stanoví, že „pokud se v důsledku okolností, za které dlužník

neodpovídá, stane jeho plnění nemožným, považuje se pohledávka za zaniklou“.
Naproti tomu v článku 97 odst. 1 OR, upraveném v dílu nazvaném nesplnění smluvních

povinností, je stanoveno, že „pokud nemůže být vůbec nebo řádně dosaženo splnění
závazku, pak je dlužník povinen nahradit z tohoto vzniklou škodu, pokud neprokáže, že

mu nelze přičítat žádné zaviněné“. Švýcarské právo tedy také rozlišuje situace, kdy

dlužník zavinil a kdy nezavinil následnou nemožnost plnění a z toho vyplývající

náhradu škody a důsledky pro trvání smlouvy. Pokud dlužník zavinil následnou

nemožnost plnění, obligace trvá dál a dlužník musí nahradit škodu. Věřitel má v případě
dlužníkem zaviněné následné nemožnosti plnění stejná práva jako při prodlení
dlužníka.163 Švýcarská literatura uvádí, že splnitelnost nepatří mezi nutné prvky

platného závazku.164 S tímto přístupem k zaviněné následné nemožnosti plnění, který

se v zásadě kryje s přístupem anglickým a rakouským, souhlasím.
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Dle mého názoru stačilo v novém občanském zákoníku vyjít z obecného zákoníku

občanského a přizpůsobit jeho znění nové právní úpravě. Měly by být rozlišovány

situace, kdy se plnění následně stane bez zavinění smluvních stran nemožným
(„vis maior“) a situace, kdy se plnění stane v důsledku zavinění jedné nebo obou

smluvních stran následně nemožným. První situace, tedy aplikace institutu vis maior,

by rušila závazek a zprošťovala by smluvní strany jakýchkoliv vzájemných povinností

ze zrušené smlouvy, s výjimkou povinnosti vypořádat se dle bezdůvodného obohacení.

Toto řešení by pochopitelně bylo dispozitivní s tím, že smluvním stranám by byly dány
široké možnosti vlastní smluvní úpravy. Ty by zahrnovaly jak možnost definovat vis

maior, tak i možnost upravit vzájemná práva a povinnosti při následné nemožnosti

plnění. Tato navrhovaná úprava by tedy nebyla až tolik odlišná oproti úpravě v novém
občanském zákoníku. Druhá situace, tedy zaviněná nemožnost plnění, by však

představovala velký rozdíl oproti situaci v novém občanském zákoníku. Pokud by jedna

smluvní strana zavinila, že se plnění smlouvy stalo následně nemožným, samotná
následná nemožnost by nezpůsobila automatický zánik smlouvy, jak je tomu v novém

občanském zákoníku. Tato situace by umožnila oprávněné smluvní straně odstoupit

od smlouvy, aniž by musela stanovit přiměřenou lhůtu ke splnění smlouvy a žádat
náhradu škody nebo na základě smlouvy žalovat na plnění ze smlouvy. Pokud by

oprávněná smluvní strana zvolila žalobu na plnění ze smlouvy a plnění by bylo

absolutně nemožné (jistě velká většina případů), tak by smluvní strana mohla obdržet

hodnotu v penězích rovnající se dluhu povinné strany nebo by mohla být uspokojena
se svým souhlasem a se souhlasem soudu alternativním plněním. V této situaci by

však oprávněná strana musela splnit svou pohledávku, tedy své povinnosti ze smlouvy.

Pokud by smluvní strana zvolila možnost odstoupení od smlouvy, nemusela by již
plnit své smluvní povinnosti a mohla by žádat na náhradu škody ve výši rozdílu svého

plnění a plnění protistrany. Volba, kterou z možností využít, by byla na oprávněné
straně. Situace by tedy byla podobná současné právní úpravě následné nemožnosti

plnění v obchodním zákoníku, ale s tím rozdílem, že v případě zaviněné následné
nemožnosti plnění by smlouva nezanikala ze zákona, ale na základě volby jedné

ze smluvních stran a zároveň by oprávněná strana měla volbu, zda smlouvu zrušit
nebo smlouvu zachovat v platnosti, splnit svou smluvní povinnost a domáhat se

alternativního plnění se souhlasem soudu nebo peněžité náhrady. Pokud by tedy
79

např. při kupní smlouvě zanikla individuálně určená věc zaviněním prodávajícího,

kupující by měl na výběr, zda zaplatit kupní cenu a např. domáhat se se souhlasem

soudu alternativního plnění (např. na místo individuálně určeného stroje by mohl být

dodán stroj stejné značky, barvy, typu, ale jiného výrobního čísla) nebo peněžité
hodnoty ve výši ceny obvyklé daného stroje. Druhá možnost by byla od smlouvy

odstoupit a žádat náhradu škody ve výši rozdílu mezi sjednanou kupní cenou

a skutečnou cenou stroje. V případě první varianty by smlouva zanikla splněním
uhrazením peněžité hodnoty zaniklé věci nebo předáním alternativního plnění. Po

celou dobu, až do splnění smlouvy, by povinná strana byla v prodlení s plněním, se
všemi příslušnými důsledky z toho vyplývajícími (např. povinnost hradit smluvní

pokutu). Oprávněná strana by bez zbytečného odkladu poté, co jí druhá smluvní

strana oznámila, že došlo k nemožnosti plnění, měla zvolit, zda trvá na smlouvě nebo

zda od smlouvy odstupuje. Pokud by oprávněná strana v přiměřené době neprovedla
tuto volbu, dostávala by se do prodlení a od smlouvy by mohla odstoupit i druhá

smluvní strana (tedy ta, co nemožnost plnění zavinila). Tato mnohem podrobnější
zákonná úprava by více reflektovala skutečný stav věci, tedy ten, že mezi zaviněnou

a nezaviněnou následnou nemožností plnění je rozdíl, který by se měl projevit

i v právním řešení dané problematiky. Smluvním stranám jistě nový občanský zákoník

nezakazuje si výše popsané řešení ujednat ve smlouvě. Domnívám se však, že výše
uvedené řešení mělo být zvoleno jako zákonný model, od kterého by bylo možné
se smluvně odchýlit (včetně možnosti sjednat konstrukci, které byla zvolena jako

zákonná do nového občanského zákoníku). Anglické, švýcarské i rakouské právo též
následnou nemožnost plnění rozdělují na zaviněnou a nezaviněnou, přičemž s oběma
druhy nemožnosti plnění jsou spjaty různé právní důsledky.

Doporučení

U všech smluv, jejichž splnění může být ohroženo vyšší mocí a u nichž v důsledku

působení vyšší moci reálně hrozí následná nemožnost plnění, bych smluvním stranám

doporučil, aby do svých smluv začlenily ujednání upravující tuto situaci. Jedním

z možných ujednání může být např. obecné ujednání, které definuje vyšší moc. Tato

definice by mohla znít např takto: „vyšší mocí se ve smyslu této smlouvy rozumí událost,
která nastala po uzavření této smlouvy bez ohledu na vůli a zavinění smluvních stran,

která činí plnění ze smlouvy nemožným nebo protiprávním a která byla v okamžiku
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uzavření smlouvy nepředvídatelná“. Dále smluvní strany mohou sjednat, které
události budou za takovouto událost považovány. Smluvní strany musí rovněž
zvážit, zda výčet bude taxativní nebo demonstrativní. Bez ohledu na typ smlouvy lze
uvažovat o následujících situacích: válka (vyhlášená či nevyhlášená), teroristický útok,

úřední akt státu nebo skupiny států nebo mezinárodní organizace, povstání, revoluce,
násilné uchopení moci ve státě plnění, občanská válka, kontaminace místa, kde má být
plněno, nebezpečnými a zdraví ohrožujícími látkami nebo organizmy. Dle typu

smlouvy lze samozřejmě sjednat širokou škálu dalších případů, kdy bude následná
nemožnost plnění považována za vis maior. Naopak smluvní strany mohou dojednat,

které situace nebudou v žádném případě považovány za vis maior. Lze si představit, že

do této skupiny budou patřit např. povětrnostní podmínky a atmosférické vlivy, události,

které mohly smluvní strany rozumně předvídat v okamžiku uzavření smlouvy, stávky

zaměstnanců, růst cen surovin nebo materiálu, změna směnného kurzu měn, změna

výše zákonných nebo povinných plateb. Smluvní strany by na závěr těchto ujednání

měly sjednat, že ani jedna ze smluvních stran se nedostává do prodlení nebo neporušuje

žádnou smluvní ani zákonnou povinnost, pokud je nesplnění smluvních nebo zákonných
povinností způsobeno vyšší mocí, která nastala po datu uzavření smlouvy (či jiném

datu, na kterém se smluvní strany dohodnou) a že smluvní strany povedou v dobré víře

jednání o změně smlouvy, aby následně nemožná ujednání byla nahrazena novými

ujednáními, která budou možná a která budou svým obsahem co nejlépe vystihovat

smysl a obsah původních smluvních ujednání, přičemž smlouva nezaniká jen tím, že je

její plnění nemožné v důsledku vis maior. Smluvní strany si např. mohou dohodnout,

že smlouva zaniká automaticky až poté, co se např. nedohodnou o nové úpravě práv

a povinností ze smlouvy nebo že po uplynutí stanovené doby je každá ze smluvních

stran oprávněna smlouvu vypovědět nebo od smlouvy odstoupit a dále příslušná

práva a povinnosti z toho vyplývající. Rovněž bych stranám doporučil, aby ve svých

smlouvách odlišily zaviněnou a nezaviněnou nemožnost plnění. Zaviněná nemožnost

plnění by neznamenala automatický zánik smlouvy, ale oprávněná smluvní strana by
mohla buď na smlouvě trvat, tedy splnit svoji povinnost ze smlouvy a požadovat po

druhé smluvní straně plnění v podobě finanční hodnoty následně nemožného plnění.

Druhou možností oprávněné strany by bylo od smlouvy odstoupit a vymáhat náhradu
škody ve výši rozdílu vzájemných protiplnění. Pokud by byl dluh povinné strany
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zajištěn, odstoupení od smlouvy by nemělo na zajištění tohoto dluhu povinné osoby
vliv (§ 2005 odst. 2 NOZ).

Význam ujednání vis maior nelze podceňovat ani u zdánlivě jednoduchých

obchodních smluv. Jen velmi omezené množství smluv je zcela nezávislé na vnějších

vlivech a nemůže tak být ohroženo náhodnou následnou nemožností plnění. U ostatních

smluv lze ujednání upravující následnou nemožnost plnění v zájmu zachování jistoty

a úspěšného splnění smlouvy jen doporučit.

4.6 Následná nemožnost plnění v novém občanském zákoníku

Nový občanský zákoník upravuje následnou nemožnost plnění v § 2006 NOZ, který

je zařazen v dílu sedmém s názvem Zánik závazků a v oddílu druhém pojednávajícím
o jiném způsobu zániku závazků. Toto ustanovení stanoví, že „stane-li se dluh po vzniku

závazku nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné,

lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až

po určené době.“ Nový občanský zákoník užívá slovo „nesplnitelnost“ oproti současné
právní úpravě, která pracuje se slovem „nemožnost“. Domnívám se, že jde však jen

o terminologickou změnu, kdy nesplnitelnost a nemožnost jsou synonyma. Rovněž

důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku uvádí, že „návrh ustanovení
o následné nemožnosti plnění přejímá dosavadní platnou úpravu v občanském

a obchodním zákoníku“.165 Při výkladu tohoto ustanovení je však třeba zmínit

celkovou změnu pojetí závazkových vztahů v novém občanském zákoníku. Občanský

zákoník nově vymezuje samotný pojem „závazek“. Činí tak v § 1721 NOZ, kde praví,

že „ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku

a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit“. Nově je tedy třeba

důsledně rozlišovat pojmy závazek, dluh a pohledávka. Závazek je tedy celý souhrn

práv a povinností, které vůči sobě smluvní strany mají. Závazek se zakládá (mimo

jiné) též smlouvou. Na závazek je tedy třeba hledět jako na vzájemné povinnosti,

které vůči sobě věřitel a dlužník mají. Pojem závazek tak v novém občanském

zákoníku nahrazuje současný pojem „závazkový právní vztah“ 166 a „obchodní

165
166

Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, str. 1017. [online] [cit. 24. 2. 2013]. Dostupné
z http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=71122.
Ustanovení § 488 ObčZ.

82

závazkový vztah“.167 Pohledávka je naproti tomu právo věřitele na plnění ze smlouvy

a dluh je povinnost dlužníka toto právo splnit. Smluvní strany jsou v obchodních

vztazích vůči sobě nejčastěji vzájemně dlužníky a věřiteli, tedy každá smluvní strana

má práva a povinnosti jak dlužníka, tak i věřitele.168

Současná právní úprava v obchodním zákoníku upravuje obchodní závazkové

vztahy, tedy závazkové právní vztahy řídící se úpravou v obchodním zákoníku. Toto

ustanovení tedy navazuje na pojem „závazkový právní vztah“. Současný občanský

zákoník tedy definoval závazek (obligaci) jako závazkový právní vztah, ale současná

legislativa s tímto pojmem nepracuje příliš důsledně. Odborná literatura toto tvrzení

potvrzuje.169 Domnívám se, že důsledné rozlišování pojmů závazek, pohledávka a dluh

přispěje k jednoznačnějšímu a kvalitnějšímu výkladu a aplikaci právních norem. Lze

snad vyjádřit jen přání, aby zákonodárce i v budoucnu důsledně rozlišoval tyto pojmy,

aby nedocházelo k jejich zaměňování.

