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Úvod 

Smluvní právo v moderní společnosti je charakterizováno smluvní 

svobodou, kdy smluvní strany mohou svobodně zvolit, zda smlouvu uzavřou, 

mohou si vybrat obchodního partnera a vyjednat smluvní podmínky.  

Uzavření smlouvy však mnohdy předchází dlouhodobý a nákladný proces 

vyjednávání, jehož cílem je připravit podklady k uzavření smlouvy a shodnout se 

na podmínkách, za nichž bude smlouva uzavřena. Již v této předsmluvní fázi 

dochází k vynakládání finančních prostředků alespoň jednou ze stran, ať již jde o 

náklady na právní či jiné odborníky nebo další náklady, a jednání jsou rovněž 

časově náročná a strany smlouvy ztrácí v této době jiné obchodní příležitosti.  

V situaci, kdy ještě není uzavřena smlouva upravující vzájemná práva a 

vzájemné povinnosti smluvních stran, může dojít k tomu, že jedna předsmluvní 

strana utrpí škodu v důsledku nepoctivého jednání jejího obchodního partnera, 

který nebude při důsledné ochraně principu smluvní svobody postihnutelný.  

Právě na ochranu dobré víry obchodních subjektů při vyjednávání 

smlouvy, tedy v době, kdy neexistuje formální smlouva, která by jejich právní 

postavení upravila, se vyvinul institut culpa in contrahendo, doslova „zavinění při 

vyjednávání“.  

Smyslem culpa in contrahendo není omezit smluvní svobodu stran tak, 

aby každé jednání o smlouvě, které nevyvrcholí jejím uzavřením, bylo spojeno se 

vznikem odpovědností za škodu. Tento institut vznikl pouze na ochranu té strany, 

která se v dobré víře spoléhala na poctivé úmysly svého obchodního partnera.  

Straně, které v důsledku nepoctivého jednání jejího obchodního protějšku 

vznikla škoda, poskytuje institut culpa in contrahendo právní základ pro žalobu o 

náhradu škody vzniklé v předkontraktační fázi.  

Přestože v mnohých právních řádech kontinentálního systému práva, 

zejména v Německu a Francii, má institut culpa in contrahendo dlouhou tradici, 

v českém právním řádu existuje její pozitivní úprava až od 1. 1. 2014, kdy 

ustanovení § 1728 – 1730 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“), 

obsahují základ pro obecnou úpravu tohoto institutu. Do té doby se její 
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uplatňování v právním styku dovozovalo pouze z judikatury, což je pro 

kontinentální typ právní kultury založený na zákonech poměrně netradiční.  

Poprvé použitelnost institutu culpa in contrahendo v českém právním 

prostředí soudy judikovaly v roce 2006, z čehož je zřejmé, že v ČR nemá 

dlouhou historii. Z judikatury týkající se předsmluvní odpovědnosti je zájem na 

ochraně dobré víry jakožto limitu smluvní svobody evidentní a ochrana dobré 

víry byla rovněž převzata do pozitivní úpravy občanského zákoníku, přestože 

pojem dobré víry je nahrazen pojmy „poctivé jednání“, „důvodné očekávání“ či 

„legitimní důvod“.  

Cílem této práce je posoudit, zda dobrá víra v předsmluvní fázi je hodna 

ochrany a pokud ano, zda existuje ekonomické vysvětlení ochrany dobré víry 

jakožto limitu smluvní svobody.  

Mou hypotézou je, že při rigidní ochraně smluvní svobody na úkor 

ochrany dobré víry budou strany spíše odrazeny od realizace vyjednávání 

komplexních a nákladných transakcí, když nepoctivost jednání obchodního 

protějšku je nepostihnutelná a veškeré ztráty utrpěné během vyjednávání jsou 

podnikatelským rizikem. Naopak, pokud bude stanovena obecná povinnost 

jednání v dobré víře během vyjednávání smlouvy pod sankcí odpovědnosti za 

škodu a pokud soudci zajistí její flexibilní uplatňování v praxi, kdy případ od 

případu zohlední jejich faktická specifika, může naopak tento institut sloužit jako 

incentiva pro vyjednávání obchodních transakcí a následné uzavírání smluv.  

Vzhledem k tomu, že institut culpa in contrahendo chápu jako praktický 

prostředek, jehož vznik v českém právním prostředí byl dán nutností reagovat na 

problémy vznikající v praxi v souvislosti s absolutní ochranou smluvní svobody, 

zabývám se právě ekonomickým vysvětlením vhodnosti ochrany dobré víry při 

vyjednávání obchodních kontraktů. 

V praktičtější části práce se pokusím analyzovat jednu skutkovou podstatu 

culpae in contrahendo, zakotvenou v ustanovení § 1729 OZ, které stanoví: 

„Dospějí-li strany při jednání o smlouvě tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví 

jako vysoce pravděpodobné, jedná nepoctivě ta strana, která přes důvodné 
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očekávání druhé strany v uzavření smlouvy jednání o uzavření smlouvy ukončí, 

aniž pro to má spravedlivý důvod.“  

Na hypotetických příkladech s různými obměnami posoudím, zda by 

v daném případě měla vzniknout odpovědnost k náhradě škody z titulu 

předsmluvní odpovědnosti či nikoli. Na těchto příkladech demonstruji důležitost 

ochrany dobré víry, jak bude vymezena v teoretické části. Rovněž se pokusím 

rozvinout úvahu, zda by v praxi mohlo za určitých okolností dojít k nahrazení 

projevu vůle k uzavření smlouvy soudem, namísto přiznání náhrady škody a 

posoudím, zda by taková úprava byla de lege ferenda vhodnou. 

První kapitola této diplomové práce se týká pojmu culpa in contrahendo a 

praktických důvodů její existence. V této kapitole rovněž stručně vymezím 

podmínky jejího vzniku a porovnám institut culpa in contrahendo s předsmluvní 

odpovědností v anglo-americkém pojetí. V anglo-americkém typu právní kultury 

sice obecný institut culpa in contrahendo neexistuje, nicméně praktické problémy 

související s úplnou absencí odpovědnosti za škodu vzniklou v předsmluvním 

stádiu jsou řešeny pomocí specifických institutů, nejčastěji jde o promissory 

estoppel nebo misrepresentation. Pomocí komparativní metody prokážu, že přes 

teoretické odlišnosti anglo-amerického a českého práva v otázce předsmluvní 

odpovědnosti, jsou si oba systémy v praktickém rozhodování sporů vzniklých 

z negociačního procesu velmi blízké.   

V druhé kapitole si kladu za cíl vymezit pojem dobré víry a pomocí 

komparace kontinentálního a anglo-amerického typu práva poukázat na odlišný 

přistup k ochraně dobré víry jako obecného principu. Pomocí empirických studií 

potvrdím, či vyvrátím hypotézu o vlivu zakotvení ochrany dobré víry 

v předsmluvní fázi na rozhodování obchodních subjektů uzavírat smlouvy, jimž 

předchází dlouhé a nákladné vyjednávání. 

Poslední kapitola se týká praktických příkladů, které by potenciálně mohly 

dát vzniknout předsmluvní odpovědnosti, a na jejich jednotlivých aspektech 

posoudím, proč by tomu tak mělo či nemělo být. V této kapitole si rovněž položím 

otázku, zda by mohly soudy v určitých případech odsoudit nepoctivou 
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předsmluvní stranu ke splnění připravené, avšak neuzavřené smlouvy namísto 

k povinnosti nahradit škodu podle ustanovení § 1729 odst. 2 OZ. 

Jako metody jsem pro svou práci zvolila analýzu legislativy, judikatury, 

právní vědy i empirických studií a rovněž pak komparaci judikatury, legislativy i 

doktríny týkající se principu dobré víry v různých typech právní kultury.  

 

Právní stav zákonodárství a judikatury je ke dni 10. března 2015. 
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1 Pojem předsmluvní odpovědnosti 

Institut culpa in contrahendo, který byl vytvořen v Německu Rudolfem 

Iheringem1, doslovně znamená „zavinění v negociačním procesu“ a jeho 

podstatou je situace, kdy smluvní strany vyjednávají za účelem uzavření smlouvy, 

k jejíž realizaci však již nedojde, a v důsledku absence uzavření smlouvy jedna ze 

stran utrpí škodu. V takovém případě strana, která svým zaviněným jednáním 

způsobí, že smlouva nebude uzavřena, nebo způsobí neplatnost smlouvy, je 

odpovědná za škodu, již utrpí druhá strana, která spoléhala na platnost budoucí 

smlouvy.2  

Z uvedeného vyplývá, že institut culpa in contrahendo postihuje ty situace, 

kdy  bylo zahájeno vyjednávání o uzavření smlouvy mezi stranami, čímž vznikl 

vztah důvěry podobně jako mezi stranami smlouvy,3 ale v důsledku zavinění 

jedné ze stran k uzavření smlouvy již nedošlo. 

Pro účely práce budu rozlišovat pojmy culpa in contrahendo a 

předsmluvní odpovědnost, kterou chápu v jistém ohledu jako širší než culpa in 

contrahendo. Rozlišovat je budu z toho důvodu, že anglo-americké právo4 institut 

culpa in contrahendo neuznává, když ho považuje za přílišně omezující smluvní 

svobodu, nicméně některé praktické problémy související s předsmluvním 

jednáním postihuje vlastními instituty, zejména jde o promissory estoppel nebo 

misrepresentation. 

 

                                                           
1 IHERING, Rudolf. Culpa in contrahendo oder Schadenersatz bei nichtingen oder nicht zur 

Perfektion gelangten Verträgen. 4 Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und 

deutschen Privatrechts I (1861). Citováno podle KESSLER, Friedrich; FINE, Edith. Culpa in 

Contrahendo, Bargaining in Good Faith, and Freedom of Contract : a Comparative Study. Harvad 

Law Review. 1964, roc. 77, c. 3, s. 401. ISSN 0017-811X. (KESSLER, FINE, Bargaining in Good 

Faith). 
2 MIRMINA, Steven. A Comparative Survey of Culpa in Contrahendo, Focusing on its Origins in 

Roman, German, and French Law as well as its Applications in American Law. Connecticut 

journal of international law [online]. Hartford, CT: Connecticut Journal of International Law 

Association, 1992/1993, roč. 8, č. 77 [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: 

http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/conjil8&div=1

0&id s. 77. 
3 SALAČ, Josef. Culpa in contrahendo v českém právu. Právní rozhledy: časopis pro všechna 

právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2002, č. 9., s. 413. 
4 Pozn.: Anglickým právem je pro účely této diplomové práce myšleno právo Anglie a Walesu. 

http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/conjil8&div=10&id
http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/conjil8&div=10&id


 6 

 

1.1 Culpa in contrahendo v ČR 

V České republice nemá institut culpa in contrahendo prakticky žádnou 

historii. Až do roku 2006 rozhodovací praxe českých soudů důsledně respektovala 

smluvní svobodu, a pokud mezi stranami nedošlo k uzavření smlouvy, neexistoval 

mezi nimi žádný vztah, jehož obsahem by byla vzájemná práva a povinnosti. Do 

roku 2006 tak bylo české právní prostředí v otázce předsmluvní odpovědnosti 

velmi blízké anglo-americkému protějšku.  

K jistému obratu došlo rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 

29 Odo 1166/20045, kdy soud úplně poprvé judikoval možný vznik odpovědnosti 

za škodu v předsmluvní fázi za předpokladu, že strany zahájily jednání o uzavření 

určité smlouvy, přičemž tato jednání dospěla do stadia, kdy jedna ze stran 

kontraktačního procesu byla v důsledku chování druhé potencionální smluvní 

strany v dobré víře, že předpokládaná smlouva bude uzavřena. Dalším nezbytným 

předpokladem je, že druhá strana ukončila jednání o uzavření smlouvy, aniž 

k tomu měla legitimní důvod.  

Stejný závěr byl postupně zopakován Nejvyšším soudem ČR ještě třikrát.6 

Nízký počet soudních rozhodnutí ve vztahu k předsmluvní odpovědnosti svědčí o 

tom, že předsmluvní odpovědnost byla před účinností občanského zákoníku spíše 

teoretickoprávním konceptem.7 

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti občanský zákoník, který ve svých 

ustanoveních § 1728 – 1730 poprvé pozitivně zakotvil několik skutkových podstat 

odpovědnosti za škodu vzniklou během negociačního procesu. Tím došlo jednak 

k rozšíření předsmluvních povinností o informační povinnost, zákaz vedení 

jednání „na oko“ nebo zákaz zneužití poskytnutých důvěrných informací8, rovněž 

                                                           
5 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 11.10.2006 pod sp.zn. 29 Odo 1166/2004. 
6 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.9.2007 pod sp.zn. 29 Odo 1335/2005, Rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 2.9.2008 pod sp.zn. 25 Cdo 127/2007 a Rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 22.2.2011 pod sp.zn. 25 Cdo 4147/2008. 
7 MALIŠ, Daniel. Čtyři skutkové podstaty předsmluvní odpovědnosti podle NOZ. Epravo.cz 

[online]. 2014 [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/ctyri-skutkove-

podstaty-predsmluvni-odpovednosti-podle-noz-93920.html. 

8 Tamtéž. 

http://www.epravo.cz/top/clanky/ctyri-skutkove-podstaty-predsmluvni-odpovednosti-podle-noz-93920.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/ctyri-skutkove-podstaty-predsmluvni-odpovednosti-podle-noz-93920.html
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výše nahrazované škody již není omezena pouze na neobvykle vynaložené 

náklady, jak tomu bylo u judikaturních závěrů.  

