
Abstrakt 

Cílem této práce je posoudit důležitost institutu předsmluvní odpovědnosti, který 

v českém právu nemá dlouhou tradici, nicméně od 1. 1. 2014 je součástí českého 

právního řádu. Vznik předsmluvní odpovědnosti je spojen se zájmem na ochraně 

principu dobré víry, který je stěžejním principem moderního smluvního práva zejména 

v kontinentálním typu práva. Podstatná část práce se tak soustředí na ekonomické 

vysvětlení důležitosti chránit dobrou víru v negociačním procesu. Přes absenci obecné 

povinnosti jednat v souladu s dobrou vírou během negociačního procesu v anglo-

americkém právu, existují i zde ekvitní nástroje jako misrepresentation nebo promissory 

estoppel, které reagují na praktické problémy plynoucí z nepoctivého jednání jedné ze 

smluvních stran.  

Důležitost ochrany dobré víry je zcela zřetelně deklarovaná i v mezinárodních 

soukromoprávních dokumentech, které napomáhají interpretaci vnitrostátního práva. 

V první kapitole vymezím pojem culpa in contrahendo a odliším jej od vzniku 

předsmluvní odpovědnosti v anglo-americkém typu právní kultury. Přes rozdílnost pojetí 

předsmluvní odpovědnosti v kontinentálním typu práva, tedy i českém, na straně jedné a 

anglo-americkém na straně druhé, posoudím na základě analýzy legislativy i judikatury 

obou právních kultur, zda přístup českých soudů se nepodobá právě spíše tomu anglo-

americkému. 

V druhé kapitole se zaměřím na zjištění, zda ochrana dobré víry má ekonomické 

odůvodnění. Na základě ekonomického přístupu k právu posoudím, zda ochrana dobré 

víry, která do určité míry nutně limituje smluvní svobodu stran, může vést k posílení 

motivace obchodních subjektů k vyjednávání komplexních moderních smluv. 

V poslední kapitole vymezím tři hypotetické příklady, které by v praxi 

potencionálně mohly dát vzniku předsmluvní odpovědnosti podle ustanovení § 1729 

odst. 1 OZ, a provedu vlastní úvahy, proč by tomu tak mělo či nemělo v daném případě 

být. Na závěr se budu zabývat otázkou, zda by v určitých, velmi zjevných případech 

nepoctivosti jedné z předsmluvních stran, mohl soud přistoupit k nahrazení projevu vůle 



připravené smlouvy, kterou jedna ze stran bez spravedlivého důvodu odmítla uzavřít, 

namísto odsouzení k náhradě škody. 

 

 