4.7 Nevýhody právní úpravy následné nemožnosti plnění
přijaté v novém občanském zákoníku pro zajištění dluhů

Následující text má za cíl analyzovat nevýhody konceptu následné nemožnosti

plnění, který byl přijat do nového občanského zákoníku. Dle úpravy přijaté v novém
občanském zákoníku, závazek zaniká v okamžiku, kdy se dluh stal nesplnitelným.170

Pokud je dlužníkův dluh určen individuálně (např. prodávající má dodat konkrétně

a individuálně určenou věc), lze i tento nepeněžitý dluh zajistit některým ze
zajišťovacích institutů, které zná české právo. Lze uvažovat např. o ručení dle § 2018

a násl. NOZ nebo např. i zástavním právu dle ustanovení § 1309 a násl. NOZ. Právní

úprava ručení ani zástavního práva nevylučují, aby byl těmito způsoby zajištění zajištěn

i nepeněžitý dluh. Zajištění závazků má akcesorickou povahu, tedy existuje jen, pokud

existuje závazek hlavní.171 Zánikem hlavního závazku zaniká i zajišťovací závazek.
167
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Část třetí ObchZ.
Jde tedy o synalagmatický právní vztah.
ELIÁŠ, Karel. Clausula rebus sic stantibus: Význam změny okolností pro trvání obligace ex contractu.
Obchodněprávní revue. č. 6/2009.
Ustanovení § 2006 NOZ.
Např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 7. 2010, sp. zn. 33 Cdo 498/2009: „zajišťovací závazek
nemůže vzniknout bez existence zajišťovaného (hlavního) závazku a nemůže bez něj existovat, což
je výrazem akcesorické povahy zajištění“.
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Pro podporu tohoto tvrzení lze citovat i současnou judikaturu. Ve svém rozsudku ze

dne 23. 9. 2010, sp. zn. 33 Cdo 2725/2008 Nejvyšší soud konstatoval, že „v případě
zániku původního závazku narovnáním zaniká rovněž jeho zajištění ručením, které se na

nově vzniklý závazek, jenž nahradil závazek původní, nevztahuje”.172 Je tedy zřejmé, že
pokud zanikl původní závazek, byť byl nahrazen závazkem novým, zajištění zajišťující

původní závazek (dluh) zaniká okamžikem zániku původního závazku a na nový dluh
se nevztahuje, který je tak dluhem nezajištěným.

Nová právní úprava neodlišováním zaviněné a nezaviněné následné nemožnosti

plnění nedostatečně chrání věřitele a zajištění jeho pohledávky v případě dlužníkem

zaviněné následné nemožnosti plnění. Dle ustanovení § 2006 NOZ zaniká v případě

následné nemožnosti plnění celý závazek. V případě zajištění ručením nebo zástavním

právem nemůže však toto zajištění trvat, pokud hlavní závazek zanikl. Výslovně

to uvádí nový občanský zákoník v ustanovení § 1376 NOZ, kde se stanoví, že

„zanikne-li zajištěný dluh, zanikne i zástavní právo“. Je zřejmé, že zánikem závazku

zaniká i dluh, který je součástí závazku. Rovněž tak i u ručení v ustanovení § 2026 NOZ

je uvedeno, že „ručení zaniká zánikem dluhu, který zajišťuje“. V případě následné

nemožnosti plnění dle ustanovení § 2006 NOZ zaniká celý závazek, tedy jak povinnost

prodávajícího dodat individuálně určenou věc, tak i povinnost kupujícího zaplatit kupní
cenu a rovněž i práva odpovídající těmto povinnostem smluvních stran. Jak zástavní

právo, tak i ručení tedy okamžikem, kdy nastala následná nemožnost plnění, zanikají
v důsledku své akcesority k hlavnímu závazku. V tomto okamžiku se plně projeví

nedostatek právní úpravy přijaté v novém občanském zákoníku. Pokud k následné
nemožnosti plnění došlo v důsledku zavinění prodávajícího (např. v důsledku
úmyslného zničení věci nebo nedbalosti), závazek zaniká a s ním i zajištění dluhu

z tohoto závazku. Lze si představit situaci, že v situaci, kdy je dluh prodávajícího
spočívající v povinnosti dodat určenou věc nesplnitelný a tento dluh je zajištěn např.

ručením třetí osoby, prodávající věc raději zničí. Je však možné, že takto určená věc

zanikne v důsledku události, za kterou prodávající odpovídá. V těchto případech dle

právní úpravy v novém občanském zákoníku závazek (tedy kupní smlouva) zaniká
a s tím zaniká dle § 1376 NOZ i zástavní právo. Věřitel (kupující) nemá v tuto chvíli
172

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 2010, sp. zn. 33 Cdo 2725/2008, dostupný z www.nsoud.cz.
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efektivní zajištění své pohledávky na náhradu vzniklé škody a nemůže se domáhat
uspokojení své pohledávky prostřednictvím zajištění. Tato situace, kdy dlužník může

profitovat ze své vlastní nepoctivosti, se mi jeví jako krajně nespravedlivá a v rozporu

se zásadami dobrých mravů a poctivého obchodního styku, ale přijatá právní úprava

tuto možnost připouští. V případě zaviněné následné nemožnosti plnění sice věřiteli
dle právní úpravy v novém občanském zákoníku zůstává zachován nárok na náhradu

škody,173 tento nárok však již není zajištěn dřívějším zajištěním. Tuto situaci lze

srovnat s výše citovaným případem, který posuzoval Nejvyšší soud a týkal se narovnání:
na nový nahrazený závazek se původní zajištění zajišťující nahrazovaný závazek

nevztahovalo. Obdobný přístup je dle mého názoru nutné přijmout ve vztahu k náhradě
škody ze zaniklé smlouvy pro následnou nemožnost plnění a původně zajištěnému,

avšak zaniklému závazku. Věřitel dle právní úpravy v novém občanském zákoníku

nemůže žádat náhradu škody na základě existující smlouvy, protože smlouva zanikla

následnou nemožností plnění.

Pokud by naopak byla přijata právní konstrukce, shodně jako v Rakousku a Anglii,

že zaviněnou následnou nemožností plnění závazek nezaniká, přinesla by tato právní

úprava dle mého mínění řešení výše uvedených situací. Po vzniku zaviněné následné

nemožnosti plnění by se kupující sice nemohl domáhat sjednaného plnění ze smlouvy,

které by nezaniklo pro objektivní nemožnost plnění, ale nárok kupujícího na náhradu
škody by vyplýval z platné smlouvy (náhrada škody místo plnění) a tento jeho nárok by

byl zajištěn trvajícím zajištěním. Původní smluvní povinnost prodávajícího dodat

sjednané zboží by byla zaměněna za novou povinnost a to nahradit škodu ve výši

zaniklého plnění. Závazek by tak nezanikal, jen by se měnila jedna složka tohoto

závazku, a to povinnost dodat věc na povinnost nahradit škodu. Lze uvést analogii

s prodlením dlužníka, kdy rovněž závazek nezaniká automaticky samotným počátkem

prodlení,174 ale závazek se nastalým prodlením modifikuje.175 V případě zaviněné

následné nemožnosti plnění by se tedy povinná strana dostávala do prodlení, se všemi

s prodlením spojenými následky, ale navíc by byl závazek modifikován tak, že by
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Ustanovení § 2913 NOZ.
Výjimku tvoří tzv. fixní smlouvy.
BEJČEK, J., ELIÁŠ, K., RABAN, P. a kol. Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. 5. vydání.
Praha : C. H. Beck, 2010. str. 185.
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nebylo možné vymáhat sjednané plnění ze smlouvy. Smlouva jako celek by však
nezanikala. Závazek by totiž nezanikl v okamžiku, kdy se plnění stalo nesplnitelným,

ale v okamžiku, až by byl uhrazen nárok kupujícího na náhradu škody (např. i ze

sjednaného zajištění) nebo odstoupením oprávněné strany od smlouvy. Naopak právní

konstrukce, že nezaviněná nemožnost plnění zrušuje celý závazek, by vedla k tomu, že

by se věřitel nemohl hojit ze zajištění, protože toto by přestalo zánikem celého závazku
existovat.

Výše podanou argumentaci o nedostatcích nově přijaté právní úpravy následné

nemožnosti plnění lze podpořit i srovnáním s institutem odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy je shodně jako následná nemožnost plnění upravena v novém
občanském zákoníku v dílu 7 nazvaném „Zánik závazků“ a v oddíle 2 nazvaném „Jiné

způsoby zániku závazků“. Nový občanský zákoník tedy pojímá odstoupení od smlouvy

a následnou nemožnost plnění jako důvody pro zánik závazků jinak než splněním,
jinými slovy, aplikací těchto institutů závazek zaniká bez dalšího. Zákonodárce si

byl vědom, že jedním z nedostatků současné právní úpravy odstoupení od smlouvy
v obchodním zákoníku je nedostatečná úprava trvání zajištění závazku v případě
odstoupení od smlouvy. Obchodní zákoník stanoví speciálně jen pro případ smlouvy

o úvěru v ustanovení § 506 ObchZ, že „odstoupení věřitele od smlouvy nemá vliv na

zajištění závazků z této smlouvy“. U všech ostatních smluv je třeba aplikovat obecné
ustanovení § 351 ObchZ, které stanoví, že „odstoupením od smlouvy zanikají všechna

práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ani smluvních ustanovení týkajících se

volby práva nebo volby tohoto zákona podle § 262, řešení sporů mezi smluvními
stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.“ Z tohoto ustanovení je zřejmé, že pokud

strany výslovně neurčí, že zajištění má trvat i po odstoupení a tedy i zániku smlouvy,

tato zajištění zanikají. Toto potvrzuje i ustálená judikatura. Nejvyšší soud ve svém

rozsudku ze dne 27. 1. 2011, sp. zn. 33 Cdo 2637/2008,176 konstatoval, že „odborná
literatura a rozhodovací praxe Nejvyššího soudu je zajedno v tom, že dojde-li ke zrušení

smlouvy odstoupením (§ 48 obč. zák.), zaniká sice hlavní závazek (tj. práva a povinnosti
176

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2011, sp. zn. 33 Cdo 2637/2008, dostupný z www.nsoud.cz.
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vyplývající ze smlouvy), jakož i vedlejší závazek sloužící k jeho zajištění, nezaniká však

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl ještě před odstoupením od smlouvy“. Je tak
zjevné, že dle obchodního zákoníku vede zánik smlouvy zároveň k zániku zajišťovacích

institutů, které zajišťují hlavní závazek ze smlouvy. Pokud si smluvní strany nesjednají
jinak, je z tohoto pravidla obchodním zákoníkem stanovena výjimka jen pro smlouvu

o úvěru a dále je rozhodovací praxí soudů dovozená výjimka pro trvání smluvní pokuty,

pokud nárok na smluvní pokutu vznikl před zánikem smlouvy. Zákonodárce si byl

tohoto problému vědom a do nového občanského zákoníku do ustanovení § 2005

zahrnul pravidlo, že „by-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani

zajištění“. Právní úprava, která je dnes výslovně vztažena jen na smlouvu o úvěru,
se tak v novém občanském zákoníku rozšiřuje na odstoupení od jakékoliv smlouvy.

Zde je však nutné zdůraznit, že obdobné ustanovení u zaviněné následné nemožnosti
plnění chybí. V tomto ohledu je třeba se ptát, proč zákonodárce toto pravidlo výslovně
neupravil i pro následnou nemožnost plnění.

Odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu je dle ustanovení § 2002

NOZ možné, „poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem“. Je zde možné opět

analyzovat situaci u kupní smlouvy s individuálně určenou věcí. Pokud prodávající

dodá věc, ale věc má např. takové vady, že je smlouva porušena podstatným způsobem,

může kupující odstoupit od smlouvy. Zajištění, která byla v jeho prospěch sjednána

a zajišťují řádné a včasné splnění smlouvy prodávajícím, nejsou dle ustanovení § 2005

NOZ dotčena. Kupující má tedy možnost domáhat se svých práv prostřednictvím

zajišťovacího institutu. Pokud však prodávající věc před dodáním věci kupujícímu zničí

nebo věc v důsledku události, za kterou prodávající odpovídá, zanikne, zaniká i závazek

pro následnou nemožnost plnění a s ním i veškerá zajištění, která byla sjednána ve

prospěch kupujícího. Tato situace není dle mého názoru únosná. Proč zákonodárce
zajištění u odstoupení od smlouvy výslovně ponechal a dokonce rozšířil ze smlouvy

o úvěru na všechny smlouvy, ale u zaviněné následné nemožnosti nikoliv, není dle mého
názoru dostatečně zdůvodněno. Lze též uvažovat situaci, že dlužník si bude vědom
toho, že se v budoucnu dostane do prodlení a věřitel bude moci dle ustanovení § 2002

NOZ odstoupit od smlouvy a následně se hojit zajištěním, které zůstalo v platnosti
i po odstoupení od smlouvy, a proto dlužník ještě před věřitelovým odstoupením od
smlouvy raději znemožní splnění smlouvy, čímž zaniknou i veškerá zajištění dluhu.
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4.8 Výhrada změny poměrů v novém občanském zákoníku

Nový občanský zákoník však přináší určitou změnu v nazírání na hospodářskou

nemožnost plnění. V současné době jsou v případě obtížnosti plnění možné dvě situace.
Na jedné straně, pokud je plnění možné se zvýšenými náklady, je smlouva i nadále
závazná a dlužník se nemůže dovolávat následné nemožnosti plnění a zániku smlouvy.