Zákonnou úpravu předsmluvní odpovědnosti považuji za zcela správnou a 

nezbytnou pro širší uplatňování institutu culpa in contrahendo v praxi, nicméně 

takové rozšíření v praxi vyžaduje aktivnější a odvážnější přístup soudců, který 

zcela jistě nevznikne ze dne na den.  

Dle mého názoru tak v blízké budoucnosti nenastane výrazný obrat 

v přístupu k předsmluvní odpovědnosti ze strany soudů a potrestány budou pouze 

ti obchodní partneři, jejichž nepoctivost při jednání o uzavření smlouvy bude 

zcela evidentní. V ostatních případech se dle mého názoru budou soudci držet 

spíše ochrany smluvní svobody a při absenci smluvního vztahu budou náhradu 

škody přiznávat jen málokdy. 

Lze však mít za to, že již pouhé zakotvení institutu culpa in contrahendo 

v občanském zákoníku má význam pro praxi a to ten, že obchodní subjekty usilují 

o předcházení možného vzniku odpovědnosti například tím, že na počátku jednání 

dají jasně najevo svému protějšku, že poptávka je nezávazná. 

 

1.2 Předsmluvní odpovědnost v anglo-americkém právu 

Jak je výše naznačeno, anglo-americký typ právní kultury je zdrženlivý 

k uznání obecné předsmluvní odpovědnosti v podobě institutu culpa in 

contrahendo, nicméně v praxi dochází v předsmluvní fázi často k jednání, jehož 

postihování vyžaduje ekvita.9 Proto byl soudy vyvinut ekvitní nástroj umožňující 

postihnout některé typy předsmluvního jednání, v jehož důsledku došlo ke vzniku 

škody. 

 

                                                           
9 Pozn. Ekvita slouží k nalezení spravedlnosti v těch případech, kde by rozhodnutí dle common 

law vedle k nespravedlivému rozhodnutí. V tomto smyslu tak ekvita doplňuje common law.  
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1.2.1 Misrepresentation 

Misrepresentation, tedy poskytnutí zkreslených, zavádějících, či přímo 

nepravdivých informací při negociaci o uzavření smlouvy, je soudy v anglo-

americkém typu práva postihováno, jestliže právě takové nepravdivé či zkreslené 

tvrzení přimělo druhou předsmluvní stranu k uzavření smlouvy a pokud se 

následně prokáže, že tvrzení bylo nepravdivé.10 Prvním případem, ve kterém 

zaznělo, že může existovat odpovědnost za škodu vzniklou mimo smluvní vztah, 

bylo přelomové rozhodnutí Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd11.  

Rozhodnutí je velmi zajímavé, protože zcela poprvé deklarovalo, že v 

daném případě byl mezi předsmluvními partnery dostatečně důvěrný vztah k 

založení povinnosti řádné péče (duty of care), přestože smlouva nebyla uzavřena. 

Tím byl jasně deklarován odklon od dosavadní judikatury12, dle které nebylo 

možné přiznat jakoukoli náhradu škody vzniklé v důsledku nepravdivého tvrzení 

jedné z předsmluvních stran právě z důvodu neexistence smluvního vztahu.13  

Soudci tak považovali za klíčový okamžik uzavření smlouvy, když 

z jednání předcházejícího tomuto okamžiku nemohla vzniknout odpovědnost za 

škodu pro absenci vztahu mezi stranami. Přesto, již v Candler v Crane, Christmas 

& Co (rok 1951)14, přednesl Lord Denning své odlišné stanovisko, dle kterého byl 

vztah mezi žalobcem a žalovaným i přes absenci smlouvy tak blízký a přímý, že 

žalovaný měl vůči žalobci povinnost jednat s řádnou péčí. 

Přestože ve všech případech, v nichž soud přiznal náhradu škody, která 

vznikla v důsledku nepoctivého jednání jedné strany před uzavřením smlouvy, 

                                                           
10 SMITH, Rhona K, Lynne MURRELL a Deborah ROOK. Conversion course companion for 

law: core legal principles and cases for CPE/GDL. New York: Pearson Longman, 2008, xviii, 394 

p. ISBN 978-140-5873-154, str. 197. 
11 Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd [1964] AC 465. 

12 Např. Candler v Crane, Christmas & Co [1951] 2 KB 164. 

13 Pozn. V daném případě se reklamní agentura (žalobce) dotázala banky (žalovaná) svého 

zákazníka na jeho finanční situaci. Žalobce měl totiž obavu, zda zákazník bude mít dost finančních 

prostředků na úhradu své objednávky u žalobce. Žalovaná ujistila žalobce písemně, že zákazník 

má dostatek finančních prostředků na běžnou obchodní činnost. Po tomto ujištění žalobce poskytl 

zákazníkovi plnění. Záhy však zákazník vstoupil do likvidace. 

14 Candler v Crane, Christmas & Co [1951] 2 KB 164. 
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došlo k uzavření smlouvy mezi smluvními stranami, a nejde tedy o uplatnění 

institutu culpa in contrahendo, považuji rozeznání institutu misrepresentation za 

výrazný posun v anglo-americkém nahlížení na předsmluvní jednání, kdy soudci 

nově ustupují od striktního rozlišování předsmluvního a smluvního vztahu.  

Institut misrepresentation tak v anglo-americkém právním prostředí 

zmírňuje nežádoucí důsledky absolutní ochrany smluvní svobody, ovšem pouze 

za předpokladu, že jedna smluvní strana učinila vůči svému obchodnímu 

protějšku nepravdivé tvrzení, na základě kterého se druhá strana rozhodla 

smlouvu uzavřít.  

V českém právním prostředí by dle mého názoru byly obdobné případy 

řešeny pomocí ustanovení § 1728 odst. 1 OZ, které zní: „Při jednání o uzavření 

smlouvy si smluvní strany vzájemně sdělí všechny skutkové a právní okolnosti, o 

nichž ví nebo vědět musí, tak, aby se každá ze stran mohla přesvědčit o možnosti 

uzavřít platnou smlouvu a aby byl každé ze stran zřejmý její zájem smlouvu 

uzavřít.“  

Tímto ustanovením je dána vzájemná informační povinnost 

předsmluvních stran, z níž implicitně vyplývá požadavek pravdivosti tvrzení. Na 

rozdíl od misrepresentation však obecně zakotvená informační povinnost 

v občanském zákoníku vyžaduje aktivitu stran při sdělování relevantních 

informací. Misrepresentation tento požadavek nezahrnuje, mlčení postihováno 

není.15  

 

1.2.2 Promissory estoppel 

Druhým ekvitním institutem, který se v anglo-americkém právu vyvinul 

na ochranu dobré víry jedné ze smluvní stran je tzv. promissory estoppel. I na 

tomto institutu můžeme shledat podobnosti s culpa in contrahendo, když vznikl za 

účelem ochrany důvěry jedné strany ve slib druhé smluvní strany, tedy za účelem 

zmírnění formalismu common law ve prospěch spravedlnosti. 

                                                           
15 HUMLÁK, M. Obecná informační povinnost při sjednávání smlouvy – 1. Část. Právní rozhledy: 

časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2012, č. 17. s. 602 
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Promissory estoppel je spojen s odklonem od striktního uplatňování 

požadavku na protiplnění, které je v anglo-americkém právním systému 

základním předpokladem vzniku vzájemných práv a povinností.  

Jedním z prvních anglických soudních rozhodnutí, v němž byl promissory 

estoppel vysvětlen, je Hughes v Metropolitan Railway Co.16 V rozhodnutí 

zaznělo, že v případě, že smlouva byla uzavřena za určitých podmínek a následně 

dojde k jednání stran, na základě kterého má jedna smluvní strana právo se 

domnívat, že splnění některé smluvní podmínky nebude nově vyžadováno, potom 

strana, které by jinak příslušelo právo vymáhat splnění podmínky, toto právo 

ztrácí (resp. toto právo je po určitou dobu suspendováno).17 Důvodem je, že 

vymáhání této podmínky by bylo nespravedlivé, jelikož by nezohledňovalo 

důvěru v učiněný slib.  

V anglickém právu má promissory estoppel tradici již od konce 19. 

století18, ovšem slouží pouze k ochraně proti podané žalobě, nikoli jako aktivní 

legitimace k vymáhání slibu. Oproti tomu v USA je promissory estoppel využíván 

i jako aktivní prostředek k uplatnění odpovědnosti za škodu. Slib daný jednou 

stranou je tak závazný i bez poskytnutí protiplnění a smluvní strana, která 

v důsledku důvěry, že slib bude splněn, utrpěla škodu, má právo na její náhradu.  

Americký přístup při uplatňování institutu promissory estoppel je navíc 

odlišný od toho anglického v tom, že poskytuje teoretickou možnost pro uplatnění 

předsmluvní odpovědnosti, aniž byla uzavřena smlouva. V praxi došlo v USA 

v 60. letech minulého století k využití institutu promissory estoppel v případu 

Hoffman v. Red Owl Stores19 předsmluvní odpovědnosti tak, že byl zcela 

                                                           
16 Hughes v Metropolitan Railway Co. (1877) LR 2 App Cas 439. 
17 Pozn. V daném případě šlo konkrétně o vztah nájemce a pronajímatele nemovitosti. Na základě 

nájemní smlouvy měl pronajímatel právo vyžadovat od nájemce určité opravy na nemovitosti, a to 

na základě výzvy, od jejíhož doručení měl nájemce šestměsíční lhůtu na provedení opravy. 

Pronajímatel zaslal nájemci výzvu k provedení opravy, následně však strany vstoupili ve 

vyjednávání o možné koupi předmětné nemovitosti nájemcem. Je zřejmé, že pokud by nájemce 

nemovitost koupil, jeho povinnost provést opravu by tím zanikla. Vyjednávání se však protáhlo na 

několik měsíců, až nakonec uplynula lhůta pro provedení opravy, aniž by došlo k uzavření kupní 

smlouvy. 

18 POOLE, Jill. Textbook on contract law. 10th ed. Oxford: Oxford University Press, 2010. ISBN 

978-019-9574-360., str. 162. 
19 Hoffman v. Red Owl Stores, Inc., 26 Wis.2d 683, 133 N. W. 2d 267 (1965). 
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plnohodnotným substitutem culpa in contrahendo. Americký soud totiž v daném 

případě přiznal náhradu nákladů, které žalobce vynaložil v dobré víře, že dojde 

k uzavření smlouvy o franšíze, k jejímuž uzavření nakonec ze strany žalovaného 

nedošlo, ačkoli k neuzavření neměl legitimní důvod.  

V anglickém právu toto nepřipadá v úvahu, když promissory estoppel 

slouží pouze jako obrana proti žalobě. Ovšem ani v USA přes teoretický potenciál 

k přiblížení se kontinentálnímu institutu culpa in contrahendo nedošlo k 

zopakování závěru případu Hoffman v. Red Owl Stores v dalších obdobných 

případech nejspíše z důvodu obavy před přílišným omezováním smluvní svobody. 

Lze tedy shrnout, že v anglickém právu neexistuje plnohodnotná 

alternativa institutu culpa in contrahendo, nicméně praktické problémy spojené 

s předsmluvní fází, ve které vznikají práva a povinnosti předsmluvních stran 

neupravené formální smlouvou, jsou řešeny jinými instituty, nejčastěji jde pak o 

misrepresentation či promissory estoppel. Oproti tomu USA mají velmi 

propracovaný koncept promissory estoppelu, který by mohl, pokud by byl soudci 

aktivněji užíván, posloužit jako plnohodnotná alternativa institutu culpa in 

contrahendo. 

 

1.3 Vznik culpa in contrahendo a předsmluvní odpovědnosti 

Předpokladem uplatnění institutu culpa in contrahendo je dle ustálené 

judikatury20 existence protiprávního jednání, vznik škody straně, která neuzavření 

smlouvy nezavinila, příčinný vztah mezi protiprávním jednáním a vznikem škody 

a presumované zavinění. Tedy jde o klasický odpovědnostní vztah chápaný 

teorií21 jako sekundární vztah sankční povahy vzniklý porušením primární 

povinnosti.  

K porušením primární povinnosti dojde za předpokladu, že jednání o 

uzavření smlouvy dospělo do stádia, kdy jedna ze stran byla v důsledku chování 

druhé strany v dobré víře, že smlouva bude uzavřena a druhá strana ukončila 

                                                           
20 Např. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 10. 2006 pod sp. zn. 29 Odo 1166/2004. 
21 MARTA KNAPPOVÁ, Jiří Švestka. Občanské právo hmotné. 4., aktualizované a dop. vyd. 

Praha: ASPI, 2006. ISBN 978-807-3571-313, str. 267-268. 
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jednání o uzavření smlouvy, aniž k tomu měla legitimní důvod.22 Téměř doslovně 

je pak takové jednání sankcionováno ustanovením § 1729 odst. 1 OZ. Dle mého 

názoru se v dikci nového ustanovení občanského zákoníku jednoznačně odráží 

důvod existence culpa in contrahendo, kterým je zájem na ochraně dobré víry, 

respektive důvodného očekávání poctivého jednání druhé smluvní strany. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v českém právním prostředí může dojít ke 

vzniku odpovědnosti za škodu, pokud dojde k zaviněnému porušení povinnosti 

jednat během negociačního procesu poctivě, přestože k uzavření smlouvy nikdy 

nedojde. K zaviněnému jednání jakož i vzniku škody tak dochází před uzavřením 

smlouvy a ve svém důsledku ke vzniku culpa in contrahendo dochází právě proto, 

že k uzavření smlouvy nedošlo.  