Na druhé straně, pokud je za mimořádných okolností dána následná hospodářská

nemožnost plnění, smlouva zanikne. Dle současné právní úpravy tedy jsou v situacích,
kdy je plnění obtížnější, možné jen tyto dvě zmíněné situace. Každá z těchto dvou
situací je však vždy pro jednu stranu velmi radikální a přísná. V případě zvýšených

nákladů je smlouva nadále platná, ale pro dlužníka se smlouva stává velmi obtížně

splnitelnou a jistě i nevýhodnou. Naproti tomu při aplikaci ustanovení o hospodářské

nemožnosti plnění, jak tomu činila prvorepubliková judikatura v případě války,

smlouva zaniká ex lege pro následnou nemožnost plnění a věřiteli se nedostane ničeho
z jím očekávaného plnění. Nový občanský zákoník však zavádí určitou „třetí“ cestu,

která se snaží najít kompromis mezi oběma výše uvedenými situacemi. Ustanovení

§ 1764 NOZ jinými slovy přebírá současné ustanovení § 575 odst. 2 ObčZ, tedy to, že
plnění není nemožné, je-li možné plnit za ztížených podmínek, s většími náklady nebo

až po sjednaném čase. Nové ustanovení § 1764 NOZ používá pojem obtížnější, což je

dle mého mínění souhrnný název pro všechny situace, které dnes uvádí § 575 odst. 2

ObčZ a § 352 odst. 1 ObchZ. Výslovně se stanoví, že obtížnost plnění pro dlužníka, není

důvodem pro zánik závazku. Tímto by se tedy úprava v novém občanském zákoníku
nelišila od současné. Ustanovení § 1764 NOZ však zároveň z uvedeného pravidla

stanoví výjimky, které jsou dále rozvedeny v § 1765 a 1766 NOZ. Ustanovení § 1765

NOZ tak normuje situaci, kdy dlužníkovo plnění není nemožné, ale zároveň došlo

k takové změně okolností nebo k události, která podstatně změnila situaci oproti té, ve

které smluvní strany byly v době uzavření smlouvy. V této situaci tedy nelze říci, že

plnění je následně nemožné (plnění totiž může být jak fakticky, tak právně možné),
aplikace následné hospodářské nemožnosti plnění tedy nebude dána (nebude se jednat

o mimořádnou situaci), ale zároveň nelze v zájmu spravedlnosti po dlužníkovi
požadovat, aby za daných podmínek bez ohledu na novou situaci plnil. Dané zákonné

ustanovení tedy konstruuje podmínky, kdy se lze na druhé straně domáhat obnovení

jednání o smlouvě, přičemž pokud se strany nedohodnou nebo pokud k jednáním vůbec
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nedojde, může se strana domáhat změny nebo zrušení smlouvy i u soudu (§ 1766 NOZ).
Zákon tak dané podmínky vymezuje poměrně přísně:

a) musí dojít k podstatné změně okolností;

b) tato změna vyvolává zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné ze smluvních
stran;

c) toto znevýhodnění musí spočívat buď v neúměrném zvýšení nákladů plnění, anebo
v neúměrném snížení hodnoty předmětu plnění;

d) změnu okolností, která způsobila zvlášť hrubý nepoměr, smluvní strana nemohla
rozumně předpokládat ani ovlivnit;

e) tato skutečnost (která způsobila zvlášť hrubý nepoměr) nastala až po uzavření
smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou.

Za těchto okolností bude tedy možné se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ale

dlužník není zproštěn povinnosti plnit ani nesmí plnění odkládat. Klíčovým pojmem

celého ustanovení je „zvlášť hrubý nepoměr“. Jde tedy o nepoměr vzájemných práv

a povinností, který je nejen hrubý, ale musí být i „zvlášť hrubý“. Bude jistě zajímavé
sledovat, jak bude judikatura tento pojem vykládat a jaké skutkové situace bude

subsumovat pod tuto právní normu. Současné právo tuto úpravu nezná, takže nelze

čerpat ze stávající judikatury. Přesto je možné i v dnešním právu nalézt obdobnou

úpravu, která se však neváže k právům závazkovým, ale k právům věcným, a to

konkrétně k věcným břemenům. V ustanovení § 151p odst. 3 ObčZ se praví, že

„vznikne-li změnou poměrů hrubý nepoměr mezi věcným břemenem a výhodou

oprávněného, může soud rozhodnout, že se věcné břemeno za přiměřenou náhradu

omezuje nebo zrušuje“. Ačkoliv jsou věcná práva odlišnými právy od obligačních
práv, domnívám se, že v nových ustanoveních § 1765 a 1766 NOZ lze pozorovat

paralelu s ustanovením o rušení věcných břemen pro vzájemný hrubý nepoměr práva

a povinností oprávněného a povinného z věcného břemene. Je zde však vidět rozdíl, že

u zrušení věcného břemene soudem dle § 151p odst. 3 ObčZ je třeba „hrubý nepoměr“,

zatímco § 1765 NOZ vyžaduje „zvlášť hrubý nepoměr“. Pro splnění podmínky

zvlášť hrubého nepoměru budou jistě vyžadovány mnohem zásadnější rozdíly

a nerovnosti ve vzájemných právech a povinnostem než je tomu u hrubého nepoměru.
Při posuzování, zda nastal zvlášť hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi

smluvních stran, bude možné, i když s přihlédnutím k rozdílům mezi právy věcnými
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a závazkovými, využít i současnou judikaturu k § 151p odst. 3 ObčZ. Dle mého

názoru by bylo možné přiměřeně použít rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 1. 2001,

sp. zn. 22 Cdo 1665/99, kde se Nejvyšší soud vyjádřil k hrubému nepoměru mezi

právy a povinnostmi oprávněného a povinného z věcného břemene. Byl vyjádřen právní
názor: „při rozhodování o omezení nebo o zrušení věcného břemene v důsledku změny

poměrů je třeba brát v úvahu všechny okolnosti, především je nutno zjistit, zda došlo

ke změně poměrů a v kladném případě posoudit, nakolik tato změna měla vliv na

způsob výkonu práva, odpovídajícího věcnému břemeni, jak se projevila na užívání

nemovitosti věcným břemenem zatížené a vzít do úvahy újmu, která oprávněnému

nastane v důsledku omezení nebo zrušení věcného břemene za náhradu a porovnat
ji s případnou újmou, která vznikla vlastníkům zatíženého pozemku v důsledku

změny poměrů. Právně významný je jen ten hrubý nepoměr, který vznikl v důsledku

změny poměrů; i když ke změně poměrů došlo a je dán i hrubý nepoměr mezi

věcným břemenem a výhodou oprávněného, nejsou podmínky pro zrušení věcného
břemene dány, pokud tento hrubý nepoměr existoval již před změnou poměrů.“

Dle mého názoru bude toto rozhodnutí přiměřeně použitelné i dle nové právní
úpravy nejen na zánik věcných břemen,177 ale přiměřeně ho bude možné aplikovat
i na ustanovení § 1765 NOZ. Soudy budou moci toto ustanovení použít jako vodítko
při posuzování „zvlášť hrubého nepoměru“. Ostatně i dle současné právní úpravy,

pokud bylo věcné břemeno zřízeno smlouvou, je na základě § 151p ObčZ rušeno věcné

břemeno a tedy i vlastně smlouva, která ho zřídila. Nepřímo tedy vlastně i dnes

soudy v některých případech rušení věcných břemen rozhodují o tom, zda je mezi
stranami smlouvy o zřízení věcného břemene hrubý nepoměr v jejich právech

a povinnostech.

Dle mého názoru ustanovení § 1765 NOZ vhodně doplňuje dnešní úpravu, která

umožňuje dlužníkovi jen splnit bez dalšího nebo se domáhat následné hospodářské

nemožnosti plnění a zániku smlouvy. Nová právní úprava umožní, aby dlužník mohl

požadovat úpravu vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, která

se pro něj bez jeho zavinění stala nepříliš výhodnou, ale strany mají zájem na dalším

trvání smlouvy. Tímto však není řečeno, že citovaný rozsudek Nejvyššího soudu ze
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Ustanovení § 1299 odst. 2 NOZ v zásadě přijímá současnou právní úpravu rušení věcných břemen
pro vzájemný hrubý nepoměr práv a povinností vyplývajících z věcného břemene.
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dne 25. 1. 2012, sp. zn. 32 Cdo 3334/2010 zabývající se zánikem smlouvy pro

následnou hospodářskou nemožnost plnění, ztrácí po nabytí účinnosti nového

občanského zákoníku na významu. Možnost aplikace § 1785 NOZ je velmi omezena

a lze si představit, že i nadále bude většina situací, kdy se bude dlužník zdráhat splnit
s odvoláním na vyšší náklady, spadat do běžné hospodářské a tedy i relativní nemožnosti

plnění, čímž bude dlužník povinen splnit a nebude moci žádat postup dle § 1785 ObčZ.
Rovněž však neztrácí na relevanci hospodářská nemožnost plnění způsobující zánik

závazku. Pokud dojde k situaci, která dnes může být považována za následnou

hospodářkou nemožnost plnění způsobující zánik povinnosti dlužníka plnit (viz např.

citovaná předválečná judikatura z období těsně po 1. světové válce), bude na tuto

situaci nutno dle mého mínění nahlížet jako na následnou hospodářskou nemožnost
způsobující zánik závazku i nadále a ustanovení § 1785 NOZ se rovněž neuplatní.

Závazek smluvních stran totiž zanikne ze zákona a nebude dále existovat. Citovaný

rozsudek tak bude plně uplatnitelný, avšak s tím, že stranám bude dána „třetí“ možnost,
jak danou situaci řešit.

Nabízí se však otázka, zda ustanovení o změně poměrů lze dohodou smluvních

stran vyloučit. Nový občanský zákoník neobsahuje taxativní výčet kogentních

ustanovení, jak je tomu dnes v ustanovení § 263 odst. 1 a 2. ObchZ. Důvody

neplatnosti jsou obsaženy v § 580 odst. 1 a 2 NOZ. Domnívám se, že žádný z důvodů

neplatnosti uvedených v tomto ustanovení nedopadá na případné smluvní vyloučení

ustanovení § 1765 a 1766 NOZ. Též historickým výkladem lze dle mého názoru

podpořit tvrzení, že § 1765 a 1766 NOZ jsou plně dispozitivní. Obchodní zákoník
v § 290 odst. 2 umožňuje v případě smlouvy o smlouvě budoucí oprávněné

straně domáhat se určení obsahu smlouvy soudem, pokud zavázaná strana nesplní
závazek uzavřít smlouvu. Toto ustanovení tedy shodně jako ustanovení § 1765 NOZ

umožňuje soudu zasáhnout do vzájemných práv a povinností. Přestože § 1765 NOZ

upravuje odlišnou situaci než ustanovení § 290 odst. 2 ObchZ, v obou dvou
ustanoveních je soudu dána možnost, aby na návrh oprávněné strany zasáhl do obsahu

smlouvy a svým autoritativním výrokem určil obsah vzájemných práv a povinností

smluvních stran. Ustanovení § 290 odst. 2 ObchZ není určeno jako kogentní, lze

tedy možnost určit obsah smlouvy soudem vyloučit ujednáním stran. Rovněž
v ustanovení § 2898 NOZ jsou uvedena ujednání, která jsou nepřípustná a rovněž
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případy, ve kterých se nelze vzdát práva na náhradu škody. Žádný z uvedených
případů však nedopadá na ustanovení § 1765 NOZ a 1766 NOZ.

Na základě této argumentace se domnívám, že ustanovení § 1765 NOZ a § 1766

NOZ jsou dispozitivní. Je proto otázka, zda se tato ustanovení nestanou pravidelně
vylučovanými ustanoveními v obchodních smlouvách.
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5 Anglická právní úprava nemožnosti plnění
Dle anglického práva zaniká smlouva pro následnou nemožnost plnění, pokud

po uzavření smlouvy nastala okolnost, která činí plnění sjednané ve smlouvě plněním

fyzicky nebo obchodně nemožným, protiprávním nebo radikálně odlišném oproti

stranami zamýšlenému plnění, čímž se obsah sjednaného závazku změnil do zcela

jiné podoby oproti době, kdy byla smlouva uzavřena.178 Anglické právo tak při řešení

problematiky dodatečné nemožnosti plnění hledá odpověď na právní otázku, zda
mimořádné skutečnosti nastalé po uzavření smlouvy činí sjednané plnění „radikálně

odlišným“ oproti tomu, co bylo sjednáno a požadováno původní smlouvou. Jinými

slovy, zda se požadované smluvní plnění změnilo na základě okolností mimo kontrolu

smluvních stran do takové míry, že by jedna ze smluvních stran měla být „omluvena“

ze splnění své smluvní povinnosti. Anglické právo tak zná jednotlivé situace nebo

skutečnosti, které činí smluvní plnění „radikálně odlišným“ do té míry, že smlouva
zaniká pro následnou nemožnost plnění.