Naopak anglo-americké právo tuto koncepci v zásadě neuznává a právě 

fakt, zda byla či nebyla uzavřena smlouva, představuje klíčový faktor, který berou 

v úvahu soudci v common law23 systému práva při posuzování nepoctivého 

jednání v předsmluvní fázi. Rozdíly obou přístupů demonstruji na obrázku níže. 

 

Figure 1: Culpa in contrahendo24 

 

                                                           
22 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 9. 2008 pod sp. zn. 25 Cdo 127/2007. 
23 Pozn. Common-law pro účely této práce rozumím anglo-americké právo. 
24 Vlastní nákres dle BAO ANH THAI, Culpa in Contrahnedo in English Law, dostupné online: 

http://www.baolawfirm.com.vn/dmdocuments/Culpa%20in%20contrahendo%20in%20English%2

0Law.pdf. 

http://www.baolawfirm.com.vn/dmdocuments/Culpa%20in%20contrahendo%20in%20English%20Law.pdf
http://www.baolawfirm.com.vn/dmdocuments/Culpa%20in%20contrahendo%20in%20English%20Law.pdf
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Figure 2 Předsmluvní odpovědnsot v anglickém právu25 

 

 

Zásadní odlišnost obou institutů lze tedy spatřovat v tom, že aby šlo o 

culpa in contrahendo, nesmí dojít k uzavření smlouvy. V druhém případě je 

naopak uzavření smlouvy nezbytné, jelikož anglické a v zásadě i americké (jak 

vyplývá z ojedinělého rozhodnutí Hoffman v. Red Owl Stores) soudy se staví 

velice neochotně26 k uplatňování odpovědnosti tam, kde smlouva nebyla vůbec 

uzavřena, což zdůvodňují smluvní svobodou vlastní liberalismu. Přístup anglo-

americké judikatury k uplatňování předsmluvní odpovědnosti v situaci, kdy 

k uzavření smlouvy nedošlo, je hlouběji analyzován v dalších podkapitolách. 

Culpa in contrahendo a předsmluvní odpovědnost v pojetí common law se 

rovněž mírně odlišují v čase, ve kterém dochází ke vzniku škody, kdy právě u 

předsmluvní odpovědnosti v anglo-americkém právu je možné, aby škoda vznikla 

jak před, tak po uzavření smlouvy za předpokladu, že k zaviněnému jednání došlo 

během vyjednávání. V tomto smyslu je tak institutem širším než je culpa in 

contrahendo v jehringovském27 pojetí, pro jejíž aplikaci je nutné, aby škoda 

                                                           
25 Vlastní nákres dle BAO ANH THAI, Culpa in Contrahnedo in English Law, dostupné online: 

http://www.baolawfirm.com.vn/dmdocuments/Culpa%20in%20contrahendo%20in%20English%2

0Law.pdf. 
26 Pozn.: Závěry rozhodnutí ve věci Walford v. Miles (1992) 2AC 128, které jsou de facto 

uplatněním institutu culpa in contrahendo za použití amerického promissory estoppel nebyly 

v dalších amerických soudních rozhodnutích opakovány, a rozhodnutí je tak ojedinělé. 
27IHERING, Rudolf. Culpa in contrahendo oder Schadenersatz bei nichtingen oder nicht zur 

Perfektion gelangten Verträgen. 4 Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und 

deutschen Privatrechts I (1861). Citováno podle KESSLER, Friedrich; FINE, Edith. Culpa in 

Contrahendo, Bargaining in Good Faith, and Freedom of Contract : a Comparative Study. Harvad 

Law Review. 1964, roc. 77, c. 3, s. 401. ISSN 0017-811X. (KESSLER, FINE, Bargaining in Good 

Faith). 

http://www.baolawfirm.com.vn/dmdocuments/Culpa%20in%20contrahendo%20in%20English%20Law.pdf
http://www.baolawfirm.com.vn/dmdocuments/Culpa%20in%20contrahendo%20in%20English%20Law.pdf


 14 

 

vznikla před uzavřením smlouvy (k jejímuž uzavření z výše uvedených důvodů 

nedojde).  

 

1.4 Praktický význam culpa in contrahendo 

Jak je již výše uvedeno, culpa in contrahendo nemá v České republice 

dlouhou tradici a její pozitivní úprava v českém právním řádu chyběla až do 

1. 1. 2014. Soudy však začaly v roce 2006 reagovat na nežádoucí situace 

vznikající v praxi v důsledku nepoctivého jednání jedné z předsmluvních stran. 

Institut culpa in contrahendo tak chápu jako praktický prostředek ochrany 

dobré víry předsmluvních stran, který, pokud je správně aplikován soudy, může 

sloužit k podpoře vstupu obchodních subjektů do vyjednávání obchodních 

transakcí a tím k podpoře obchodu, ať už vnitrostátního či mezinárodního. 

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti.28 

Předpokladem každé smlouvy je tak nabídka a její nepodmíněné přijetí. 

Uzavřením smlouvy získávají obě smluvní strany určitá práva a povinnosti a jsou 

povinny dle soukromoprávní zásady pacta sunt servanda29 v souladu se smlouvou 

plnit.  

U jednodušších transakcí, které spočívají ve vyjádření zájmu jedné strany 

uzavřít smlouvu v podobě návrhu smlouvy a jeho přijetím druhou smluvní 

stranou, zjevně nebude problém určit vzájemná práva a povinnosti obou 

smluvních stran.  

Pro složité obchodní transakce, kdy uzavření smlouvy předchází 

několikaměsíční vyjednávání smluvních podmínek, dále například vypracování 

projektové dokumentace, zajišťování stanovisek orgánů veřejné správy, jakož i 

třetích osob, případně i vypracování auditu a zajišťování dalších podmínek, které 

jsou nezbytné pro hladký průběh transakce, je však teorie vzniku smlouvy 

nedostatečnou a je třeba se zabývat postavením stran vyjednávání během 

negociačního procesu, tedy v době, kdy k uzavření smlouvy ještě nedošlo. Při 

                                                           
28 Ustanovení § 1745 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
29 Zakotvená v čl. 26 Vídeňské úmluvy o smluvním právu. 
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takto popsaném složitém vyjednávacím procesu vznikají nutně nejméně jedné ze 

stran vyjednávání náklady, ať už jde o čas strávený přípravou transakce, finanční 

prostředky vynaložené na právní a jiné odborníky, nebo i o náklad v podobě ztráty 

jiné obchodní příležitosti.  

Pakliže dojde na závěr rozsáhlého vyjednávání k uzavření smlouvy, je 

postavení obou stran poměrně jisté. Existuje smlouva, která byla sjednána za 

určitých podmínek a subsidiárně se na úpravu vzájemných práv a povinností 

použije občanský zákoník, jakož i další právní předpisy. Pokud však jedna ze 

stran v průběhu vyjednávání ztratí o uzavření smlouvy zájem, je otázkou, kdo má 

nést náklady takového neúspěšného vyjednávání, když právní poměry stran nejsou 

upraveny žádnou smlouvou.  

Takový problém nabývá na významu v době, kdy smluvní protistranu 

neznáme důvěrně, někdy se dokonce může tento subjekt během procesu 

vyjednávání i změnit, a nemůžeme se tak spoléhat na důvěru podepřenou 

pravidelnými obchodními styky. Jak píše Bejček30, pojem kontraktace je odvozen 

od latinského „cum trahere“ – táhnout spolu, kdy oba partneři sledují společný cíl, 

tedy uzavřít smlouvu, o její podobě však mají mnohdy odlišné představy. Právě 

culpa in contrahendo, pokud je správně zakotvena v právu daného státu, může 

napomoci právní jistotě účastníků negociačního procesu, a tím sekundárně i 

stimulovat ekonomiku země.  

Absolutní neexistence odpovědnosti v předsmluvní fázi by totiž 

v konečném důsledku mohla vést k neochotě podnikatelů podstupovat zdlouhavá 

a nákladná jednání z důvodu jejich přílišné rizikovosti, což by se projevilo na 

stagnaci trhu. Právě kooperace umožňuje úsporu nákladů a dosažení efektivních 

výsledků, kterých bychom těžko dosáhli sami.31  

Culpa in contrahendo poskytuje prostředek nápravy, v českém právním 

prostředí jde o náhradu škody, tomu, kdo odůvodněně spoléhal na uzavření 

                                                           
30 HAJN, Petr a Josef BEJČEK. Jak uzavírat obchodní smlouvy. 2. vyd. Praha: Linde, 2003, 284 s. 

ISBN 80-720-1415-3, str. 9. 
31DUKE, ARLEN. A universal duty of good faith: an economic perspective [online]. Monash 

University Law Review, Vol. 33, No. 1, 2007: 182-202, str. 185, dostupné zde: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1371986. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1371986
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smlouvy, ke kterému nakonec nedošlo. K náhradě bude povinen ten, kdo porušil 

svoji povinnost jednat v dobré víře, v důsledku čehož došlo ke vzniku škody.  

Jak je naznačeno, koncepce culpa in contrahendo je postavena na dobré 

víře, jejíž ochrana ze strany státu posiluje právní postavení účastníků 

negociačního procesu. Nesporným faktem však je, že naráží na jinou, pro 

soukromé právo esenciální zásadu smluvní svobody, tedy možnost samostatně se 

rozhodnout, zda smlouvu uzavřeme, s kým ji uzavřeme a za jakých podmínek ji 

uzavřeme.32  

Právě konflikt obou zásad je řešen v různých státech různě, kdy například 

pro common law systém je typická preference smluvní svobody, zatímco 

v kontinentálním typu je její jisté omezení ve prospěch ochrany dobré víry 

všeobecně přijímáno jako zcela žádoucí. Analýze konfliktu obou zásad věnuji pro 

její důležitost samostatnou podkapitolu. 

 

1.5 Laissez-faire nebo welfare? 

Smluvní svoboda je základní zásadou smluvního práva ať už 

v kontinentálním typu práva, nebo common law.33 Znamená, že každý si může 

zvolit, zda smlouvu uzavře či nikoli, vybrat si spolukontrahenta a vyjednat 

podmínky, se kterými budou všechny strany souhlasit.34  

V souladu s principem smluvní svobody tak je vyjednávací proces 

podnikatelským rizikem a veškeré vzniklé náklady hradí strany samy.35 Jakýkoli 

zásah ze strany státu by znamenal porušení smluvní svobody, v jehož důsledku 

budou strany napříště vážit, zda se do vyjednávání vůbec pouštět z obavy o možný 

vznik odpovědnosti.  

                                                           
32 HAJN, Petr a Josef BEJČEK. Jak uzavírat obchodní smlouvy. 2. vyd. Praha: Linde, 2003, 284 s. 

ISBN 80-720-1415-3., str. 9. 
33 KOTTENHAGEN R.J.P., From freedom of contract to forcing parties to agreement, Journal of 

the University of  Baltimore Center for Internatnal and Comparative Law, 2006, str. 2, dostupné 

zde: https://law.ubalt.edu/centers/cicl/publications/docs/Ius_Gentium_12_2006.pdf. 
34 Pozn. Výjimkou je tzv. smluvní přímus, např. Smlouva o veřejném zdravotním pojištění, jejíž 

uzavření nezávisí od vůle stran, ale je stanoveno zákonem. 
35 LAVDARI I., The Contractual Freedom as an Essential Condition for the Existence of the 

Contract in a Global Economy, Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, 

Rome-Italy, Vol 4 No 11, 2013, str. 1.  

https://law.ubalt.edu/centers/cicl/publications/docs/Ius_Gentium_12_2006.pdf
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Při absolutním dodržování smluvní svobody je tak veškeré jednání stran 

negociace právně nevýznamné a mělo by být ignorováno, dokud neuzavřou 

právně závaznou smlouvu.36  

Takto liberálně pojatý přístup je typický pro anglo-americký systém práva 

a soudci ho opakovaně uvádějí ve svých rozsudcích. Zcela jednoznačně pak názor 

vyslovil Lord Acker v případu Walford v. Miles37, kde přímo zaznělo: „ (…) 

podle mého názoru by měla být kterákoli strana vyjednávacího procesu o uzavření 

smlouvy oprávněna ukončit vyjednávání, a to v jakémkoli okamžiku a z jakéhokoli 

důvodu. Nemůže tedy existovat povinnost pokračovat ve vyjednávání do chvíle, 

kdy bude existovat legitimní důvod pro jeho ukončení. (…)“.38   

Citace přesně vystihuje podstatu liberalismu založeného na doktríně 

laissez-fair, doslova tedy „nechat svobodně, nezasahovat“, která je ve Velké 

Británii považována za důvod rozkvětu britské ekonomiky. Koncept laissez-fair 

však začal být ve Francii od 50. let 20. století nahrazován tzv. welfarovským 

státem (welfare state), pro který jsou typické určité státní zásahy na ochranu 

hodnot, na kterých je moderní společnost vystavěna, tedy například na ochranu 

dobré víry, dobrých mravů nebo poctivosti v obchodním styku.39   

V kontinentálním právu je zřetelná potřeba chránit nejen smluvní svobodu, 

ale i dobrou víru stran, jakož i to, aby každý jednal poctivě.40 Je to právě ochrana 

dobré víry, která byla důvodem zakotvení odpovědnosti za jednání stran 

v předsmluvní fázi do občanského zákoníku.41 Možná kolize obou základních 

právních principů soukromého práva je evidentní a je potřeba vážit, který z obou 

                                                           
36KOTTENHAGEN R.J.P., From freedom of contract to forcing parties to agreement, Journal of 

the University of  Baltimore Center for Internatnal and Comparative Law, 2006, str. 2, dostupné 

zde: https://law.ubalt.edu/centers/cicl/publications/docs/Ius_Gentium_12_2006.pdf. 
37 Walford v. Miles (1992) 2 AC 128. 
38 Překlad vlastní dle anglického znění. 
39 MATULA, Z. Culpa in contrahendo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 108 s., str.59. 
40 BEZOUŠKA P., Nepoctivost při vyjednávání smlouvy přijde draho., dostupné online: 

http://www.prkpartners.cz/rekodifikace/legislativni-novinky/346-nepoctivost-pri-vyjednavani-

smlouvy-prijde-draho/. 
41 Důvodová zpráva k § 1728- 1730 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

https://law.ubalt.edu/centers/cicl/publications/docs/Ius_Gentium_12_2006.pdf
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principů by měl převládnout.42 Nalezení kompromisu při ochraně obou principů je 

stěžejní pro uplatňování předsmluvní odpovědnosti a stanovení jejích limitů.  

Oba extrémy, tedy absolutní ochrana jednoho z principů na úkor druhého, 

by dle mého názoru vedly k právní nejistotě, neochotě lidí vstupovat do 

obchodních transakcí a tím i stagnaci ekonomiky země. Rigidnost ochrany 

smluvní svobody ve vztahu k předsmluvní fázi vyjednávání by zřejmě vedla 

k jisté zdrženlivosti při vynakládání finančních prostředků v době před uzavřením 

formální smlouvy.  

Jak je již výše uvedeno, moderní komplexní transakce se neobejdou bez 

dlouhodobého vyjednávacího procesu, který je nákladný a absence ochrany 

postavení stran v předsmluvní fázi by zřejmě vedla k upuštění od realizace 

nákladného vyjednávání z důvodu averze k riziku. Na druhé straně, striktní pojetí 

předsmluvní odpovědnosti na úkor smluvní svobody by vedlo k rigidnosti 

kontraktačního procesu, jehož započetí by bylo závazné a jeho ukončení bez 

vzniku odpovědnosti téměř nemožné.43 Výsledek by byl totožný jako v případě 

předchozího extrému, byť důvod pro něj by byl opačný.  

Právě správně nastavená44 culpa in contrahendo může sloužit jako 

východisko pro funkční ekonomický styk, pokud nachází kompromis mezi 

smluvní svobodou a odpovědným předsmluvním jednáním.45    

Jak bylo výše uvedeno, požadavek ochrany smluvní svobody a dobré víry 

může vést ke vzájemné kolizi obou principů a je na politice státu, aby našla určitý 

kompromis, díky kterému vznikne pozitivní stimul k vyjednávání i komplexních a 

náročných obchodních transakcí a které bude zároveň vedeno poctivě a v souladu 

s principem dobré víry pod sankcí vzniku odpovědnosti.  

 

                                                           
42 SOROKOVÁ M., Povinnost jednání v dobré víře v předsmluvním stádiu kontraktace, dostupné 

online: https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2011/files/mravy/Sorokova_Michala_6027.pdf. 
43 MATULA, Z. Culpa in contrahendo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 108 s., str. 63. 

 
44 Pozn. Dle mého názoru taková, kdy soudci případ od případu posoudí, do jaké míry je vhodné 

chránit dobrou víru jedné strany v poctivost jednání druhé strany na úkor smluvní svobody. 

45 MATULA, Z. Culpa in contrahendo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 108 s., str. 64. 
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2 Dobrá víra jako základ culpae in contrahendo 

Podstata institutu culpa in contrahendo je založena na principu dobré víry, 

který je korektivem smluvní svobody a to buď jako etický, morální princip 

odkazující na poctivost vlastního jednání a na důvěru v poctivost druhých osob, 

anebo jako ryze praktický princip, který zajišťuje efektivní obchodování s nižšími 

transakčními náklady46, když obchodní partneři nemusí vynakládat čas a finanční 

prostředky na prověřování důvěryhodnosti svého protějšku.47  

Dle mého názoru je to právě propojení etiky i praktičnosti tohoto limitu 

svobody, které dělá z dobré víry stěžejní princip moderního smluvního práva.  

Definovat dobrou víru je velmi složité a její obsah se bude zejména lišit 

podle konkrétních okolností daného případu a jeho vymezení je tak úkolem 

judikatury pro ten který případ.  

O akademické vymezení se pokusil například Telec, který rozumí, že 

dobrá víra je „ (…) mravní a právní ctnost neboli hodnota slušnosti a 

spolehlivosti, stejně jako i rozumnost a v jistém odstínu též oprávněná 

očekávatelnost druhým. Souhrnně pak lze mluvit o přiměřenosti, tudíž i o 

spravedlnosti.“48. Etický a ekvitní základ dobré víry a tím i institutu culpa in 

contrahendo je tak nesporným.49  

 

2.1 Subjektivní nebo objektivní dobrá víra? 

Dobrá víra je v českém právním řádu zakotvena ve dvou různých pojetích. 

Jednak jako dobrá víra v objektivním smyslu, která je mravním, etickým 

korektivem principu smluvní svobody. Takto pojatou dobrou vírou se budu nadále 

zabývat, jelikož právě ta je základem pro uplatnění institutu culpa in contrahendo.  

                                                           
46 Pozn. Definované jako “Náklady na vyhledání a získání informací, vyjednání a rozhodování, 

monitorování a vynucení plnění.” v Coase, R.H., The Firm, the Market, and the Law, The 

University of Chicago Press, Chicago, 1988, str. 6. 
47BEJČEK, J. NOVÝ, Z.: Dobrá víra jako princip smluvního práva v mezinárodním obchodu. 

Právní rozhledy, Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, roč. 2013, č. 16, s. 564-566. ISSN 1210-

6410. 
48 TELEC, Ivo. Poctivost a důvěra, dobrá víra, dobré mravy, veřejná morálka a veřejný pořádek. 

Právní rozhledy, 2011, roč. 19, č. 1, s. 1. 
49 MATULA, Z. Culpa in contrahendo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 108 s., str. 42. 

http://is.muni.cz/osoba/1757
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Dobrá víra se však v českém právním řádu, typicky u institutu vydržení, 

chápe též v subjektivním smyslu jako vnitřní přesvědčení nabyvatele o jeho 

bezvadném jednání, když si určité právo nebo věc přisvojuje.50 Subjektivní dobrá 

víra slouží spíše ke zmírnění tvrdosti zákona tam, kde existuje „nezaviněná 

nevědomost o právní vadě“51. 

U objektivní dobré víry již nejde o vnitřní psychický vztah jednajícího, ale 

o obecný princip, jehož cílem je ochrana společenských hodnot jako rovnost nebo 

poctivost, které jsou rovnocenné svobodě, a tedy jsou důvodem pro její jistou 

limitaci.  

Objektivní dobré víře, která se v české zákonné úpravě vyskytuje spíše 

pod pojmy „dobré mravy“ nebo „poctivé jednání“52, odpovídá anglický výraz 

„good faith“, jehož ochrana je vyžadována i evropskými a mezinárodními 

unifikačními dokumenty.  

Vyvstává však otázka, zda při hodnocení předsmluvního jednání by měl 

soudce zkoumat, zda byla objektivně zachována požadovaná míra poctivosti a 

rozumnosti, nebo zda by měl posuzovat i subjektivní vztah strany k jejímu 

jednání.  

Dle mého názoru je zcela nežádoucí, aby byla dobrá víra posuzována čistě 

subjektivně, tedy, zda strany věřily v poctivost a upřímnost svého jednání, když 

jejich standard upřímnosti a poctivosti může být mnohem nižší než u jiných osob 

v obdobném postavení. Striktním lpěním na objektivitě by však mohlo dojít 

k dílčím nespravedlnostem v případech, které mají svá specifika.  

Vhodným řešením by tak mohlo být objektivní pojetí dobré víry 

s přihlédnutím k subjektivnímu vztahu předsmluvní strany k jejímu jednání, které 

by fungovalo jako korektiv objektivity v odůvodněných případech. Spojení obou 

přístupů by tak dle mého názoru mohlo vést k flexibilnímu uplatňování práva 

zohledňujícímu okolnosti každého případu.  

                                                           
 

51BEJČEK, Josef. Nový , Z.: Dobrá víra jako princip smluvního práva v mezinárodním obchodu. 

Právní rozhledy, Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, roč. 2013, č. 16, s. 564-566. ISSN 1210-

6410, str. 6. 
52 Pozn. Právě ustanovení § 1729 občanského zákoníku upravující jeden z typů předsmluvní 

odpovědnosti hovoří o nepoctivém jednání. 

http://is.muni.cz/osoba/1757
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Obdobnou otázkou se zabývaly i izraelské soudy, kdy soudce Aharon 

Barak judikoval, že: „…by mělo dojít ke spojení obou přístupů, tedy posoudit, co 

je objektivně upřímné a férové, a zároveň subjektivní stránku věci, kdy se přihlíží 

k okolnostem konkrétního případu, postavení a jednání obou stran ad.“ 53  

 

2.2 Ochrana dobré víry v unifikačních projektech 

Ochrana dobré víry je jakožto základní princip hodný ochrany zřetelná i v 

 unifikačních projektech, které jsou v podstatě vytvořeny kompilací institutů 

různých právních řádů s cílem vybrat z nich to nejlepší pro moderní společnost.54 

Tak například Principy evropského smluvního práva (dále jen „PECL“) obsahují 

v článku 1:201 v rámci obecných ustanovení povinnost stran jednat v souladu 

s dobrou vírou a férově a rovněž zakotvují zákaz tuto povinnost jakkoli smluvně 

omezit.  

Totéž je stanoveno i v článku 1.7  UNIDROIT principů55, přičemž 

v komentáři k principům je přímo stanoveno, že ochrana dobré víry je 

fundamentálním principem, na němž jsou UNIDROIT principy vystaveny a platí i 

pro negociační proces.56  

Komentář uvádí i modelové situace, v nichž by jednání jedné strany bylo 

posouzeno jako rozporné s dobrou vírou. Jednou z nich je uzavření příkazní 

smlouvy, jejímž obsahem je uzavírání smluv příkazníkem za příkazce, přičemž 

strany sjednají, že nárok na odměnu získává příkazník až poté, co příkazce 

uzavřenou smlouvu schválil. V situaci, kdy by příkazce opakovaně a bezdůvodně 

smlouvy neschválil, jednal by v rozporu s požadavkem dobré víry.  

Oba unifikační dokumenty obsahují přímo požadavek dobré víry 

v průběhu negociačního procesu. Článek 2:301 PECL nazvaný jako „vyjednávání 

                                                           
53 Vlastní překlad dle Spector v. Tsarfati (1975) 32(i) P. D. 231. 
54 MATULA, Z. Culpa in contrahendo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 108 s., str. 32. 

 
55 UNIDROIT PRINCIPLES ON INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS, 2010. 
56 Komentář k UNIDROIT PRINCIPLES ON INTERNATIONAL COMMERCIAL 

CONTRACTS, 2010, dostupné online: 

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-

e.pdf. 

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf
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v rozporu s dobrou vírou“ primárně sice zakotvuje smluvní svobodu při 

vyjednávání, zároveň ji však limituje stanovením odpovědnosti za škodu, pokud 

jedna strana vyjednávala nebo ukončila vyjednávání v rozporu s požadavkem 

dobré víry. Dále přímo stanoví, že v rozporu s dobrou vírou je, pokud strana 

zahájila vyjednávání o uzavření smlouvy, aniž měla v úmyslu smlouvu uzavřít.  

Význam obou unifikačních dokumentů je nesporný. Jednak slouží jako 

interpretační pomůcka pro vnitrostátní soudy57, zároveň mohou fungovat jako lex 

mercatoria, tedy strany mezinárodní obchodní transakce se jimi mohou řídit 

(zvolí-li tak) bez ohledu na vnitrostátní právní řády58. Krom toho také mohou 

ovlivňovat činnost národních legislativců pro futuro, což se dle mého názoru stalo 

i v případě České republiky, když ustanovení § 1728 odst. 1 OZ zní prakticky 

totožně jako článek 2:301 PECL.  

 

2.3 Konfliktní přístup anglo-amerického a kontinentálního práva 

k ochraně dobré víry 

Obecnost principu dobré víry je předmětem konfliktu přístupu 

kontinentálního práva a common law. Obecný princip jednat v dobré víře je totiž 

v kontinentálním právu vnímán spíše pozitivně, když ponechává prostor ex-post 

výkladu, který bude zohledňovat specifika konkrétních případů, a tím umožní 

dosažení spravedlivého rozhodnutí a flexibility rozhodování obecně.59 Oproti 

tomu anglo-americký systém práva se staví k obecnému principu dobré víry 

rezervovaně.  