Anglické soudy však přistupují k následné nemožnosti plnění poměrně restriktivně.

Odborná literatura uvádí, že základní příčiny tohoto postoje anglických soudů jsou
dvě.179 První z nich je, že vzhledem k oblíbenosti anglického práva v mezinárodních

transakcích nechtějí soudy příliš zasahovat do smluvních ujednání stran. V případě, že

by soudy příliš vstupovaly do smluvních ujednání, mohla by se následná nemožnost

plnění začít používat jako „úniková cesta ze smlouvy“ pro tu smluvní stranu, pro kterou

se smlouva ukázala jako nevýhodná. Tento přístup anglických soudů zhodnotil Lord

Roskill v rozsudku The Nema [1982] AC 724, 752,180 kde konstatoval, že „následnou
nemožnost plnění nelze lehce použít tak, aby smluvním stranám pomohla z následků

nerozumných smluv“. Druhým základním důvodem pro restriktivní přístup anglických

soudů je obecně platná skutečnost, že budoucnost je nejistá. Smluvní strany však v době

uzavírání smlouvy mohou mnoho těchto nejistých budoucích událostí předvídat a do
178
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smlouvy začlenit příslušná ujednání. Tato možnost smluvního ujednání ohledně
budoucích nejistých událostí velmi ovlivnila postoj anglických soudů k následné

nemožnosti plnění v tom smyslu, že přistupují k tomuto institutu spíše restriktivně.

Původní přístup anglických soudů byl velmi přísný a vycházel z případu Paradine
v Jane (1647) Aleyn 26, 27.181 V tomto případě vznikla v anglickém právu velmi
nevídaná absolutní odpovědnost za uzavřené smlouvy. Žalobce pronajal svůj

pozemek žalovanému, ale v průběhu nájemní smlouvy pozemek zabraly na tři roky

ozbrojené síly krále. Žalovaný odmítl platit nájem za tyto tři roky, ale soud rozhodl, že

žalovaný byl povinen „dobře splnit svou povinnost“. Jinými slovy, bez ohledu na vnější

okolnosti byl nájemce povinen platit nájem. V pozdějších letech však anglické soudy

ustoupily od takto silné absolutní objektivní povinnosti dodržovat uzavřené smlouvy

a systémem soudních rozhodnutí vytvořily pravidla pro aplikaci následné nemožnosti
plnění. V současné době se však anglické soudy opět vrací k přísnému přístupu, prvně

vytvořeném v roce 1647, a jen zřídka soud určí, že smlouva zanikla pro následnou
nemožnost plnění, aniž by se tato skutečnost opírala o ujednání ve smlouvě.182 Pokud

se smlouva řídí anglickým právem, pak smluvní strany často zařazují do své smlouvy

ujednání upravující následnou nemožnost plnění. Lze tedy říci, že anglické soudy jsou

velmi zdrženlivé v zásazích do smluvních ujednání, ale naopak nekladou překážky

tomu, aby si smluvní strany předem sjednaly postup pro řešení situace při změně
okolností nebo aby se při změněných okolnostech dohodly na změně smlouvy.

Anglické právo tedy nestojí v cestě případným změnám uzavřené smlouvy, jen je toho

názoru, že by tyto změny měly být činěny přímo smluvními stranami a soud by měl do

obsahu smlouvy zasahovat skutečně jen v extrémních případech. Tento postoj vede

k tomu, že uplatnění následné nemožnosti plnění před anglickými soudy bez

výslovného ujednání ve smlouvě je vidět zřídka. Právník z České republiky se jistě
může podivit nad tím, že rozsudek z roku 1647 má stále relevanci v současném
anglickém právu. Jak již však bylo analyzováno ve druhé kapitole této rigorózní práce,

anglické právo se vyvíjí na jednotlivých případech velmi zvolna a bez prudkých zvratů
a proto i takto staré případy mají stále právní platnost a soudci s nimi i nadále pracují.
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5.1 Klauzule v anglických smlouvách

Vzhledem k výše uvedenému, je v anglickém právu obvyklé začlenit do smlouvy

určitá ujednání, která budoucí nejisté skutečnosti řeší do té míry, že se smluvní strany

nemusí spoléhat na soud, aby za ně situaci v případě nastalé následné nemožnosti

plnění vyřešil dle obecného práva. Z tohoto důvodu jsou některé klauzule v anglickém

právu obvyklé a jsou začleňovány téměř do všech smluv. Pro účely porovnání

s českým právem je vhodné tyto klauzule začleňované do smluv řídících se anglickým

právem uvést.

Obvyklou klauzulí je tzv. klauzule vyšší moci („force majeure clause”).183

Tato klauzule řeší dopad neočekávaných a nepředvídatelných situací na uzavřenou

smlouvu. Příklad této klauzule je možné najít v případu Channel Island Ferries

v Sealink UK Ltd [1988] 1 Lloyd´s 323,184 kde smlouva mezi smluvními stranami
obsahovala „typickou“ klauzuli vyšší moci, která zněla: „smluvní strana neodpovídá

za nesplnění svých smluvních povinností, které nastalo v důsledku boží události,

nemoci, stávky, uzavření pracoviště zaměstnavatelem, požárem a každou další událostí

jakékoliv povahy, která je mimo kontrolu a ovládnutí příslušnou smluvní stranou“. Další

klauzulí ve smlouvách podléhajícím anglickému právu je tzv. klauzule těžkosti

(„hardship clause“). Tato klauzule ve smlouvě určí, jaké nastalé situace budou mezi
smluvními stranami považovány za obtížné a smluvní strany se dohodnou na postupu,
který bude následovat v případě aplikace této klauzule obtížnosti. Lze si představit

různé situace, které mohou smluvní strany definovat jako obtížné. Půjde však jistě

o situace, kdy jedné ze stran velmi výrazně vzrostou náklady (např. růst cen vstupního

materiálu, fluktuace měnových kurzů). Strany však mohou zahrnout i obtížnosti
neekonomické povahy, např. různé zákazy nebo omezující právní předpisy vydané
až po uzavření smlouvy. Praktický obsah této klauzule pak spočívá v tom, že smluvní

strany budou muset vyvinout veškeré úsilí, aby ve lhůtě stanovené smlouvu vzájemnou

dohodou upravili tak, aby tuto předvídanou těžkost odstranili. Pokud dojde k situaci,
která je ve smlouvě definována jako „hardship“, nedochází k automatickému zániku

smlouvy a strana, která v důsledku této nastalé překážky neplní své smluvní povinnosti
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se nedostává do prodlení. Další klauzulí v anglických smlouvách je tzv. doložka

třetí nezávislé osoby („intervener clause“). Tato klauzule je podobná předchozí, avšak

s tím, že smluvní strany ve smlouvě určí třetí nezávislou osobu, která nově vzniklou
situaci vyřeší po projednání se smluvními stranami sama a se závazností pro obě

smluvní strany. Klauzule těžkosti a třetí nezávislé osoby mohou být též kombinovány

v tom smyslu, že pokud se smluvní strany samy do určité doby po vzniku nové situace

nedohodnou na změně stávající smlouvy, pak po marném uplynutí této doby se
uplatní klauzule třetí nezávislé osoby.

Těmito klauzulemi se smluvní strany snaží vnést do smlouvy jistotu. Smluvní strany

tak mohou do smlouvy začlenit ujednání, kterým určitou situaci v budoucnu definují
jako následnou nemožnost plnění. Zároveň smluvní strany mohou změnit následky

následné nemožnosti plnění. Následná nemožnost plnění v anglickém právu způsobuje

zánik celé smlouvy a to k okamžiku, kdy následná nemožnost plnění nastala.185

Smluvní strany mají možnost tento následek smluvně vyloučit např. za použití

klauzule těžkosti, kdy místo zániku smlouvy bude smlouva neustále platná, ale

smluvní strany budou mít povinnost dohodnout se o novém obsahu smlouvy. Teprve
v situaci, kdy se smluvní strany v předem stanovené době nedokážou shodnout na
novém obsahu smlouvy, smlouva uplynutím stanovené doby zanikne.

5.2 Situace způsobující následnou nemožnost plnění

Ačkoliv je doktrína následné nemožnosti plnění v anglickém právu poměrně

restriktivní, vytvořily soudy několik situací, kdy nastává následná nemožnost plnění.

Základní skutečnost činící smluvní ujednání nemožným je fyzická nemožnost

splnění. Pokud přestane existovat předmět plnění, smlouva zaniká. Soudním

rozhodnutím, které založilo tuto doktrínu je rozhodnutí Taylor v Caldwell (1863) 3 B&S

826.186 Toto rozhodnutí jako první překonalo již zmíněný rozsudek z poloviny
17. století stanovící absolutní povinnost splnění smlouvy. Tento rozsudek má tak
poměrně závažný vliv na celou oblast práva upravující následnou nemožnost plnění.

V tomto případu pánové Caldwell a Bishop vlastnili koncertní sál Royal Surrey Gardens
185
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Hall v Londýně, který smluvně pronajali panu Taylorovi a Lewisovi na čtyři předem
určené dny za smluvené nájemné 100 GBP za každý den trvání nájemní smlouvy.

Nájemci plánovali uspořádat v pronajatém sále čtyři koncerty s tím, že platba

smluveného nájemného měla dle smlouvy proběhnout ve čtyřech splátkách, vždy v den

konání koncertu. Týden před konáním prvního koncertu koncertní sál kompletně

vyhořel. Nájemci podali žalobu proti pronajímatelům, kterou založili na skutečnosti,

že pronajímatelé porušili sjednanou smlouvu tím, že neposkytli nájemcům koncertní
sál ke sjednanému účelu v den, kdy se měl konat první koncert. Tato žaloba se logicky
opírala o předchozí soudní rozhodnutí Paradine v Jane z roku 1647.

Soudce Blackburn rozhodl, že fyzická existence koncertního sálu je sice

nevyjádřená podmínka smlouvy, ale jde o podmínku, která je implicitně do smlouvy
zahrnutá.187 Dokazováním bylo zjištěno, že zničení koncertního sálu nebylo vinou

žádného z účastníků smlouvy. Z těchto důvodů soudce rozhodl, že fyzické zničení

koncertního sálu učinilo smlouvu fyzicky nerealizovatelnou, což vedlo k zániku
smlouvy. Z pohledu českého a kontinentálního právníka je zajímavé, že anglický soudce

citoval francouzský občanský zákoník a římské právo, aby podpořil své argumenty
k tvrzení, že zánikem věci, která je předmětem plnění nebo tvoří základ smlouvy, zaniká
povinnost plnit. Soudce konkrétně citoval římská Digesta a dále citoval z knihy „Traité

des obligations“ z roku 1761 francouzského právníka Roberta Josepha Pothiera.188

Soudce výslovně uvedl „ačkoliv kontinentální právo není samo o sobě závaznou

autoritou u anglických soudů, poskytuje však pomoc ve věci zkoumání principů, na
nichž je právo založeno.“ 189 Výsledkem celého sporu je tak obecné právní pravidlo, že

smlouva zaniká, pokud je její splnění fyzicky nemožné a tato nemožnost nastala bez
jakéhokoliv zavinění smluvních stran.

Další skutečností způsobující následnou nemožnost plnění je situace, kdy je

předmět smlouvy nezpůsobilý k zamýšlenému účelu smlouvy. Toto pravidlo bylo

uplatněno např. v případu Bank Line v Capel [1919] AC 435.190 V tomto případu byla

uzavřena nájemní smlouva na nákladní loď na dvanáct kalendářních měsíců. Loď
187
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však byla před dodáním zboží zabavena a toto zabavení trvalo po celou dobu nájmu.
Soud rozhodl, že toto zabavení lodi způsobilo následnou nemožnost plnění. Dalším

případem následné nemožnosti plnění je dočasná nedostupnost předmětu smlouvy.

Toto pravidlo se opírá o soudní rozhodnutí Pioneer Shipping Ltd v BTP Tioxide Ltd

(The Nema) (No. 2) [1982] A.C. 724.191 V tomto případě byla v přístavu, kde měla

být loď nakládána, stávka, která způsobila, že nájemce mohl po dobu trvání nájemní

smlouvy v důsledku stávky provést jen polovinu z plánovaných plaveb. Soud
rozhodl, že tato radikální změna okolností způsobila následnou nemožnost plnění.

Následná ilegalita – vyhlášení války

Anglické právo považuje smlouvu za následně nemožnou, pokud jsou po

uzavření smlouvy vydány předpisy, které plnění uzavřené smlouvy prohlašují za

nezákonné. Nejdůležitějším soudním rozhodnutím v této záležitosti je rozsudek

Fibrosa Spolka Akcyjna v Fairbairn Lawson Combe Barbour Ltd [1942] 2 All

ER 122.192 Skutkový stav tohoto případu velmi dobře demonstruje nemožnost plnění
pro následný rozpor s právními předpisy. Vzhledem k tomu, že jde o případ z období

2. světové války, je dle mého názoru vhodné zasadit celý případ do kontextu doby

a z tohoto důvodu budou nastíněny i širší historické souvislosti. Pro výsledek celého

případu byly právě politické poměru panující v Evropě v době rozhodování mimořádně

důležité.