 

                                                           
57 Pozn. V ČR odkázal na PECL Ústavní soud v nálezu I. ÚS 625/03 ze dne 14. 4. 2005 při 

argumentaci, že při výkladu smluv má být preferován ten výklad, který znamená jejich platnost.  
58 BONELL, J. M., The UNIDROIT Principles and Transnational Law, dostupné zde: 

http://www.unidroit.org/english/publications/review/articles/2000-2-bonell-e.pdf. 
59 GORDLY, European Codes and American Restatements: Some Difficulties, 81 Columbia L. R., 

JSTOR, str. 145. 

http://www.unidroit.org/english/publications/review/articles/2000-2-bonell-e.pdf
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2.3.1 Spojené státy americké 

Některými americkými teoretiky60 je obecný princip dobré víry považován 

za tzv. cloudy rule, které nestanoví jasně, který případ dopadne jakým způsobem. 

Nikdo totiž vlastně neví, co se rozumí „dobrou vírou“. Gordly61 takový obecný 

princip zcela odmítá jako princip popírající právní jistotu a jeho zakotvení přičítá 

neschopnosti nalézt způsob, jímž se podaří odlišit jistou skupinu případů, které by 

měly být řešeny určitým způsobem, od jiné skupiny případů, jež by měly být 

řešeny jinak. Jakmile se podaří tento způsob najít, bude možné definovat principy, 

které jasně a bez pochybností ex ante upraví stanovený okruh případů bez nutnosti 

hledat spravedlivé řešení ex post soudci.  

Gordly tvrdí, že obecné principy jsou důsledkem přenosu řešení problémů 

na jiné, v tomto případě z legislativců na soudce.62 

Přesto je v americkém právu zakotvena povinnost jednat při plnění nebo 

vynucování smlouvy v dobré víře63. Povinnost jednat v dobré víře se však 

nevztahuje na negociační fázi předcházející uzavření smlouvy.  

Komentář k § 205 Restatement (second) of Contracts přímo říká, že dané 

ustanovení se neaplikuje na vyjednávání stran o uzavření smlouvy, nicméně 

připouští, že zlá víra při vyjednávání může být postihnuta sankcemi, ne však podle 

ustanovení § 205.64  

Z americké úpravy dobré víry je zřejmé, že neexistuje obecná povinnost 

vyjednávat o uzavření smlouvy v dobré víře a američtí soudci stále za klíčový pro 

stanovení této povinnosti shledávají okamžik uzavření smlouvy.65 Pokud tedy 

smlouva byla nakonec uzavřena, může být postihnuto jednání ve zlé víře, které 

                                                           
60 GORDLY, European Codes and Amercian Restatements: Some Difficulties, 81 Columbia L. R., 

JSTOR, str. 147. 
61 Tamtéž. 

62  GORDLY, European Codes and Amercian Restatements: Some Difficulties, 81 Columbia L. R., 

JSTOR str. 149. 
63 Článek 1-304 Uniform Commercial Code (2001) a § 205 Restatement (second) of Contracts 
64 Komentář k § 205 Restatement (second) of Contracts, dostupné zde: 

http://www.lexinter.net/LOTWVers4/duty_of_good_faith_and_fair_dealing.htm. 
65 Výjimkou jsou státy Louisiana a Puerto Rico, jejichž občanské zákoníky zakotvují obecnou 

povinnost jednat v dobré víře, jakož i předsmluvní odpovědnost plynoucí z jejího porušení. 

http://www.lexinter.net/LOTWVers4/duty_of_good_faith_and_fair_dealing.htm
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uzavření smlouvy předcházelo, a to například pomocí institutů misrepresentation 

nebo promissory estoppel, jak je popsáno výše.  

Vidinu možné revoluce v přístupu amerických soudů k dobré víře 

v negociačním procesu přineslo již výše uvedené, velmi zajímavé, rozhodnutí 

Hoffman v. Red Owl Stores66, které, pokud by bylo následováno dalšími soudními 

rozhodnutími, mohlo přiblížit americké smluvní právo k rozeznání institutu culpa 

in contrahendo, jak ho známe z kontinentálního typu právní kultury.  

V případu šlo o vyjednávání o založení franšízi. Žalovaný požadoval po 

žalobci vstupní kapitál 18.000 USD a dále nákup obchodu, aby získal zkušenosti 

před otevřením franšízi. Žalobce tak učinil a po několika měsících obchod prodal 

po ujištění žalovaným, že dostane k dispozici větší obchod. Následně však 

žalovaný původní požadovaný kapitál navýšil o dalších 13.000 USD, přestože 

žalobce předtím ujistil, že vše je připraveno k podpisu smlouvy. Žalovaný 

nakonec jednání ukončil a žalobce žaloval o náhradu škody spočívající 

v tzv. reliance interest, jehož cílem je navrácení žalobce do pozice, ve které by 

byl, pokud by k zahájení jednání vůbec nedošlo.67 Žalovaný postavil svou obranu 

na tom, že k uzavření smlouvy nedošlo a celá transakce měla pouze hrubé obrysy. 

Soud přiznal nárok na náhradu škody s odvoláním na tzv. promissory estoppel68.  

Existuje bohatá judikatura na využití institutu promissory estoppel tam, 

kde byl slib daný v rámci existujícího smluvního vztahu69, v rozhodnutí Hoffman 

v. Red Owl Stores však bylo judikováno, že slib je závazný, přestože navrhovaná 

transakce není dohodnuta ve všech detailech tak, aby se dala přirovnat k návrhu 

na uzavření smlouvy a jeho přijetí. Pokud jde o náhradu škody, byla přiznána 

pouze v takové výši, aby došlo k zabránění nespravedlnosti, tedy v daném případě 

pouze za vynaložené náklady a utrpěné škody, nikoli za ušlý zisk.  

                                                           
66 Hoffman v. Red Owl Stores, Inc., 26 Wis.2d 683, 133 N. W. 2d 267 (1965). 
67 FULLER L., PERDUE R., The Reliance Interest in Contract Damages: 1, 46 Yale Law Journal 

(1936) 52-96. 
68 Pozn. Navíc v americkém pojetí umožňuje daný slib aktivní žalobu proti tomu, kdo slib učinil, 

oproti tomu v anglickém právu je použitelný pouze jako obrana proti případné žalobě nikoli jako 

aktivní legitimace k podání žaloby. 
69 Např. Central London Property Trust Ltd v High Trees House Ltd [1947] KB 130. 
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Rozhodnutí ve věci Hoffman v. Red Owl Stores bylo do jisté míry 

přelomové. Přiznalo nárok na náhradu škody vzniklé v  předsmluvní fázi, kdy 

soudce mohl stejně dobře žalobu zamítnout s odvoláním na podnikatelské riziko 

tak, jako by se nejspíše stalo v Anglii. Rozhodnutí je však zajímavé spíše 

z pohledu teorie, když dalšími soudy již nebylo opakováno, pravděpodobně 

z důvodu obavy přílišného omezení smluvní svobody.70 

Američtí soudci tak zatím stále rozlišují případy, kdy byla učiněna 

závazná nabídka k uzavření smlouvy, od těch případů, kdy bylo pouze započato 

vyjednávání smluvních stran, a které je považováno za právně irelevantní.71 

Ochrana smluvní svobody tak dominuje.72 

 

 

2.3.2 Anglie a Wales 

Ještě dál v argumentaci proti zakotvení dobré víry jako obecného principu 

jdou angličtí soudci. Ve známém případu Walford v. Miles73 vyslovil Lord Acker 

z House of Lords myšlenku, že není možné, aby strany vedly vyjednávání o 

smlouvě v dobré víře, když toto je neslučitelné s jejich protikladným postavením, 

kdy jejich zájmy jsou obvykle protichůdné. Naopak má být každý oprávněn 

prosazovat vlastní zájem bez ohledu na dobrou víru, nesmí se však dopustit 

nepravdivého tvrzení, jehož účelem je přimět druhou stranu k uzavření smlouvy 

(misrepresentation). Dokonce považuje za zcela legitimní ukončit jednání ve 

snaze přimět druhou stranu k nabídce za lepších podmínek. Koncept dobré víry 

při vyjednávání tak odsoudil jako nefunkční a rozporný s pozicí stran vyjednávání 

jako takovou.74  

                                                           
70 SUMMERS R., “Good faith” in General Contract Law and the Sales Provisions of the Uniform 

Commercial Code, 54 VA LR. 195 (1968), JSTOR, str. 225. 
71 Pozn. Případy uzavírání tzv. preliminary agreement, jehož jednou formou je dopis o záměru, 

které jsou v USA závazné, nejsou předmětem této práce. 

72 COLOMBO S., The Present Differences Between The Civil Law and Common Law Worlds 

With Regard to Culpa in Contrahendo, TILBURG FOREIGN LAW REVIEW, vol. 2:341, str. 342 
73 Walford v. Miles (1992) 2 AC 128. 
74 Pozn. Totéž například ve William Lacey (Hounslow) Ltd. V. Davis, (1957) 1 W.L.R. 932, 934 

(Q.B.). 
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Anglické právo tak zcela evidentně chrání individuální zájmy stran 

vyjednávání, které jsou v nadřazeném postavení vůči altruismu, který je do určité 

míry akceptován v kontinentálním typu práva jako limit svobody. Právě i 

unifikační projekty, kterým je krom výše uvedených rovněž Návrh společného 

referenčního rámce pro evropské smluvní právo (DFCR), se odvolávají na 

solidaritu, sociální odpovědnost a welfare state.75 

 

2.4 Ekonomická analýza institutu dobré víry 

Vzhledem ke dvěma odlišným přístupům k zavedení obecného principu 

dobré víry, které zastávají kontinentální systém práva na straně jedné a common 

law na straně druhé, na tomto místě přistoupím k ekonomické analýze konceptu 

dobré víry, na základě které buď potvrdím, nebo vyvrátím hypotézu stanovenou 

v úvodu této práce, a tedy že obecný princip dobré víry stimuluje strany smlouvy 

k vyjednávání komplexních transakcí, a je tedy přínosem pro obchod, ať už 

vnitrostátní nebo mezinárodní, a tedy i ekonomiku jako takovou. 

Právě z četných studií oboru law and economics, tedy ekonomického 

přístupu k právu vyplývá, že ve společnosti existují dva typy lidí. Jednak 

individualisté, kteří se při vyjednávaní snaží dosáhnout vlastního zájmu pomocí 

„ostrých loktů“, tedy bez ohledu na to, zda poškodí zájmy druhé strany.  

Tento typ subjektů přesně zapadá do anglického přístupu ke smluvnímu 

právu vymezenému v případu Walford v. Miles, který obhajuje koncepci laissaze-

fair. V takovém případě je vymahatelné pouze to, co je výslovně stranami 

ujednáno, vše ostatní je právně irelevantní.  

Pokud by ve společnosti existoval pouze tento typ lidí, princip dobré víry 

není hoden právní ochrany, jelikož po takové ochraně není ve společnosti 

poptávka, a naopak bude obchodními subjekty vnímán jako pouhé omezení jejich 

                                                           
75 VON BAR, CH., CLIVE, E., SCHULTE-NÖLKE, H. (eds). Principles, Definitions and Model 

Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Outline Edition. 

Munich: Sellier, 2009, s. 14-17. 
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smluvní svobody. Z empirických studií76 však vyplývá, že existuje ještě druhá 

skupina lidí, kteří preferují při vyjednávání vzájemně férový přístup77.  

Při rigidním upřednostňování pouze výslovných slibů tak, jak jsou ve 

smlouvě zakotveny, tedy pokud soudy budou přistupovat k právům a povinnostem 

smluvních stran formalisticky, dojde k postupnému vytlačení preference vzájemné 

férovosti ve prospěch vlastních individuálních zájmů stran. Takovému vytlačení 

by právě mohlo zabránit rozeznání obecné povinnosti jednat v souladu s principy 

dobré víry.78 

 

2.4.1 Empirická studie preference férového jednání 

Jak jsou ve společnosti zastoupeni ti, kteří při vyjednávání upřednostňují 

férové jednání před dosažením vlastního zájmu pomocí „ostrých loktů“, prokazuje 

provedená empirická studie.  

Studie spočívala v přidělení pozic navrhovatele a příjemce a ze stanovení 

fixní částky, která byla oběma stranám známá. Navrhovatel měl za úkol nabídnout 

příjemci část této sumy tak, aby byla uzavřena smlouva. To, jakou část příjemci 

nabídl, záviselo na jeho uvážení s tím, že pokud smlouva byla uzavřena, každý si 

ponechává takto určenou část. Pokud však k uzavření smlouvy nedošlo, nedostal 

nikdo nic. Celý proces měl několik opakování, stěžejní však je, že hra byla 

anonymní, a negociační strany dopředu věděly, že se stejným partnerem nikdy 

nebudou vyjednávat dvakrát. Tímto přesně dochází k odlišení jednání ve vlastním 

zájmu, kdy při opakování vyjednávání s týmž partnerem by byl individualistický 

subjekt motivován ke kompromisu z důvodu touhy po budoucím užitku.  

Oproti tomu ti, co preferují férové jednání,79 nalézají kompromis i bez 

vidiny budoucího prospěchu a oceňují férovost jako takovou. 

                                                           
76 Např. ERNST FEHR, SIMON GACHTER, 'Fairness and Retaliation: The Economics of 

Reciprocity' (2000) 14(3) Journal of Economic, Perspectives 159. 
77 Pozn.: v angličtině reciprocal fairness. 
78 DUKE A., A Universal Duty of Good Faith: An Economic Perspective, Monash University Law 

Review (Vol 33, No 1), str. 182. 
79DUKE A., A Universal Duty of Good Faith: An Economic Perspective, Monash University Law 

Review (Vol 33, No 1), str. 187. 
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Empirická hra dopadla tak, že navrhovatelé v drtivé většině případů 

nabídli příjemci mezi 40 - 50 % celkové částky, pod 20 % částky nenabídl téměř 

žádný z navrhovatelů a nad 50 % žádný z nich. Rovněž na straně příjemce došlo 

k jednoznačné akceptaci částek tvořících 50 % celkové sumy, kdežto nízké částky 

byly odmítány.80  

Výsledky studie zcela evidentně popírají tradiční přístup teoretiků81 

zastávajících názor, že lidé jsou orientovaní pouze na svůj vlastní zájem, který 

prosazují za každou cenu. Pokud by tomu tak bylo, navrhovatelé by nabízeli 

částku blížící se nule, aby co nejvyšší podíl zůstal jim, na druhé straně by i 

příjemci uzavírali smlouvy na takto nízkou částku, protože něco je lepší než nic. 

To se však nestalo a možným důvodem je právě fakt, že podstatná část lidí ve 

společnosti má cit pro férovost při jednání, jejíž zachování je pro ně důležitější 

než absolutní prosazování vlastního prospěchu.  

V následující podkapitole na základě další provedené empirické studie 

prokáži, že právní prostředí ovlivňuje rozhodování obou typů lidí o vstupu do 

vyjednávání smluv a posoudím, jaké právní prostředí je vhodné pro ty, kteří 

upřednostňují férové vyjednávání.  

 

2.4.2 Vliv právního prostředí na rozhodování účastníků vyjednávání 

smlouvy 

Jak jsem již v předchozí podkapitole na empirické studii demonstrovala, 

existují ve společnosti dva typy lidí. Jednak ti, kteří se snaží prosadit vlastní zájem 

za každou cenu, tedy například využíváním mezer v zákoně nebo neúplností 

smlouvy. Druhou skupinu tvoří ti, kteří preferují férovost jednání, respektují 

ducha vztahu s druhou smluvní stranou a splní svůj závazek, ač by jim mezera 

v zákoně či smlouvě umožnila se splnění vyhnout.  

                                                           
80 DUKE A., A Universal Duty of Good Faith: An Economic Perspective, Monash University Law 

Review (Vol 33, No 1), str. 187. 
81 STEWART MACAULAY, 'Elegant Models, Empirical Pictures and the Complexities of 

Contract' (1977) 11, Law & Society Review str. 507-509. 
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Na následujícím empirickém příkladu82 ukážu, jak vymahatelnost smluv 

ovlivňuje, zda ve společnosti převáží individualističtí jedinci, nebo ti, kteří jednají 

férově, v souladu s principem dobré víry, a tedy jak nastavení právního prostředí 

může ovlivnit ochotu účastníků vstupovat do smluvních vztahů.  

Hráč 1 má možnost uzavřít smlouvu s Hráčem 2 a tím zlepšit své 

postavení oproti neexistenci smluvního vztahu, ovšem nemá nikde zaručeno, že 

Hráč 2 smlouvu splní.  

Hra byla opakována ve třech různých právních prostředích. Nejprve v 

prostředí velmi slabé vymahatelnosti smluv, následně v právním prostředí střední 

vymahatelnosti smluv a naposled v prostředí vysoké vymahatelnosti. 

 

Právní prostředí velmi slabé vymahatelnosti smluv 

 Nejprve se hra odehrávala v prostředí slabé vymahatelnosti smluv. Jde o 

situaci, kdy vztah mezi stranami je ponechán jejich svobodné vůli prakticky bez 

zásahu soudů k vynucování závazků z tohoto vztahu vzniklých. Pro vznik 

kooperativních vztahů mezi osobami tak musí existovat velmi silná důvěry a 

důvěryhodnost stran.  

Uzavření smlouvy, respektive i samotný vstup do vyjednávání o smlouvě, 

zpravidla předchází dlouhodobé prověřování smluvního partnera, pokud jde o 

jeho důvěryhodnost, a až poté je s ním navázáno jednání. V takovém režimu práva 

je důvěra mezi stranami vysoká, jelikož výběr obchodního partnera není náhodný 

a obavy z nedodržení závazků jsou eliminovány.  

Je evidentní, že motivace k uzavření smlouvy bude silně determinována 

férovostí vlastní i smluvního protějšku. Posilovány tak jsou vnitřní motivy 

člověka k řádnému dodržování obsahu závazku spíše než vnější hrozba 

donucení.83 Takový režim se zdá být ideální z hlediska posílení právě takového 

vnitřního stimulu k negociaci o uzavření smlouvy, jelikož víme, že již navázaný 

                                                           
82 BOHNET I., FREY B., Huck S., More Order with Less Law: On Contract Enforcement, Trust 

and Crowding (2001) 95 American Plitical Science Review 131. 
83DUKE A., A Universal Duty of Good Faith: An Economic Perspective, Monash University Law 

Review (Vol 33, No 1), str. 189. 
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vztah mezi stranami negociačního procesu má právní relevanci a nebude bez 

důvodu ukončen pro rozpor s férovostí, která převažuje nad vlastními 

utilitaristickými zájmy. 84 

Dle mého názoru však je tento model pro moderní společnost nevhodný. 

Jednak z důvodu příliš vysokých transakčních nákladů vynaložených na 

monitorování obchodního partnera, které bude nutné pro rozhodnutí, zda 

negociaci vůbec zahájit, přičemž tyto transakční náklady mohou v konečném 

důsledku překročit benefit plynoucí z potenciální smlouvy.  

Dalším důvodem pro nevhodnost systému nízké vymahatelnosti smluv je 

dle mého názoru absence odstrašujícího efektu nesplnění smlouvy. Vědomí, že 

smlouvy jsou vymahatelné u nezávislého a nestranného soudu na nás zcela jistě 

působí jako stimul k jejich plnění. 

 

Právní prostředí střední vynutitelnosti smluv 

Druhým režimem, ve kterém se empirická hra uskutečnila, je režim střední 

vynutitelnosti smluv. Jeho podstatou je vymahatelnost toho, k čemu se strany 

výslovně zavázaly, soudce však nesmí jít nad rámec takto dohodnutého. To 

umožňuje stranám zneužívat mezery v zákoně či již uzavřené smlouvy pro 

obhájení vlastního zájmu a důvěra ve vzájemné férové jednání je tak nižší oproti 

předchozímu režimu.  

Systém je totiž nastaven tak, že strany pro ochranu své pozice musí 

uzavírat formální smlouvy, kde co do největšího detailu upraví vzájemná práva a 

povinnosti.  

Uzavřít úplnou smlouvu, která bude pomýšlet na všechny možné situace, 

jež mohou v současném nebo budoucím světě nastat, je však pojmově vyloučeno. 

Drtivá většina komplikovanějších smluv bude naopak neúplných, neupravujících 

všechny možné situace, které mohou v budoucnu nastat.85  

                                                           
84 Tamtéž. 
85 HART, O., Financial Contracting, Discussion Paper No. 327, Harvard Law School (2001), str. 

10. 
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Jestliže strany smlouvy usilují o co nejpodrobnější úpravu vzájemných 

práv a povinností, důvěra mezi nimi zcela zjevně absentuje a strany budou 

smlouvy plnit pouze tehdy, domnívají-li se, že soud by je k plnění odsoudil.86  

Vnitřní přesvědčení o tom, že vztah vzniklý navázáním vyjednávání 

s druhou stranou by měl být budován v souladu s principy dobré víry, je zde 

nahrazeno plněním závazků z pouhé obavy, že budeme k plnění soudem stejně 

odsouzeni.  

Dle mého názoru je však tento přechod spojen s poklesem incentiv 

k navazování obchodních kontaktů, když jakékoli rozhodnutí soudu předurčí 

rozhodnutí strany, zda smlouvu plnit či neplnit. Pokud totiž víme, že jakákoli 

nedokonalost smlouvy je zneužitelná, nedůvěřujeme smluvnímu protějšku, že 

nebude o takové zneužití usilovat.  

 

Právní prostředí vysoké vymahatelnosti práva 

Posledním typem právního režimu je úplná či velmi vysoká vynutitelnost 

závazku mezi stranami, kdy i vztah, který vznikl mezi stranami a má pouze hrubé 

obrysy, je právně relevantní a soud se nebude zdráhat přiznat právo straně, která 

v dobré víře spoléhala na závaznost vzájemných slibů.  

Iniciací obchodních jednání směřujících k uzavření smlouvy vyjadřují 

strany vůli být vázány takto navázaným vztahem, který je relevantní i v případě, 

že nakonec dospěly k uzavření formální smlouvy. Jejich práva a povinnosti se 

neomezují na to, co obsahuje smlouva, která tvoří pouze jednu část celého 

vztahu.87  

Jak jsem již naznačila výše v analýze právního prostředí střední 

vymahatelnosti smluv, neexistují dokonalé smlouvy, které by upravovaly všechny 

možné situace, ke kterým může v současném nebo budoucím světě dojít. Právo 

však může pomoci smluvním stranám v takových případech dvěma způsoby. Buď 

                                                           
86 DUKE A., A Universal Duty of Good Faith: An Economic Perspective, Monash University Law 

Review (Vol 33, No 1), str. 190. 
87 KING B., Reshaping Contract Theory and Law: Death of Contracts II, Part One: Generalised 

Consent with Lawmade Obligations (1994) 7 Journald of Contract Law, str. 197-202. 
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založí pravomoc soudu rozhodnout i o neupravené otázce podle zásad 

spravedlnosti, anebo může absentující smluvní pravidlo nahradit vhodným 

právním principem.88 

Soud tak získá možnost na základě obecně formulovaných právních 

principů, jakým je například povinnost jednat v právním styku poctivě podle 

ustanovení § 6 OZ, odsoudit buď ke splnění povinnosti či k náhradě škody, pokud 

má za to, že odsouzená strana jednala v rozporu s požadavky poctivosti.  

Obecně stanovená povinnost jednat v souladu s požadavky dobré víry 

může dle mého názoru efektivně ochránit legitimní očekávání stran, že převzaté 

závazky budou splněny a eliminovat možnost oportunistického89 chování stran, 

k němuž prostředí střední vymahatelnosti smluv přímo vybízí.  

Lze tak očekávat, že pokud soudy budou judikovat, že při jednání mezi 

obchodními stranami je nutné dodržovat požadavky dobré víry, vytvoří tím 

prostředí, které bude pozitivně stimulovat strany k dodržování jejich závazků a ve 

kterém bude eliminována obava ze zneužití mezer v pozitivním právu.  

Jakmile bude nastaven funkční systém dodržování závazků (ať již 

smluvních nebo za určitých okolností těch předsmluvních), jsem přesvědčena o 

tom, že motivace obchodních subjektů ke vstupování do vyjednávání i složitých 

transakcí vzroste. 

Zakotvení principu dobré víry, ať už implicitně soudy v systému práva 

common law nebo explicitně v zákoně v kontinentálním typu, tak může hrát 

stěžejní roli při rozhodování obchodních subjektů o uzavírání smluv.  

Tradiční odmítání obecného principu jednání v souladu s dobrou vírou je 

dnes díky ekonomickému přístupu k právu překonáno, když je na empirických 

studiích prokázáno, že člověk je při rozhodování o svém chování ovlivněn 

vnitřními motivacemi, jako je touha po vzájemném férovém jednání, nikoli pouze 

                                                           
88 RICHTER T., "Reader" pro studenty předmětu JEM094 IES FSV UK 2007/2008, str. 8. 

89 Pozn. Oportunistické chování bývá definováno např. jako strategické jednání za účelem 

prosazení vlastních zájmů na úkor jiných (Romano, R., Foundations of Corporate Law, Oxford 

University Press, New York/Oxford, 1993).  
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aktuálním vlastním zájmem. Tyto vnitřní motivace mohou být prohloubeny právě 

rozhodováním sporů, z něhož bude patrná ochrana dobré víry.  

Z výše uvedeného srovnání tří typů právních režimů se tak přikláním ke 

standardu vysoké vymahatelnosti práva, který působí jako incentiva k dodržování 

převzatých závazků, ač výslovně neupravených. 

Hypotéza stanovena v úvodu této práce o tom, že ochrana dobré víry, která 

bude mít za následek určité omezení smluvní svobody, může, pokud bude soudy 

správně aplikována případ od případu, vést ke stimulaci obchodních subjektů 

k vyjednávání rozsáhlých moderních smluv, tak byla potvrzena. 

 

2.5 Izraelské pojetí dobré víry jako východisko? 

Na tomto místě analyzuji koncept dobré víry, jak ho pojímá izraelské 

právo, a posoudím, zda by bylo obdobné pojetí vhodné též v českém právním 

prostředí. 

Izraelské právo je specifické v tom, že zahrnuje složku hebrejskou, 

anglickou a francouzskou. V současnosti má na izraelské smluvní právo nesporný 

vliv i německé právo, a to zejména v otázce dobré víry jako obecného principu a 

z jazykového vyjádření moderních zákonů je patrný odklon od anglického práva 

směrem k německému.90  

Zcela unikátní je však ustanovení § 12 zákona o smlouvách91, které 

výslovně stanoví povinnost jednat v souladu s principy dobré víry během 

vyjednávacího procesu o smlouvě. Sankcí je pak odpovědnost za škodu, která 

vznikla druhé straně během vyjednávání.  