Polská společnost Fibrosa jako kupující uzavřela kupní smlouvu týkající se

strojního zařízení v ceně 4.800 GBP s anglickou společností Fairbairn. V červenci roku

1939 zaplatila společnost Fibrosa zálohu kupní ceny ve výši 1.000 GBP. Strojní

zařízení mělo být vyrobeno ve Velké Británii a dodáno do polského přístavního města

Gdyně. Dříve než však došlo k vyrobení strojního zařízení a jeho dodání do Polska,

dne 1. září 1939 provedla Německá říše invazi do Polské republiky, dne 14. září

1939 německá armáda dobyla město Gdyni a dne 27. září 1939 Polská republika
kapitulovala.193 Spojené království Velké Británie a Severního Irska vyhlásilo dne

3. září 1939 Německé říši válku.194 V této souvislosti byl dne 5. září 1939 přijat
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britským parlamentem zákon o obchodování s nepřítelem (Trading with the Enemy

Act).195 Tento zákon zavedl trestný čin, kterého se dopustí ten, kdo v době válečného

stavu obchoduje s nepřítelem. V čl. 2 odst. 1 písm. (e) tohoto zákona bylo definováno,

že pojmem „nepřítel“ se rozumí jakákoliv osoba, která vykonává obchodní činnost na

nepřátelském území. Čl. 15 odst. 1 písm. (b) tohoto zákona definoval „nepřátelské
území“ jako oblast, která je pod svrchovanou mocí nebo která je okupována

státem nebo mocností, s níž je Jeho Veličenstvo ve válečném stavu.196 Na základě
těchto zákonných ustanovení bylo město Gdyně, kde mělo dojít dle smlouvy
k předání strojních zařízení, na území nepřítele krále Spojeného království.

Společnost Fibrosa chtěla zpět zálohu ve výši 1.000 GBP, ale společnost Fairbairn

argumentovala, že přepadením Polska a prohlášením Polska za nepřátelské území

nastala následná nemožnost plnění, smlouva zanikla a nic by se z takto zaniklé

smlouvy nemělo vracet. Sněmovna lordů rozhodla ve prospěch společnosti Fibrosa

s odůvodněním, že následná legislativa vydaná po uzavření smlouvy způsobila

následnou nemožnost plnění a smlouva zanikla, ačkoliv by stále bylo fyzicky možné

smlouvu splnit, ale absence protiplnění, tedy jednoho ze základních stavebních
kamenů anglického smluvního práva, umožňovala společnosti Fibrosa žádat

zaplacenou částku zpět. Veřejný zájem na tom, aby nepříteli v době války nebyla

poskytována žádná pomoc nebo spolupráce, převýšil zájem na tom, aby byla smlouva
splněna. Tento právní závěr je důležitý zejména z toho důvodu, že splnění bylo

fakticky možné. Lord Wright založil své rozhodnutí navíc na bezdůvodném obohacení.

Často je citována jeho právní věta z tohoto sporu: „je zřejmé, že jakýkoliv civilizovaný

právní řád je povinen poskytnout oprávněným osobám právní prostředky v případech
bezdůvodného obohacení, to jest, zabránit účastníkům obchodních vztahů, aby si
ponechávali peníze nebo výhody poskytnuté jim jinými účastníky obchodních vztahů,

a to v situacích, kdy je proti zásadám mravnosti, aby si tyto peníze nebo výhody

195
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ponechali“.197 Spor tedy dopadl ve prospěch polské společnosti Fibrosa, která získala

zpět zaplacenou zálohu ve výši 1.000 GBP. Právní pravidla vyplývající z tohoto
případu jsou tedy dvě. První pravidlo je, že vyhlášení války způsobuje následnou

nemožnost plnění pro smlouvy uzavřené se subjekty nacházejícími se na území
nepřítele. Druhé pravidlo se týká následků nemožnosti plnění a toto pravidlo stanoví,

že plnění poskytnutá před tím, než smlouva zanikla pro následnou nemožnost plnění,

je třeba mezi smluvními stranami vypořádat na základě pravidel upravujících

bezdůvodné obohacení. Toto druhé pravidlo vytvořené v tomto případu však bylo záhy
modifikováno zákonem o zmařených smlouvách z roku 1943.

5.3 Zmaření účelu smlouvy

Anglické právo, shodně jako české, upravuje též zmaření účelu smlouvy. Pokud

zamýšlený účel smlouvy, kvůli kterému obě smluvní strany smlouvu uzavíraly,

nemůže být naplněn pro okolnost mající původ mimo kontrolu smluvních stran,

může být smlouva zmařena. Odborná literatura uvádí, že k těmto případům

dochází však extrémně zřídka.198 V anglickém právu jsou citovány tzv. korunovační
případy.

Prvním z těchto případů je Krell v Henry [1903] 2 KB 740.199 V tomto případu

si žalovaný najal pokoj, aby mohl pozorovat královský průvod při korunovaci krále

Edvarda VII. Kvůli nemoci krále však byl průvod odložen. Nájemní smlouva tak

ztratila smysl. Court of Appeal rozhodl, že smlouva zanikla pro zmaření účelu
smlouvy.

Tento případ však musí být porovnán s případem Herne Bay Steam Boat Co

v. Hutton [1903] 2 KB 683,200 ve kterém si žalovaný najal loď s tím, že z ní bude

pozorovat námořní přehlídku a podnikne denní plavbu okolo námořní flotily. Námořní

přehlídka však byla v důsledku nemoci krále Edvarda VII přesunuta. Soud v tomto

případě shledal, že smlouva zmařena nebyla. Odborná literatura dodnes nenašla
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uspokojivé řešení, proč tyto dva velmi podobné případy dopadly zcela odlišně.201
Většina autorů se však shoduje v tom, že žalovaný v případu Herne Bay Steam Boat
Co v. Hutton mohl námořní flotilu stále vidět a přehlídka sama o sobě nebyla až tak

podstatným účelem smlouvy. Naproti tomu v případu Krell žalovaný v žádném případě

přehlídku vidět nemohl. Rozhodnutí Krell je však spíše výjimečné a literatura uvádí,

že pozdější judikatura se snaží jeho vliv omezovat.202 Zmaření účelu smlouvy tak
je v anglickém právu skutečně jen velkou výjimkou a jeho praktický dopad na
obchodně-právní smlouvy není příliš velký.

5.4 Hranice institutu zmaření smlouvy v anglickém právu

Anglické právo vedle situací, které způsobují následnou nemožnost splnění,

rovněž zná situace, kdy naopak aplikace následné nemožnosti plnění je téměř nemožná,

ne-li dokonce vyloučená. Tyto situace nastávají hojně v obchodní praxi, kdy se pro

jednu ze smluvních stran ukáže být smlouva nevýhodná a smluvní strana se snaží

smlouvu ukončit za pomoci institutu následné nemožnosti plnění. Anglické právo

však velmi neochotně připouští možnost takto se vyhnout plnění smluvních povinností

a to i za předpokladu, že se pro jednu smluvní stranu smlouva ukáže jako velmi

nevýhodná. Tato právní jistota, tedy jasně dopředu určitelné situace, kdy soudy budou

smlouvu považovat za zaniklou pro následné nemožnosti plnění, je jedním z důvodů

oblíbenosti anglického práva jako rozhodného práva v mezinárodních obchodní

vztazích.

Základní situací, kdy nelze hovořit o následné nemožnosti plnění, je

neproveditelnost nebo též nepraktičnost. Tento institut je třeba odlišovat od nemožnosti

plnění. Nepraktičnost nastává v případě, kdy plnění je technicky stále možné, ale na

povinnou stranu (dlužníka) toto plnění klade výrazně odlišné a vyšší nároky a náklady,

než ty, které byly předpokládány v době sjednávání smlouvy. Obecné pravidlo
v anglickém právu je, že toto nezpůsobuje zánik smlouvy pro následnou nemožnost

plnění a strany jsou tak smlouvou vázány i nadále. Pokud smluvní strany sjednaly

smlouvu, samotná skutečnost, že později se plnění ukáže obtížnějším, náročnějším
201
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nebo dražším, nemůže vést k tomu, že smlouva automaticky zaniká a smluvní strany

nebudou vůči sobě smlouvou vázány. Jedním z důležitých soudních rozhodnutí pro

obchodní praxi, které potvrzuje tento přístup anglického práva, je rozhodnutí

Davis Contractors v Fareham Urban DC [1957] AC 696.203 V tomto případě šlo

o developerský projekt, kdy se stavební společnost Davis Contractores zavázala
postavit pro obec Fareham 78 bytů za osm měsíců za dohodnutou cenu 85.836 GBP.

V důsledku nedostatku kvalifikovaných dělníků a nedostatku nutného materiálu

však stavba trvala 22 měsíců a byla mnohem nákladnější, než zhotovitel původně

předpokládal. Objednatel zaplatil zhotoviteli sjednanou částku, avšak zhotovitel podal
žalobu k soudu s tím, že smlouva zanikla pro následnou nemožnost plnění v důsledku

vyšších nákladů a na základě zásady „quantum meritum“ má nárok na uhrazení
zvýšených nákladů spojených se stavbou. Sněmovna lordů však s tímto názorem

nesouhlasila a odmítla názor, že smlouva zanikla pro následnou nemožnost plnění.

Výsledkem celého sporu je tak (mimo jiné) právní věta: „pokud je nastalá událost
předvídatelná a ve smlouvě nebylo žádného zvláštního ujednání, pak je třeba nastalou

situaci posoudit tak, že smluvní strany souhlasily s tím, že každá z nich ponese svůj díl

nebezpečí. V tomto případě nastal nedostatek materiálu a pracovních sil, ale tento
stav mohl být předvídán a řešen ve smlouvě.“ Zde tedy soud formuloval pravidlo, že
pokud se plnění ze smlouvy stane dražším, náročnějším nebo méně ziskovým pro

jednu smluvní stranu a je současně předvídatelné, tak tento stav neznamená aplikaci

následné nemožnosti plnění. Smlouvu bylo stále možné fyzicky splnit (což se ostatně

i stalo) a tak nemůže nastat stav následné nemožnosti plnění.

Druhým soudním rozhodnutím demonstrujícím to, že následná obtížnost nebo

nižší ekonomická výhodnost smlouvy pro jednu ze smluvních stran nemůže být
důvodem pro zmaření účelu smlouvy, je rozhodnutí Tsakiroglou v. Noblee Thorl

[1962] AC 93.204 V této smlouvě byla dle doložky C.I.F. INCOTERMS sjednána kupní

smlouva ohledně burských oříšků. Tyto měly být dopraveny z přístavního města

Port Sudan (Súdán) do Hamburku ve Spolkové republice Německo. Smluvní strany
předpokládaly, že loď popluje nejobvyklejší cestou z východní Afriky do Evropy, tedy
203
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Rudým mořem, následně Suezským průplavem do Středozemního moře a dále do

Německa. Po uzavření smlouvy byl však Suezký průplav Egyptem uzavřen. Zboží

stále mohlo však být dovezeno do Německa ve sjednané době, ale loď by musela

plout kolem Mysu Dobré naděje v Jihoafrické republice a obeplout tak celý africký

kontinent. Tato cesta by byla velmi drahá a prodávající loď na takto drahou cestu

nevyslal. U soudu argumentoval, že uzavřením Suezského průplavu došlo k následné

nemožnosti plnění. Sněmovna lordů, obdobně jako v předchozím případě, rozhodla,

že smlouva nezanikla pro následnou nemožnost plnění, protože loď stále mohla jet

kolem Mysu Dobré naděje. Smlouva výslovně nestanovila, že loď musí jet Suezským

průplavem. Vyšší náklady způsobené potencionálně delší a dražší cestou zboží ke
kupujícímu, nebyly tak zásadní skutečností, které by učinily plnění ze smlouvy

radikálně odlišné.

Třetí skupina situací, kdy anglické právo dovozuje, že nemůže dojít k zániku

smlouvy pro následnou nemožnost plnění, je smluvní ujednání stran. Smluvní strany na
základě předchozích zkušeností a obchodní praxe nejlépe ví, jaké potíže způsobené

vyšší mocí mohou splnění smlouvy ohrožovat. Do smlouvy tak mohou zahrnout
smluvní ujednání, že určitá rizika způsobená vyšší mocí nese jedna ze smluvních stran.

Pokud k této ve smlouvě předvídané situaci skutečně dojde a smlouva stanoví, že jedna

ze smluvních stran nese riziko s tímto spojené, nelze na smlouvu nahlížet jako na
zaniklou pro následnou nemožnost plnění. Smluvní ujednání má tak přednost před

obecným režimem, a to i tehdy, kdy bez výslovného smluvního ujednání by nastalá

situace byla dle obecného práva posouzena jako důvod pro zmaření smlouvy. Důležitým

soudním rozhodnutím v této oblasti je případ Bangladesh Export Import Co Ltd
v Sucden Kerry SA [1995] 2 Lloyd's Rep.1.205 V tomto případě šlo o import cukru do

Bangladéše, avšak dle bangladéšských předpisů bylo pro import cukru vyžadováno

importní povolení. Povinnost obstarat dovozní povolení stíhala kupujícího. Kupující

však toto importní povolení neobstaral. Ve smlouvě bylo výslovně ujednáno, že
„nemožnost získat importní povolení neznamená vyšší moc“. Soud shledal, že smlouva

situaci s následnou nemožností plnění spočívající v absentujícím dovozním povolení

výslovně řešila, tato povinnost stíhala kupujícího a kupující tak musel nést rizika
205

Bangladesh Export Import Co Ltd v Sucden Kerry SA [1995] 2 Lloyd's Rep.1, dostupný z: http://
www.i-law.com.
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s neobstaráním tohoto povolení. Smlouva tak dle názoru soudu nezanikla v důsledku
následné nemožnosti plnění.