Oproti Německu, kde soudci při dovozování odpovědnosti za culpa in 

contrahendo odkazují na obecnou povinnost jednat v souladu s dobrou vírou92, 

upravuje tedy Izrael specifickou povinnost dobré víry při vyjednávání smlouvy. 

                                                           
90 COLOMBO S., The Present Differences Between The Civil Law and Common Law Worlds 

With Regard to Culpa in Contrahendo, TILBURG FOREIGN LAW REVIEW, vol. 2:341, str. 359 
91 Contracts (General Part) Law, 1973. 
92Pozn. Totožně definovaná povinnost jednat poctivě v právním styku je upravena v § 6 

občanského zákoníku. 
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Culpa in contrahendo založená na principu dobré víry tak má potenciál 

praktického využití soudci stejně odvážně, jako tomu je u odpovědnosti za 

porušení již uzavřené smlouvy.  

Předsmluvní fáze tak není chápána jako před-právní fáze, ale 

plnohodnotná právní fáze, která je upravena právními normami, a strana, která 

vynaložila prostředky nebo poskytla plnění během vyjednávání, má nárok na 

náhradu, přestože k uzavření smlouvy nedošlo.93 

Povinnost jednat v souladu s principem dobré víry v předsmluvní fázi dle 

mého zcela nahrazuje instituty anglo-amerického práva, kterým je například 

misrepresentation nebo promissory estoppel, a v praxi může dát prostor diskreci 

soudci při odlišení jednotlivostí různých případů a umožní mu rozhodnout 

flexibilně a spravedlivě, přičemž není nutné prokazovat splnění veškerých 

podmínek pro uplatnění výše uvedených institutů, přičemž takové prokazování je 

mnohdy velmi nákladné.  

To však vyžaduje proaktivní přístup, který není nutně v rozporu 

s kontinentálním typem právní kultury, kde soudce právo vykládá, ale nenalézá 

ho. Princip dobré víry ve vztahu k institutu culpa in contrahendo formulovaný 

obdobně jako v Izraeli poskytuje soudci prostor jej vyložit a aplikovat na 

konkrétní příklad, čímž se postupně vytvoří obsah pojmu dobré víry. Takový 

přístup je dle mého názoru daleko praktičtější než a priori definovat dobrou víru 

v právním předpise, přičemž soudce při aplikaci bude vázán zjednodušující a 

specifika praxe nezohledňující definicí tohoto institutu.  

Ustanovení § 1729 odst. 1 OZ se sice izraelskému pojetí velmi blíží, 

nicméně omezuje dle mého názoru soudní diskreci tím, že požadavek poctivosti 

stran spojuje pouze se situací, kdy strany dospěly „...při jednání o smlouvě tak 

daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné“.94 Tím 

zákonodárce jasně deklaroval rozdíl mezi smluvním a předsmluvním jednáním, 

kdy případná odpovědnost za předsmluvní jednání může vzniknout pouze tam, 

kde vztah důvěry je mezi stranami již dostatečně úzký. Domnívám se, že taková 

                                                           
93 COLOMBO S., The Present Differences Between The Civil Law and Common Law Worlds 

With Regard to Culpa in Contrahendo, TILBURG FOREIGN LAW REVIEW, vol. 2:341, str. 365. 
94 Ustanovení § 1729 odst. 1 občanského zákoníku. 
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formulace není přílišným limitem ochrany dobré víry, když určení, zda strany již 

dospěly ve vyjednávání tak daleko, že mají povinnost jednat poctivě, bude případ 

od případu posouzena soudem, a zvolená formulace zákonného ustanovení soudci 

bezesporu poskytuje potřebnou flexibilitu. 

České pojetí institutu culpa in contrahendo je podle mého názoru velmi 

blízké anglo-americkému95 v tom smyslu, že jeho využití v praxi je velmi 

výjimečné a můžeme se s ním setkat pouze v případech zjevné nepoctivosti. 

Zásadní rozdíl však spatřuji v tom, že Česká republika se alespoň v teoretické 

rovině snaží přiblížit těm státům, ve kterých má institut culpa in contrahendo 

dlouhou tradici a je běžně využíván v praxi (zejména Německo), o čemž svědčí i 

zakotvení jeho základů v občanském zákoníku. Čeští soudci tak mají zákonný 

podklad k odvážnějším rozhodnutím ve prospěch ochrany dobré víry, jehož 

využití však ukáže až nová soudní praxe.  

Vzhledem k tomu, že pozitivní úprava culpae in contrahendo v občanském 

zákoníku nemůže být považována za zcela revoluční, když její základ je prakticky 

převzat ze závěrů judikatury96 Nejvyššího soudu ČR, nelze dle mého názoru 

očekávat zásadní obrat v rozhodování českých soudů ve prospěch ochrany dobré 

víry v předsmluvní fázi.  

Naopak anglo-americké soudy, jejichž precedenty jsou základem 

tamějšího práva, se v zásadě konstantně staví skepticky k uplatňování 

odpovědnosti za předsmluvní jednání, pokud k uzavření smlouvy mezi stranami 

nedošlo, a demonstrují tak nutnost chránit smluvní svobodu.  

 

 

 

                                                           
95 Pozn. Jistou tendenci přiblížit český řád anglo-americkému systému práva představuje rovněž 

ustanovení § 13 OZ: “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 shoduje v podstatných znacích; byl-li právní případ rozhodnut jinak, má 

každý, kdo se domáhá právní ochrany, právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této odchylky.” Na 

stejném princpu funguje anglo-americké precedenční právo. 
96 Např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 10. 2006 pod sp. zn. 29 Odo 1166/2004 
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3 Ukončení vyjednávání před uzavřením smlouvy 

V této kapitole budu analyzovat jednu skutkovou podstatu předsmluvní 

odpovědnosti, která byla před 1. 1. 2014 judikována soudy97 a občanský zákoník 

ji výslovně upravuje v ustanovení § 1729 odst. 1: „Dospějí-li strany při jednání o 

smlouvě tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, 

jedná nepoctivě ta strana, která přes důvodné očekávání druhé strany v uzavření 

smlouvy jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž pro to má spravedlivý důvod.“  

V praxi tak bude úkolem soudů případ od případu posoudit, co se rozumí 

„spravedlivým důvodem pro ukončení jednání o uzavření smlouvy“ nebo jak 

dlouhé či intenzivní vyjednávání musí smlouvě předcházet, aby se její uzavření 

jevilo jako vysoce pravděpodobné. Na následujících hypotetických případech se 

pokusím analyzovat ustanovení § 1729 odst. 1 OZ a pokusím se přiklonit 

k závěru, zda by institut culpa in contrahendo měl být aplikován či nikoli a 

odůvodnit tento závěr. 

 

Příklad č. 1 

Obchodní partneři začnou vyjednávat o uzavření smlouvy o koupi 

pozemků v Praze. Účelem koupě je následná výstavba bytového domu.  

Vyjednávání trvá v řádu měsíců, kdy předsmluvní strany zajišťují 

vypracování projektové dokumentace, právní poradenství k zajištění souladu celé 

transakce s veřejnoprávními předpisy, jakož i zajišťování veřejnoprávních 

povolení k výstavbě.  

Prodávající vynaložil náklady na úpravu pozemků dle požadavků 

kupujícího, k čemuž by bez vidiny uzavření smlouvy prodávající nepřistoupil. 

Podstatné je, že oběma stranám byl známý účel transakce i podrobnosti celého 

projektu.  

V okamžiku, kdy část veřejnoprávních povolení, konkrétně územní 

rozhodnutí již bylo vydáno a smlouva byla již připravena k podpisu, došlo ke 

                                                           
97 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 10. 2006 pod sp. zn. 29 Odo 1166/2004 
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změně legislativy, která vnesla do celé transakce nejistotu. Zvyšuje totiž 

požadavky na počet parkovacích míst, než s jakým počítal projekt zpracovaný 

podle původní legislativy.  

Je zřejmé, že první část ustanovení § 1729 odst. 1 OZ je naplněna, jelikož 

vyjednávání trvalo několik měsíců, smlouva byla již dokonce připravena 

k podpisu a prodávající tak důvodně očekával její uzavření.  

Pro posouzení, zda by se kupující, který by se rozhodl smlouvu nakonec 

neuzavřít, vystavil riziku uplatnění odpovědnosti za škodu z titulu předsmluvní 

odpovědnosti, je rozhodující, zda by měl kupující spravedlivý důvod ukončit 

vyjednávání.  

Domnívám se, že při jasném výkladu novely legislativy, která kupujícímu 

výrazně zvýšila finanční náklady na transakci požadavkem rozšířit oproti 

původnímu plánu počet parkovacích míst, by kupující neměl být postihován za 

ukončení vyjednávání. Změna legislativy by měla být posouzena jako spravedlivý 

důvod pro ukončení vyjednávání, když podstatně mění okolnosti, za kterých měla 

být smlouva uzavřena, a prodávající si byl vědom podmínek, za nichž měl 

kupující o uzavření smlouvy zájem.  

Soud by v daném případě dle mého názoru měl též posoudit, zda změnu 

legislativy mohl kupující očekávat či nikoli. Pokud byla novela v plánu již při 

započetí s vyjednáváním uzavření smlouvy, mohly tento fakt předsmluvní strany 

zohlednit při vyjednávání podmínek smlouvy a jednostranné ukončení 

vyjednávání by tak dle mého názoru mohlo být posouzeno jako rozporné 

s principy dobré víry.  

Ovšem v situaci, kdy změna legislativy nemohla být očekávána, jako tomu 

bylo aktuálně v lednu 2015 při náhlém pozastavení účinnosti Pražských 

stavebních předpisů Ministerstvem pro místní rozvoj, neměl by být dle mého 

názoru kupující postihován odpovědností za škodu, jelikož jeho jednání 

spočívající v ukončení vyjednávání není rozporné s požadavky dobré víry.  

Spor může nastat v situaci, kdy výklad novely není jednoznačný a 

prodávající tvrdí, že novela se díky přechodným ustanovením na zahájenou 

transakci nevztahuje, nicméně kupující má důvodnou obavu, že přechodné 
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ustanovení se dá vyložit i tak, že počet parkovacích míst bude skutečně muset být 

navýšen, jinak nebude stavební povolení vydáno.  

Pokud dojde k novele skutečně těsně před podpisem, chybí zkušenost s její 

aplikací a dle mého názoru tak tato značná nejistota představuje legitimní důvod 

pro ukončení vyjednávání kupujícím. Sankcionování by bylo v tomto případě 

přílišným omezením smluvní svobody a kupující by byl trestán za vnější zásah, 

který nemohl nijak ovlivnit.  

Uvedeným příkladem ilustruji možnost podstatné změny okolností, na 

jakou pomýšlí občanský zákoník pro případ, že k ní došlo po uzavření smlouvy. 

Ustanovení § 1765 odst. 1 OZ stanoví: „Dojde-li ke změně okolností tak 

podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr 

znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo 

neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat 

se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla 

rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření 

smlouvy…“.  

Občanský zákoník tedy výslovně pomýšlí na situaci, kdy po uzavření 

smlouvy dojde k takové změně okolností, která je důvodem k obnovení jednání o 

smlouvě, a tedy striktní lpění na jejím splnění přes podstatnou změnu okolností 

považuje za nespravedlivé. 

Po uzavření smlouvy je navíc vztah mezi smluvními stranami užší než 

v době předsmluvního vyjednávání a existující smlouva může řadu možných 

změn okolností upravit, což by měl soud zohlednit při posuzování legitimního 

důvodu pro ukončení předsmluvního jednání o smlouvě. 

Uvedený případ by dle mého názoru měl být rozhodnut ve prospěch 

kupujícího, který se rozhodl smlouvu neuzavřít pro přílišné riziko výrazného 

zvýšení nákladů, než se kterými obě smluvní strany počítaly během celého 

vyjednávání. 
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Příklad č. 2 

Pokud skutkové okolnosti předešlého případu obměníme tak, že před 

podpisem připravené smlouvy dostal kupující výhodnější nabídku od jiného 

obchodního subjektu, spočívající například v nižší kupní ceně za obdobné 

pozemky, dojde dle mého názoru k aplikaci předsmluvní odpovědnosti, pokud 

kupující z tohoto důvodu ukončí vyjednávání.  

Pokud bychom totiž přistoupili na výklad, podle nějž by výhodnější 

nabídka v této pokročilé fázi vyjednávání znamenala legitimní důvod pro jeho 

ukončení, ztratila by skutková podstata institutu culpa in contrahendo uvedená 

v ustanovení § 1729 odst. 1 OZ smysl.  

Tato skutková podstata je totiž založena na ochraně dobré víry a poctivého 

jednání mezi předsmluvními stranami, a právě v rozporu s ním by dle mého 

názoru bylo ukončení vyjednávání z důvodu výhodnější nabídky v situaci, kdy 

vznik důvěrného vztahu mezi prodávajícím a kupujícím je nesporným.  

Jak je ve skutkových okolnostech naznačeno, vynaložil prodávající 

náklady na úpravu pozemků dle přání kupujícího. Pokud by tedy soudy 

judikovaly, že lepší nabídka, kterou jedna předsmluvní strana obdržela v pokročilé 

fázi jednání, je legitimním důvodem pro změnu obchodního partnera, došlo by 

k zřejmé preferenci ochrany smluvní svobody před ochranou dobré víry a tím i 

k možné demotivaci obchodních partnerů k takto rizikovému vyjednávání 

komplexních smluv, jak je teoreticky demonstrováno v kapitole 2 výše.  