Dalším omezením doktríny zmaření smlouvy je situace, kdy událost, která způsobí

dodatečnou nemožnost plnění, není mimo kontrolu a možnosti ovlivnění smluvních
stran. Pokud tedy jedna ze smluvních stran poruší smlouvu, nemůže se následně
domáhat zániku smlouvy pro následnou nemožnost plnění. V případě porušení má
oprávněná strana dle smluvních ujednání nebo obecného práva možnost žalovat na

náhradu škody nebo od smlouvy odstoupit. V žádném případě se však nemůže jednat

o následnou nemožnost plnění se všemi důsledky s tím spojenými. Dobrým příkladem
je případ The Eugenia [1964] 2 QB 226.206 V tomto případě šlo o nákladní loď

Eugenia, přepravující železo a ocel z Oděsy v Sovětském svazu do Indie. V době její

plavby byl Suezský průplav vyhlášen „nebezpečnou zónou“ a smlouva s vlastníkem
nákladu stanovila, že loď se má nebezpečným zónám vyhnout. Alternativní cesta byla

opět jen kolem Mysu Dobré naděje, což by dopravu výrazně prodražilo a snížilo tak
výhodnost smlouvy pro nájemce lodi. Loď tedy, i přes výslovný smluvní zákaz,

zamířila do Suezského průplavu. V době její plavby Suezským průplavem však

byl tento uzavřen a loď nemohla pokračovat v cestě. Nájemce lodi se poté snažil

argumentovat, že uzavření Suezského průplavu způsobilo zánik smlouvy pro

následnou nemožnost plnění, zatímco vlastník nákladu tvrdil, že šlo o porušení
smlouvy. Soud shledal, že smlouva nezanikla pro následnou nemožnost plnění. Soud

své rozhodnutí zdůvodnil tím, že jednak se jedná o tzv. zaviněnou nemožnost plnění

a jednak druhá alternativa nebyla radikálně odlišná od původní smlouvy.

Posledním případem vyloučení zániku smlouvy pro následnou nemožnost

plnění a pro srovnání s českým právem dle mého názoru i nejzajímavější, je tzv.

samozpůsobená následná nemožnost plnění smlouvy (též zaviněná následná

nemožnost plnění). Tento případ se částečně překrývá s principem výše uvedeným
a potvrzeným v případu The Eugenia. Pro úspěšné uplatnění doktríny následné

nemožnosti plnění v anglickém právu je třeba prokázat, že událost způsobující
následnou nemožnost plnění smlouvy, je zcela a mimo kontrolu smluvních stran.

206

Ocean Tramp Tankers Corp v V/O Sovfracht [1964] 2 QB 226, dostupný z: http://
pntodd.users.netlink.co.uk/cases/cases_e/eugenia.htm.
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Nedbalostní nebo úmyslný úkon jedné ze smluvních stran tak nemůže způsobit

následnou nemožnost plnění v anglickém právu, protože tento úkon není zcela a úplně

mimo kontrolu smluvních stran.207 Samozpůsobená následná nemožnost plnění tedy

nemá za následek následnou nemožnost plnění, smlouva existuje dál a smluvní

strany jsou smlouvou vázány. Soudce Hobhouse popsal samozpůsobenou následnou

nemožnost plnění v případu J Lauritzen AS v. Wijsmuller BV (The 'Super Servant Two')

[1989] 1 Lloyd´s Rep 148 jako „situaci, kdy jedna ze smluvních stran není soudy

považována za zbavenou smluvních povinností“. Lze tedy říci, že anglické právo
nepovažuje za důvod pro následnou nemožnost plnění a důvod pro zánik smlouvy,

pokud je následná nemožnost plnění způsobena zaviněním jedné ze smluvních stran

(ať již ve formě úmyslu či nedbalosti). Smluvní strana tak nemůže být před soudem

úspěšná, pokud bude žalována pro neplnění svých smluvních povinností a jako důvod
pro neplnění svých smluvních povinností uvede následnou nemožnost plnění, která

však byla způsobena jejím vlastním zaviněním.

Samozpůsobenou následnou nemožnost plnění je možné velmi dobře demonstrovat

na hlavní anglické autoritě v této oblasti, kterým je rozhodnutí J Lauritzen AS

v. Wijsmuller BV (The 'Super Servant Two') [1989] 1 Lloyd´s Rep 148.208 Žalovaný se
smluvně zavázal dopravit lodní cestou vrtné zařízení z Japonska do Nizozemska a to
tak, že pro přepravu užije svou loď Super Servant One nebo loď Super Servant Two.

Již však v době uzavření smlouvy žalovaný zamýšlel užít loď Super Servant Two,

protože druhou loď využíval při plnění jiných smluvních povinností. Loď Super Servant

Two se však před vlastní realizací smlouvy potopila při přepravě jiného vrtného

zařízení. Žalovaný tak nemohl smlouvu splnit, protože žádná ze smluvených lodí

nemohla vrtné zařízení do Nizozemska dopravit. Žalovaný tak argumentoval, že nastal
zánik smlouvy pro následnou nemožnost plnění. Soud tento argument odmítl s tím, že

smlouva stále mohla být splněna za pomoci lodě Super Servant One, který se však

vlastní vinou žalovaného (tedy uzavřením dalších příslušných smluv), dostal do situace,

že nemohl smlouvu splnit. Nemožnost splnit smlouvu tedy není v důsledku okolnosti

mající původ mimo kontrolu smluvní strany, ale naopak ve svobodném rozhodnutí

208
207

Lauritzen A.S. v Wijsmuller B.V, (The Super Servant Two) [1990] 1 Lloyd’s Rep 1, dostupný
z www.bailli.org.
HUGH BEAL, et all. Chitty on Contracts: Volume 1 General Principles. 31st edition. United
Kingdom: Sweet & Maxwell Ltd, 2012. ISBN 0414047990.
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jedné ze smluvních stran. Na tento stav, tedy že jedna ze smluvních stran svojí volbou

znemožní splnění smlouvy, nelze nahlížet jako na následnou nemožnost plnění.
Smlouva tedy trvá dále a žalovaný porušil své smluvní závazky.

V této souvislosti je však třeba říci, že při porušení smlouvy anglické právo

považuje za základní právo oprávněné strany žalovat na náhradu škody. Žaloba na
plnění ze smlouvy (též splnění smlouvy) je dle anglického práva jen možnost dodatečná

a vhodná pouze pro případy, kdy poskytnutí náhrady škody v penězích není vhodné

nebo možné.209 Zatímco žaloba na náhradu škody je právem každé oprávněné osoby,

žaloba na plnění ze smlouvy je (alespoň v teorii) dostupná pouze tehdy, pokud ji soud
připustí. Ačkoliv soudy v posledních letech připustily rozšíření možností požadovat

žalobou plnění ze smlouvy, stále toto právo není automatické.210 Anglické právo tak

nemá problém s tím, že v určitých situacích je plnění ze smlouvy vždy vyloučeno

a jedinou možností oprávněné strany je požadovat náhradu škody. Jednou z těchto
situací je právě i ta, pokud je plnění ze smlouvy nemožné.211 V případě samozpůsobené
nemožnosti plnění tak anglické právo uznává, že oprávněná strana nemůže požadovat

splnění smlouvy, ale jen náhradu škody způsobenou porušením smlouvy. Je však
žalováno na základě platné smlouvy a dlužník je v prodlení se splněním svých

smluvních závazků.

5.5 Následky nemožnosti plnění v anglickém právu

Pokud dojde k situaci, jež má dle anglického práva za následek aplikaci institutu

následné nemožnosti plnění, dle anglického práva zaniká smlouva automaticky a bez
ohledu na vůli smluvních stran.212 Následná nemožnost plnění tedy v anglickém právu

znamená úplné a celkové zrušení smlouvy a smluvní strany nejsou nadále smlouvou

vázány. Původní úprava v anglickém právu byla taková, že se rušily veškeré práva

a povinnosti, které měly vzniknout v budoucnu, ale nerušily se práva a povinnosti,

které již vznikly v minulosti. Tato právní úprava byla velmi nespravedlivá k osobám,

209
210
211

212

Watts v Spence [1976] Ch 165.
Lawson, F., H. Remedies of English Law. Butterworths, 1980. ISBN: 9780140806939.
Tamtéž.
Steptoe and Johnson LLP [online]. The doctrine of frustration in English law [cit. 24. 2. 2013].
Dostupné z: http://www.steptoe.com/f-260.html.
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které po uzavření smlouvy zaplatily část kupní ceny nebo složily zálohu a následně
smlouva zanikla pro následnou nemožnost plnění. Dle anglického práva se v tomto

případě tyto již uhrazené peníze nevracely, protože byly splatné v minulosti, smlouva

se ruší jen do budoucnosti a právní úprava bezdůvodného obohacení se tak na tento

případ nevztahovala. Tato pozice byla vnímána jako velmi nespravedlivá.

Ke změně došlo v roce 1942 v již citovaném soudním případu Fibrosa Spolka

Akcyjna v Fairbairn Lawson Combe Barbour Ltd. V tomto případu Sněmovna

lordů rozhodla, že zálohy a peněžitá plnění učiněná před vlastním splněním
smlouvy a před zánikem smlouvy pro následnou nemožnost plnění mohou být

oprávněnou stranou požadovány zpět, pokud by nevrácením této peněžité částky

došlo k „naprosté absenci protiplnění“, které měla tato smluvní strana obdržet. Jinak

řečeno, Sněmovna lordů rozhodla, že pokud došlo k situaci, že jedna ze stran obdržela
plnění, ale před událostí, která způsobovala zánik smlouvy pro následnou nemožnost

plnění, neposkytla nic druhé smluvní straně, bylo nutné takto zaplacenou částku vrátit

zpět. Ačkoliv tato situace byla vnímána jako výrazné zlepšení oproti původní situaci,

stále mohla tato právní úprava způsobit velmi nespravedlivé následky. Dle anglického
práva totiž protiplnění nemusí být dostatečné, stačí, když je adekvátní.213 Pokud tedy

jedna ze smluvních stran poskytla byť i poměrně velkou zálohu nebo část ceny oproti

velmi nepatrnému protiplnění druhé smluvní strany (např. provedení prací, jejichž
hodnota však byla ve velkém nepoměru k již uhrazené záloze), nešlo hovořit o tom,
že došlo k „naprosté absenci protiplnění“. Protiplnění by existovalo, a ačkoliv by bylo

ve velkém nepoměru, nemohl by se princip vytvořený Sněmovnou lordů v případě

Fibrosa uplatnit. Právo tedy potřebovalo další změnu, ale soudy však byly velmi

konzervativní a tato pravidla nebyla příliš uvolněna. Z tohoto důvodu byl britským
parlamentem přijat zákon o následně nemožných smlouvách, který byl podepsán
králem dne 5. srpna 1943.214

Tento zákon měl za cíl upravit následky následné nemožnosti plnění tak, aby

nedocházelo ke zjevně nespravedlivým následkům. Článek 1 (1) zákona o následně
213
214

Tamtéž.
Zákony přijaté ve Spojeném království v období 2. světové války jsou dodnes platnými
právními předpisy Je tomu tak na rozdíl od některých jiných států Evropy, které byly mocnostmi
Osy (Německo, Itálie) obsazeny a okupovány (např. Česká republika nebo Slovenská republika).
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nemožných smlouvách stanoví, že se tento zákon vztahuje na smlouvy, u nichž se

jejich splnění stalo nemožným nebo jiným způsobem u nich nastala následná

nemožnost plnění a smluvní strany byly z tohoto důvodu omluveny z dalšího plnění

smlouvy. Tento zákon tedy v žádném případě nijak nemění obecné právo upravující

situace, kdy následná nemožnost plnění nastává. Zákon tak upravuje jen následky
následné nemožnosti plnění. Článek 1 (2) zákona o následně nemožných smlouvách

stanoví, že peněžitá plnění, která byla poskytnuta před okamžikem zániku smlouvy

pro následnou nemožnost plnění, mohou být částečně nebo v plné výši vrácena, pokud

se toto jeví být spravedlivým s ohledem na všechny okolnosti. Tento článek je velkou

změnou oproti právní úpravě přijaté v případu Fibrosa, dle kterého mohlo být peněžité
plnění vráceno jen tehdy, pokud zcela chybělo protiplnění jedné ze smluvních stran.

Nová právní úprava již hledí na spravedlivý poměr plnění. Zároveň toto ustanovení

stanoví, že veškeré závazky, které ještě nejsou splatné, přestávají existovat. Článek 1(3)

o následně nemožných smlouvách upravuje situace, kdy jedna ze smluvních stran před

okamžikem zániku smlouvy pro následnou nemožnost plnění obdržela „hodnotné
plnění“ odlišné od peněz. Zákon o následně nemožných smlouvách stanoví, že část

nebo celé takovéto hodnotné plnění může být vráceno smluvní straně, která ho poskytla,

pokud se takovýto postup jeví spravedlivým. V rozhodnutí BP Exploration Co (Libya)

v Hunt (No 2) 215 soudce Goff J vyjádřil názor, že tento článek má za cíl zabránit
bezdůvodnému obohacování jedné smluvní strany na úkor druhé smluvní strany. Poté

co soud zhodnotí celou situaci, je na jeho volné úvaze, aby vyhodnotil a určil co je
„spravedlivá suma“. Článek 2 (3) zákona o následně nemožných smlouvách stanoví,

že smluvní strany se mohou od ustanovení tohoto zákona smluvně odchýlit. K tomuto

článku též soudce Goff prohlásil, že pokud není úmysl stran vyloučit zákon o následně

nemožných smlouvách zcela zřetelně vyjádřen, soudy musí být velmi opatrné
v rozhodnutí, že smluvní strany skutečně zamýšlely vyloučit ustanovení tohoto
zákona.216

215
216

BP Exploration Co (Libya) v Hunt (No 2) [1983] 2 AC 352.
Tamtéž.
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5.6 Srovnání následné nemožnosti plnění v českém
a anglickém právu

Srovnáním právních úprav Anglie a České republiky lze dospět k závěru, že právní

úprava v obou zemích je v lecčems podobná, ale v určitých oblastech velmi odlišná.

Základní pravidlo obou právních řádů je shodné: smlouva, jejíž splnění se stalo
nemožným, je zrušena. Toto pravidlo jednoznačně vyplývá z ustanovení § 575 ObčZ

i ze soudního rozhodnutí Taylor v Caldwell. Rovněž i ustanovení § 575 odst. 2 ObčZ

a § 352 odst. 2 ObchZ mají jednoznačný ekvivalent v anglickém právu v případu
Davis Contractors v Fareham Urban DC. V tomto rozhodnutí anglický soud dospěl ke

stejným závěrům a formuloval shodná pravidla, která uvádí citovaná ustanovení
českých právních předpisů.217 V obou právních řádech tedy platí, že neschopnost
dostát svým smluvním závazkům v důsledku zvýšených nákladů, dále v situacích, kdy

lze plnit později nebo s pomocí třetí osoby nepředstavují následnou nemožnost plnění

způsobující zánik smlouvy. Anglická právní úprava „nepraktičnosti“ je tedy téměř
totožná s právní úpravou následné hospodářské nemožnosti plnění v České republice.
Shodné je rovněž pravidlo, že následnou nemožnost plnění je třeba hodnotit objektivně.

Již citovaný rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 2009, sp. zn. 33 Cdo 1787/2007

toto uvádí výslovně a rovněž anglické právo přijalo zcela shodný závěr v případu

Davis Contractors v Fareham Urban DC.

Oba právní řády však ne vždy totožně vyhodnocují situace, kdy je smlouvu

nemožné splnit. Shoda panuje u fyzického zničení věci. Soudní rozhodnutí Taylor

v Caldwell i § 575 ObčZ jednoznačně stanoví, že pokud přestal fyzicky existovat

předmět plnění, smlouva zaniká. Odlišná je však úprava rozporu s právními předpisy.

Zatímco jinak velmi liberální anglické smluvní právo uvádí, že rozpor smlouvy

s právními předpisy vydanými po uzavření smlouvy způsobuje zánik smlouvy,218

český obchodní zákoník toto ustanovení za kogentní výslovně nepovažuje. Jak bylo

však výše analyzováno, domnívám se, že je nutné výkladem dospět ke kogentnosti
daného ustanovení i v České republice. Opačný výklad by zcela popřel smysl

217
218

Ustanovení § 575 odst. 2 ObčZ a § 352 odst. 1 ObchZ.
Ačkoliv se dané rozhodnutí vztahovalo pouze na vyhlášení války, lze toto rozhodnutí vztáhnout
obecně na jakýkoliv zákaz vydaný po uzavření smlouvy zakazující sjednané plnění.
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zakazujících právních předpisů. Ač zdánlivě tedy má Česká republika a Anglie
odlišnou právní úpravu v otázce následné nemožnosti pro rozpor s právními předpisy,
výkladem českých právních předpisů lze dospět k závěru, že právní úprava je shodná.

Nový občanský zákoník výslovně nestanoví, zda vydání zakazujících právních
předpisů je důvodem pro následnou nemožnost plnění a tedy i zánik smlouvy.

Dle mého mínění je však třeba, shodně s anglickou právní úpravou, dospět k názoru,

že vydání zakazujících právních předpisů po uzavření smlouvy je důvodem pro

následnou nemožnost plnění, která zrušuje celou smlouvu. Od této zásady se dle
mého názoru nelze ani smluvně odchýlit.

Rovněž možnost následné hospodářské nemožnosti plnění je v anglickém právu

vykládána o poznání přísněji než v českém právu. České právo uznává a historická

i současná judikatura toto dokládá, že i bez výslovného ujednání ve smlouvě, lze
připustit za určitých okolností zánik smlouvy pro následnou hospodářskou nemožnost

plnění. Anglické právo je v případě hospodářské nemožnosti plnění velmi zdrženlivé
a bez zvláštního ujednání ve smlouvě je téměř nemožné, aby smlouva zanikla

v důsledku následné hospodářské nemožnosti plnění bez ohledu na následky pro

povinnou stranu. Ostatně anglické právo tyto situace ani za nemožnost plnění

nepovažuje, protože plnění je fyzicky stále možné, ačkoliv obtížnější. Tato obtížnost

sama o sobě nemůže způsobit zánik smlouvy, protože smlouvu lze stále splnit.219

České právo je oproti anglickému tedy výrazně benevolentnější, když umožňuje zánik
smlouvy pro hospodářskou nemožnost plnění i bez výslovného smluvního ujednání.

Odborná česká literatura však dovozuje, že v případě uznání následné hospodářské

nemožnosti plnění zaniká smlouva spíše v důsledku zachování spravedlnosti, než

v důsledku toho, že jde o skutečnou nemožnost plnění.220 Opět dle mého názoru je

však přístup českého práva správný a odůvodnitelný. České právo upravuje tuto

možnost již mnoho let a měnit ji by bylo příliš radikálním krokem. Naproti tomu

anglické subjekty jsou si tohoto přísného přístupu anglického práva vědomy a činí
podle něj příslušná smluvní ujednání.
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Lawdit Solicitors. Force Majeure and Hardship Clauses [online]. 2011 [cit. 13. 2. 2013]. Dostupné
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Další rozdíl je otázce, zda se v případě změny okolností může strana domáhat

obnovení jednání o smlouvě a novém určení práv a povinností soudem. Zatímco

současné české právo tuto možnost nezná, nový občanský zákoník tuto možnost

zavádí. Anglické právo nezná nic, co by bylo tomuto institutu podobné.221 Lze

tedy říci, že do nabytí účinnosti nového občanského zákoníku je anglické a české

právo v otázce možnosti uzpůsobovat obsah smlouvy pro vzájemný nepoměr práv

a povinností shodné. Jak anglické tak i české právo tuto možnost soudu nedává.

V obou právních řádech jsou tedy v současnosti možné jen dva případy a to ten, že

smlouva trvá nadále, i když ve výrazně méně výhodné podobě pro jednu smluvní
stranu nebo se aplikuje institut následné nemožnosti plnění a smlouva zaniká. Nový

občanský zákoník tedy přijímá právní úpravu odlišnou od anglického práva. Tento

nově přijatý přístup v českém právu je však ospravedlnitelný i obecným přístupem

ke smluvnímu právu. Zatímco anglické právo, jakožto typický představitel právní
rodiny common law, dovozuje závaznost smlouvy ze vzájemných protiplnění, české

právo dovozuje závaznost smlouvy ze souhlasu obou smluvních stran o obsahu

smlouvy a úmyslu být smlouvou vázán. Pokud se změní podmínky, za kterých byla

smlouva uzavřena, základní stavební kámen vázanosti smlouvou dle anglického

práva je stále přítomen – protiplnění stran. Není proto a priori důvod považovat

smlouvu za zaniklou, protože protiplnění je přítomno, což znamená závaznost

a platnost smlouvy. V České republice nový občanský zákoník naproti tomu u změny

okolností umožňuje žádat soud o změnu závazku. Oproti anglickému právu lze

v tomto případě u české právní úpravy dle mého názoru říci, že u jedné ze smluvních

stran se změnila okolnost, proč smluvní strana souhlasila se smlouvou, což je

spravedlivým důvodem pro požadavek na změnu obsahu smlouvy. Domnívám se,

jak již bylo analyzováno, že přijetí této právní úpravy je krok správným směrem.
Anglické právo má dlouhou obchodní tradici a v určitých ohledech je z pohledu

českého práva „příliš přísné“. Rovněž anglické subjekty jsou zvyklé si veškerá
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BEHN, Daniel. The Confusing Legal Development of Impossibility and Changed Circumstances:
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práva a povinnosti ve smlouvě upravit přímo a nespoléhat se na zákon a obecné
právo. Soudy jen velmi neochotně vstupují do smluvních ujednání, neboť se

domnívají, že toto by podlomilo smluvní jistotu a jedna z hlavních výhod

anglického práva, tedy velká předvídatelnost, by byla narušena.222 Dle mého názoru

je však možnost soudu přizpůsobit smlouvu novým poměrům v českém právním
prostředí správné a i anglická literatura uvádí, že tato možnost soudu je součástí

většiny kontinentálních právních řádů.223

Zásadní rozdíl však je v tzv. samozpůsobené nemožnosti plnění. Dle ustanovení

§ 575 ObčZ povinnost dlužníka plnit zaniká vždy, když se plnění stane nemožným

a to bez ohledu na zavinění. Naopak soudní rozhodnutí Super Servant Two jasně

stanovil v anglickém právu zásadu, že pokud je následná nemožnost plnění zaviněna

stranou, která se pak následně nemožnosti plnění dovolává, nelze na toto nahlížet

jako na zánik smlouvy pro následnou nemožnost plnění. Smlouva trvá dál, věřitel
však nemůže požadovat plnění ze smlouvy, ale jen náhradu škody. Naopak smluvní

strana, která způsobila následnou nemožnost splnění smlouvy, je v prodlení a porušuje
smlouvu. Oprávněná smluvní strana tak má (shodně jako v např. v Rakousku)

možnost setrvat na smlouvě a splnit svou část smlouvy a na základě obecné možnosti

žalovat na náhradu škody, tj. žádat po povinné straně peněžitou hodnotu jejího

plnění nebo se této hodnoty domáhat např. ze smluvních zajištění (např. ručení).
Druhou možností je odstoupit od smlouvy, čímž zaniká povinnost splnit svou část

smlouvy a následně žalovat pro porušení smlouvy druhou smluvní stranu a žádat

náhradu škody. V této situaci je však smlouva zrušena v důsledku prodlení jedné

ze stran a následného odstoupení od smlouvy oprávněnou stranou a nikoliv pro

následnou nemožnost plnění, jako je tomu v České republice. V Anglii má strana

na výběr, zda bude žalovat na základě platné a účinné smlouvy nebo zda bude
žalovat na základě smlouvy, od které odstoupila v důsledku jejího porušení druhou

smluvní stranou. České právo však dle nového občanského zákoníku nedává věřiteli

tyto možnosti a věřitel v případě zaviněné následné nemožnosti plnění může jen
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žalovat na náhradu škody vzniklé mu na základě zaviněné následné nemožnosti plnění

zaniklou smlouvou.

Toto pravidlo je třeba v anglickém právu vnímat v kontextu, v jakém se doktrína

následné nemožnosti plnění vyvinula. Doktrína následné nemožnosti plnění původně

vůbec v anglickém právu připuštěna nebyla a platila absolutní povinnost splnit
smlouvu. Následná nemožnost plnění je tedy jen výjimkou z pravidla splnit smlouvu.
Tato výjimka však vznikla pro nezaviněné a nepředvídatelné události. Anglické právo

proto dodnes odmítá institut následné nemožnosti plnění rozšířit i na zaviněnou

nemožnost plnění, kterou považuje za prodlení. Zde je vidět velký rozdíl oproti českému
právu, které každou následnou nemožnost plnění považuje za důvod pro zánik smlouvy

a prodlení u žádné ze smluvních stran tak nenastává.

Následky následné nemožnosti plnění jsou v obou právních řádech v zásadě

totožné. V tomto ohledu platí, že jak v českém, tak v anglickém právu platí

zásada zákazu bezdůvodného obohacení stran. Anglické právo tento přístup přijalo
a uplatnilo až zákonem o následně nemožných smlouvách z roku 1943. Rozdíl

mezi českou a anglickou úpravou v případě následné nemožnosti plnění nevyplývá
ani tak z rozdílných nároků, jako spíše z toho, co český a anglický právní řád

považuje za následnou nemožnost plnění. Pokud v českém právu nastala zaviněná

nemožnost plnění, musí dlužník nahradit škodu věřiteli, ledaže jde o okolnosti
vylučující protiprávnost. Anglické právo tuto situaci vůbec s následnou nemožností

plnění nespojuje, protože v tomto případě závazek dle anglického práva nezaniká

a trvá dál.

V obou právních řádech je rovněž upraven institut zmaření účelu smlouvy.

Ustanovení § 356 ObchZ odpovídá anglickému rozhodnutí Henry v Krell. V obou

právních řádech jde však spíše o okrajovou záležitost. Jak bylo uvedeno v rámci
obchodních smluv nemá rozhodnutí Henry v Krell téměř žádný význam a bez

vlastního smluvního ujednání soud smlouvu za zrušenou pro zmaření jejího
základního účelu téměř jistě neprohlásí. Rovněž nedostatek judikatury v českém právu

svědčí o podobné situaci jako v Anglii, tedy že toto ustanovení není příliš často

využívaným podkladem pro odstoupení od smlouvy. Dokladem tohoto je i to, že nový

občanský zákoník obdobné ustanovení neupravuje. Srovnáním s anglickou právní
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úpravou se domnívám, že jde o správné řešení. Smluvní strany mají širokou smluvní

volnost a mohou si ustanovení o totožném obsahu jako dnešní § 356 ObchZ sjednat.

Zároveň nepoměr vzájemných práv a povinností bude i po nabytí účinnosti nového

občanského zákoníku řešen prostřednictvím změny okolností upravené v ustanovení
§ 1764 NOZ.
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6 Závěr
Tato práce má za cíl analytickou a komparativní metodou pojednat o nemožnosti

plnění, a to jak počáteční a následné, tak i o zániku smlouvy v důsledku následné

nemožnosti plnění. Tato rigorózní práce se rovněž snaží poukázat na skutečnost, že

právní úprava počáteční nemožnosti plnění v novém občanském zákoníku, která

každé od počátku nemožné plnění považuje za neplatné, je příliš přísná a není v souladu

s moderními trendy ve smluvním právu. Domnívám se, že zejména komparativní

a analytickou metodou bylo prokázáno, že tato právní úprava počáteční nemožnosti

plnění není pro dnešní smluvní právo a obchodní smlouvy vhodná. Rovněž bylo

nastíněno několik možností, kterými lze počáteční možnost řešit odlišně od přístupu,

který byl zvolen do nového občanského zákoníku.

V rámci této práce bylo dále poukázáno na skutečnost, že z hlediska současného

českého práva, na rozdíl od práva anglického a rakouského, není pro trvání smlouvy

důležité rozlišovat zaviněnou a nezaviněnou následnou nemožnost plnění. Na této
koncepci nic nemění ani nový občanský zákoník. Tato koncepce však nedostatečně

chrání věřitele v případě, že je dlužníkova povinnost ze smlouvy zajištěna. Srovnáním

s anglickým právem a také s právem rakouským a švýcarským bylo prokázáno, že
tyto právní řády upravují zaviněnou a nezaviněnou nemožnost plnění odlišně od

nového občanského zákoníku. V rámci této rigorózní práce bylo rovněž zhodnoceno,

že odlišování zaviněné a nezaviněné následné nemožnosti plnění z hlediska trvání

závazku lépe chrání věřitele, který nemožnost plnění nijak nezavinil. Dle mého

názoru se české právo mělo vydat stejným směrem a v novém občanském zákoníku

odlišit zaviněnou a nezaviněnou nemožnost plnění nejen s ohledem na náhradu škody,

ale též s ohledem na trvání závazku. Tuto skutečnost rovněž podporuje historický

výklad, kterému byla v rámci této rigorózní práce věnována pozornost.

Tato práce rovněž analyzovala současnou judikaturu soudů České republiky

vztahující se k následné nemožnosti plnění a její aplikovatelnost na právní úpravu

přijatou do nového občanského zákoníku. Vzhledem k tomu, že následná nemožnost

plnění nedostává v novém občanském zákoníku až tak dramatických změn jako jiné

právní oblasti, bude současná judikatura interpretující počáteční a následnou nemožnost
plnění z velké míry využitelná i po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku.
115

S ohledem na to, že se soukromé právo České republiky inspiruje i v obecném zákoníku

občanském, je v této práci zmíněna i historická judikatura k následné nemožnosti
plnění z období před 2. světovou válkou. Následná nemožnost plnění je institut, který

postupem času nepodléhá příliš velkým změnám, a proto se domnívám, že v souvislosti

s novým občanským zákoníkem bude možné před soudy úspěšně touto judikaturou

argumentovat. Pozornost je věnována též hospodářské a právní nemožnosti plnění,

které mají v rámci obchodních smluv velký význam. V rámci této rigorózní práce

bylo prokázáno, že hospodářská nemožnost plnění v zásadě není důvodem pro

následnou nemožnost plnění a zánik závazku, ale zároveň nelze vyloučit určité
extrémní případy, kdy v důsledku následné hospodářské nemožnosti plnění k zániku

závazku dochází.

Rigorózní práce rovněž hodnotí pozitivně přijetí institutu změny závazku pro

objektivní změnu vnějších okolností, když tento právní institut není současným právem

vůbec upraven, což může vést k nespravedlnostem v běžném obchodním styku. Autor

se rovněž snažil vystihnout nejvýznamnější rozdíly mezi právní úpravou následné
nemožnosti plnění v Anglii a v České republice, ačkoliv v důsledku odlišných

koncepčních přístupů k právu v Anglii a v České republice není srovnání právních

institutů ze dvou zcela odlišných právních řádů vždy bezproblémové. V rámci tohoto

srovnání jsou některé prvky anglické právní úpravy vyhodnoceny jako pozitivní s tím,

že by mohly sloužit jako vzorová právní úprava při případné legislativní změně
následné nemožnosti plnění v České republice. Pro ilustraci legislativní techniky

používané ve Spojeném království tvoří součást této rigorózní práce také vybraná

přeložená ustanovení zákona o prodeji zboží z roku 1979.
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Příloha č. 1
Ukázka legislativní techniky používané ve Spojeném království

Vybraná ustanovení zákona o prodeji zboží 1979 – český překlad

ZÁKON O PRODEJI ZBOŽÍ 1979

1979 KAPITOLA 54
Zákon k úpravě práva vztahujícího se k prodeji zboží

2 Kupní smlouva

6. prosince 1979

ČÁST II
UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY
Kupní smlouva

Smlouva o koupi zboží je smlouva, kterou prodávající převádí nebo souhlasí převést

vlastnictví ke zboží na kupujícího za protiplnění v podobě peněz, které se nazývá
cena.

4 Jak je smlouva uzavřena

Forma smlouvy

Pokud není v tomto nebo v jiném zákoně stanoveno jinak, kupní smlouva může být

uzavřena písemně (s nebo bez úředního ověření) nebo ústně nebo částečně písemně
a částečně ústně nebo může být dovozena z jednání stran.

5 Existující nebo budoucí zboží

Předmět smlouvy

1. Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, může být buď existující zboží, vlastněné

prodávajícím nebo v držbě prodávajícího nebo zboží může být vyrobeno nebo
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získáno prodávajícím po uzavření kupní smlouvy, dále v tomto zákoně označováno

jako budoucí zboží.

2. Je platná smlouva o koupi zboží, která činí tuto smlouvu závislou na podmínce,
která se může nebo nemusí splnit.

6 Zboží, které zaniklo

Pokud je uzavřena smlouva o individuálně určeném zboží a zboží bez vědomí

prodávajícího zaniklo ke dni, kdy byla smlouva uzavřena, smlouva je od počátku
neplatná.

7 Zboží, které zaniklo před odevzdáním zboží, ale po uzavření smlouvy

V případě, že je uzavřena dohoda o prodeji individuálně určeného zboží a následně

zboží, bez zavinění prodávajícího nebo kupujícího, zanikne dříve, než přejde riziko na

předané věci na kupujícího, jsou smluvní strany vyvázány ze smlouvy.
8 Určení ceny

1. Cena v kupní smlouvě může být určena smlouvou nebo může být ponechána

k určení způsobem, který bude sjednán ve smlouvě nebo může vyplynout

z obvyklého jednání mezi stranami.

2. Pokud není cena určena dle podčlánku 1 výše, kupující je povinen zaplatit
rozumnou cenu.

61 Výklad

V tomto zákoně, pokud kontext nebo povaha věci nevyžaduje jinak, pak „kupující“
znamená osobu, která kupuje nebo souhlasí s koupí zboží;

„budoucí zboží“ znamená zboží, které bude vyrobeno nebo získáno prodávajícím po

uzavření kupní smlouvy

„zboží“ zahrnuje jakýkoliv osobní majetek jiný než práva a peníze a ve Skotsku

všechny hmotné movitosti s výjimkou peněz. „Zboží“ zahrnuje zejména plody věci,224

průmyslově pěstované plodiny a věci tvořící součást nebo příslušenství pozemku,
o kterých je ujednáno, že jsou oddělitelné před prodejem nebo dle kupní smlouvy.

„prodávající“ znamená osobu, která prodává nebo souhlasí s prodejem zboží

224

Zákonodárce zde měl na mysli plody věci, kterou určitá osoba užívá. Jde tedy o vymezení plodu
věci, jak jej má na mysli ustanovení § 491 odst. 1 NOZ.
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„individuálně určené věci“ znamená odsouhlasené a jednoznačně určené zboží

a to k okamžiku, kdy je kupní smlouva uzavírána.

64 Krátký název a účinnost

1. Tento zákon může být citován jako zákon o prodeji zboží 1979.

2. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980.
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Seznam zkratek
ABGB – Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch

BGB – Bürgerliches Gesetzbuch

DCFR – Společný referenční rámec (Draft Common Frame of Reference)
Nejvyšší soud – Nejvyšší soud České republiky

NOZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ObchZ – zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
ObčZ – zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
OR – Obligationenrecht, zákon o obligačním právu č. 220 z 30. března 1911,
pátý díl švýcarského občanského zákoníku

OZO – císařský patent č. 946/1811 Sb. z. s., obecný zákoník občanský

PECL – Zásady evropského smluvního práva (Principles of European Contract Law)
UNIDROIT – Zásady mezinárodních obchodních smluv (Unidroit Principles
of International Commercial Contracts)

Ústavní soud – Ústavní soud České republiky

ZPZ – Zákon o prodeji zboží z roku 1979 (Sale of Goods Act 1979)
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Seznam zkratek použitých anglických sbírek soudních rozhodnutí
AC

All ER

The Law Reports, Appeal Cases

All England Law Reports

EWCA Civ

England and Wales Court of Appeal, Civil Division

Ch

The Law Reports, Chancery Division

EWHC KB

KB

Lloyd´s Rep

UKHL

England and Wales High Court (King's Bench Division)

The Law Reports, King´s Division

Lloyd´s Law Reports

UK House of Lords
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Resumé
Tato rigorózní práce analyzuje zánik obchodněprávní smlouvy, přičemž důraz je

kladen na počáteční a následnou nemožnost plnění. Po úvodu následuje kapitola
rozebírající význam judikatury pro smluvní právo v České republice a v Anglii. Jsou

nastíněny základní rozdíly ve vnímání závaznosti judikatury v českém a anglickém

právu a též s ohledem na nový občanský zákoník je zdůrazněn význam judikatury ve
smluvním právu.

Následující kapitola se zabývá počáteční nemožností plnění. Je zkoumána teze,

zda je právní úprava, která považuje každé od počátku nemožné plnění za neplatné,

právní úpravou vhodnou. Jsou analyzovány otázky prodeje a pronájmu věci budoucí
a právní úprava v České republice je srovnávána s právní úpravou Německa, Rakouska
a Anglie a též s mezinárodními dokumenty smluvního práva.

Čtvrtá kapitola se zabývá následnou nemožností plnění. Je přiblížen historický

vývoj institutu následné nemožnosti plnění a je věnována pozornost právní úpravě
následné nemožnosti plnění v novém občanském zákoníku. V rámci této kapitoly je na
pozadí právních úprav Rakouska a Švýcarska poukázáno na problematiku zaviněné

a nezaviněné následné nemožnosti plnění. Pátá kapitola analyzuje následnou

nemožnost plnění v anglickém právu a je provedeno základní srovnání právní úpravy
následné nemožnosti plnění dle českého a anglického práva.

Poslední kapitola shrnuje poznatky a závěry, ke kterým autor rigorózní práce

dospěl. Záměrem této rigorózní práce bylo zhodnotit zejména institut počáteční

a následné nemožnosti plnění v platné a účinné právní úpravě, dopad této úpravy na

obchodněprávní smlouvy a rovněž na pozadí zahraničních právních úprav zhodnotit

právní úpravu v novém občanském zákoníku.
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Abstract
This thesis analyses discharge of a commercial contract, whereas attention is being

paid to the initial impossibility and frustration of a contract. An introduction chapter

is being followed by a chapter examining the importance of a case law for contract

law in the Czech Republic and in England. Fundamental differences in perception of

the case law binding character in Czech and English law are being outlined a also with
regard to the new Civil Code importance of case in contract law is being stressed.

The following chapter deals with the initial impossibility. A principle stating that

each initial impossible performance is null and void is being examined with the

emphasis to question, whether this principle is appropriate. Issues concerning the

sale and lease of a future object are being investigated and the legal framework of

the Czech Republic is being compared with the legal framework of Germany, Austria

and England and also with the international documents of the contract law.

The fourth chapter deals with frustration of contract. The historical development

of the institute of frustration is described and attention is being paid to frustration of

contract in the new Civil Code. In this chapter is on the background of legal framework
of Austria and Switzerland pointed to the issues of self induced frustration and not
self-induced frustration. The fifth chapter discusses frustration of a contract in English

law and the basic comparison of the legal frameworks of frustration of contract
according to the Czech and English law is being made.

The last chapter summarizes findings and conclusions, which the author of the

thesis has reached. The aim of the thesis is especially to evaluate initial impossibility

and frustration of a contract in valid and effective legal framework, the impact of this

legal framework on commercial contracts and also on background of the foreign

legal frameworks to evaluate the legal framework in the new Civil Code.
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