Veškeré náklady vynaložené před uzavřením smlouvy by tak byly 

obchodním rizikem každé předsmluvní strany. K názoru, že lepší nabídka 

obdržená v době, kdy již existuje bližší vztah mezi oběma předsmluvními 

partnery, není legitimním důvodem pro ukončení jednání o uzavření připravené 

smlouvy, dospívají i čeští akademici98.  

                                                           
98 Např. ERÉNYI T., VEJSADA D., Předsmluvní odpovědnost v pracovním právu, Práce a mzda 

2014/3, publikováno 6. 3. 2014, dostupné zde: http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-

d44595v55830-predsmluvni-odpovednost-v-pracovnim-pravu/. 
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Konfliktem ekonomického oportunismu a dobré víry se zabývají i 

zahraniční akademici99, kteří se domnívají, že v případě, kdy vyjednávání o 

smlouvě dospěla tak daleko, že druhá strana důvodně očekává její uzavření a již 

došlo k vynaložení nákladů jednou stranou dle požadavku druhé předsmluvní 

strany, nemůže obstát výklad ve prospěch ekonomického oportunismu. 

 

Příklad č. 3 

Posledním hypotetickým příkladem, kterým bych se chtěla pro jeho silnou 

aktuálnost zabývat, je umělá změna kurzu měny v době před uzavřením smlouvy. 

Představme si, že obchodní partneři vyjednávají o uzavření smlouvy o prodeji 

pozemků pro výstavbu obchodního domu a kupní cenu dohodli na 1.000.000 

EUR. Kupujícím je česká právnická osoba.  

Obě předsmluvní strany mají velký zájem na jejím uzavření, kterému však 

předchází zajišťování financování, získávání veřejnoprávních povolení, jakož i 

úprava pozemků dle přání kupujícího.  

Poté, co si strany ujednaly základní náležitosti smlouvy, tedy i kupní cenu 

v eurech a prodávající již vynaložil náklady za účelem uzavření smlouvy, ovšem 

před sepsáním formální smlouvy, která případně mohla zohledňovat měnový kurz 

české koruny k euru, došlo k devizové intervenci ČNB, v jejímž důsledku došlo 

k výraznému oslabení české koruny k euru.  

Pro kupujícího jakožto českou právnickou osobu znamená intervence 

ČNB navýšení ceny pozemků o zhruba 2.500.000 Kč, tedy zhruba 15 % původní 

ceny. Za takové situace již prodávající nemá o koupi pozemků zájem a je tedy na 

posouzení, zda se vystavuje riziku spojenému s institutem culpa in contrahendo či 

nikoli.  

Dle mého názoru je při posuzování změny měnového kurzu nutno odlišit, 

zda k němu došlo tržně, tedy vlivem nabídky a poptávky anebo uměle v důsledku 

intervence ČNB.  

                                                           
99 Např. CAMPBELL D., COLLINS H.,WIGHTMAN, Implicit Dimensions of Contract, Hart 

Publishing, Oxford 2013, 396 s., str. 131. 
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V prvním případě jde totiž o změnu, kterou obchodní subjekty musí 

očekávat. Je to právě očekávatelnost, která by dle mého názoru mohla být jednou 

charakteristikou „spravedlivého důvodu“. Pokud totiž obchodní subjekt očekává, 

že měnový kurz se během vyjednávání smlouvy může vlivem tržních mechanismů 

změnit (a v praxi se tak děje), je jeho obchodním rizikem, že se proti takovému 

riziku nezajistil.  

Dle mého názoru by tak při splnění ostatních podmínek ustanovení § 1729 

odst. 1 OZ (tedy pokročilá fáze vyjednání a důvodné očekávání druhé 

předsmluvní strany, že smlouva bude uzavřena) mohlo dojít k uplatnění 

předsmluvní odpovědnosti, neboť ukončit vyjednávání o smlouvě pro změnu 

měnového kurzu (vlivem změny nabídky a poptávky po měně) postrádá 

spravedlivý důvod, a je tak nepoctivé.  

Riziko změny měnového kurzu, ke které v praxi běžně dochází, by tak dle 

mého názoru měla nést strana, kterou změna negativně postihuje.100 Opačný 

výklad by byl zcela nepraktický, když kurz měny v praxi kolísá zcela běžně, 

nikdy ne však natolik, aby došlo k zásadní změně kupní ceny, jako tomu může být 

v případě intervence ČNB.  

Ukončit jednání o smlouvě, která zahrnuje kupní cenu stanovenou v cizí 

měně, by pak bylo možné ukončit kdykoli při sebemenší změně měnového kurzu 

bez hrozby sankce. Bylo by tak relativně snadné ustanovení o předsmluvní 

odpovědnosti zakotvené § 1729 odst. 1 OZ obejít dohodou o kupní ceně v cizí 

měně, což je jistě nežádoucí. 

Pokud však dojde během vyjednávání k oslabení české koruny vůči euru 

v důsledku devizové intervence ČNB, která nebyla očekávatelná, když do té doby 

dodržovaný floating101 byl ČNB náhle zaměněn za režim řízeného kurzu102, nelze 

dle mého názoru považovat za nepoctivé, pokud kupující ztratí o transakci zájem 

z důvodu takového jejího zdražení.  

                                                           
100 Pozn. Pokud si strany nesjednají již před uzavřením smlouvy způsob řešení kurzového rizika, 

např. v tzv. Letter of intent, jehož analýza však není předmětem této práce. 
101 Pozn. Tedy volně pohyblivý kurz ovlivněný pouze nabídkou a poptávkou po měně. 

102 SKOPEČEK J., SLANÝ M., Analytický komentář IVK č. 7: Jan Skopeček, Martin Slaný - 

Devizové intervence systémovou stagnaci nevyléčí, uveřejněno dne 24. 4. 2014, dostupné na: 

http://www.klaus.cz/clanky/3558. 

http://www.klaus.cz/clanky/3558
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Dle mého názoru by se tato situace, pokud by k ní došlo po uzavření 

smlouvy, avšak před jejím splněním, dala podřadit pod ustanovení § 1765 odst. 1 

OZ týkajícího se podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena.  

Předmětné ustanovení přiznává straně, která byla dotčena neúměrným 

zvýšením nákladů plnění, právo na obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že 

změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit. Pakliže by bylo možné 

dosáhnout změny již uzavřené smlouvy z důvodu neočekávatelného zvýšení 

nákladů plnění, pak se domnívám, že v předsmluvním vztahu by daná situace 

mohla být spravedlivým důvodem pro ukončení vyjednávání.  

Vznik předsmluvní odpovědnosti spojený s takto překvapivou intervencí 

ČNB by dle mého názoru představoval přílišnou limitaci smluvní svobody, 

v jejímž důsledku by obchodní subjekty byly demotivovány od vyjednávání smluv 

na plnění v zahraniční měně, když vnější intervence, která byla zcela 

neočekávatelná by pro ně znamenala buď nevýhodný obchod, nebo povinnost 

nahradit škodu. 

Na třech výše uvedených hypotetických případech jsem se pokusila 

demonstrovat možnou aplikaci jedné skutkové podstaty předsmluvní 

odpovědnosti zakotvené v ustanovení § 1729 odst. 1 OZ, tedy ukončení 

vyjednávání o smlouvě tzv. „za pět minut dvanáct“.  

V předmětném ustanovení se odráží požadavek poctivého jednání, jehož 

absence může vést ke vzniku odpovědnosti za škodu. V praxi bude nutné, aby 

soud zejména případ od případu posoudil, co se rozumí spravedlivým důvodem 

pro ukončení předsmluvního jednání, jehož definici nelze zakotvit a priori 

v zákoně.  

Na základě výše provedené analýzy tří hypotetických případů navrhuji, 

aby právě „očekávatelnost“ změny podmínek, o nichž se vyjednávání vede, hrála 

roli při výkladu pojmu spravedlivý důvod. Pokud totiž změnu můžeme předvídat a 

pro tento případ se nikterak nezajistíme, neměl by náš obchodní partner být 
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postihován za to, že k zajištění nedošlo.103 V takovém případě by tak dle mého 

názoru mělo dojít k realizaci ochrany dobré víry a aplikaci skutkové podstaty 

předsmluvní odpovědnosti dle § 1729 odst. 1 OZ.  

Typickým příkladem by bylo přijetí lepší nabídky ve chvíli, kdy vztah 

mezi dvěma obchodními partnery byl již natolik silný, že jedna předsmluvní 

strana důvodně očekávala uzavření smlouvy, přičemž za tímto účelem již 

vynaložila náklady. 

Při neočekávatelné změně, kterou může jistě být například závažné 

onemocnění jednoho obchodního partnera, které mu brání v pokračování jednání 

o smlouvě, ale i výše zmíněné náhlé změny legislativy nebo umělé intervence 

ČNB oslabující českou korunu, měla by mít dle mého názoru postižená strana 

právo na ukončení předsmluvního jednání bez jakékoli sankce. Považuji tedy 

neočekávatelnou změnu, která výrazně mění podmínky zamýšlené transakce za 

spravedlivý důvod pro ukončení jednání o smlouvě. 

 

3.1 Právní následky ukončení jednání o smlouvě bez 

spravedlivého důvodu 

Ustanovení § 1729 odst. 2 OZ stanoví: „Strana, která jedná nepoctivě, 

nahradí druhé straně škodu, nanejvýš však v tom rozsahu, který odpovídá ztrátě z 

neuzavřené smlouvy v obdobných případech.“  

Právním následkem porušení povinnosti jednat v předsmluvním vztahu 

poctivě je tak povinnost nahradit škodu.  

 

3.1.1 Náhrada škody 

Škoda může mít dle dikce zákona podobu jak skutečné škody, tak ušlého 

zisku a není omezena jen na náhradu „nikoli běžných nákladů“, jak tomu bylo 

před účinností občanského zákoníků.104  

                                                           
103 Pozn. Např. Letter of intent může obsahovat ustanovení, že mám zájem o nemovitost za cenu do 

1.000.000 EUR, čemuž odpovídá ekvivalent 24.000.000 Kč, přičemž při oslabení koruny nad 25 Kč za 1 

Euro již o nákup nemám zájem. 
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Zákonodárce však stanovil kvantitativní limit náhrady škody tak, že 

nanejvýš se nahrazuje škoda odpovídající ztrátě z neuzavřené smlouvy 

v obdobných případech. Tím je zřejmě vyjádřen požadavek předvídatelnosti 

škody, avšak zvolená formulace je dle mého názoru nešťastná.  

Vzhledem k tomu, že předmětné ustanovení neomezuje škodu 

kvalitativně, ale pouze kvantitativně, a tedy nic a priori nebrání přiznání i ušlého 

zisku105, bylo by v praxi nejspíše nutné nejprve prokázat výši škody utrpěnou 

v konkrétním případě v důsledku zmařeného vyjednávání (včetně případného 

ušlého zisku), a následně i ztrátu z neuzavřené smlouvy v obdobných případech, 

aby bylo možno posoudit, zda byl kvantitativní limit náhrady škody dodržen.106  

Ztrátou z neuzavřené smlouvy se zřejmě myslí ušlý zisk.107 Na první 

pohled se tak zdá, že předsmluvní odpovědnost se bude týkat pouze těch 

neuzavřených smluv, na základě kterých mělo dojít k dosažení zisku. V praxi však 

dochází k uzavírání celé řady smluv, jejichž podstatou není tvorba zisku, 

například smlouva o koupi domu, ve kterém kupující plánuje vytvořit domácnost 

pro svoji rodinu,108 a není dle mého názoru důvod, proč by mělo být vyjednávání 

takových smluv znevýhodněno oproti těm ziskovým.  

                                                                                                                                                                          
104 Pozn. Konstantní judikatura Nejvyššího soudu ČR dala jasně najevo, že předsmluvní strana 

může být odsouzena k úhradě nákladů, které se vymykají běžnému standardu, běžné náklady totiž 

předsmluvní strany hradí na své podnikatelské riziko, viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 

ze dne 11. 10. 2006 pod sp. zn. 29 Odo 1166/2004. 
105 Pozn. K témuž závěru dochází i MATULA Z., K některým aspektům předsmluvní 

odpovědnosti dle nového občanského zákoníku, publikováno dne 12. 9. 2013 na serveru epravo.cz, 

dostupné zde: http://www.epravo.cz/top/clanky/k-nekterym-aspektum-predsmluvni-odpovednosti-

dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-92404.html. 
106 MALIŠ D., Čtyři skutkové podstaty předsmluvní odpovědnosti podle NOZ, publikováno na 

epravo.cz dne 25. 3. 2014, dostupné zde: http://www.epravo.cz/top/clanky/ctyri-skutkove-

podstaty-predsmluvni-odpovednosti-podle-noz-93920.html. 
107 MATULA Z., K některým aspektům předsmluvní odpovědnosti dle nového občanského 

zákoníku, publikováno dne 12. 9. 2013 na serveru epravo.cz, dostupné zde: 

http://www.epravo.cz/top/clanky/k-nekterym-aspektum-predsmluvni-odpovednosti-dle-noveho-

obcanskeho-zakoniku-92404.html. 
108 Pozn. Obdobný příklad uvádí MALIŠ D., Čtyři skutkové podstaty předsmluvní odpovědnosti 

podle NOZ, publikováno na epravo.cz dne 25. 3. 2014, dostupné zde: 

http://www.epravo.cz/top/clanky/ctyri-skutkove-podstaty-predsmluvni-odpovednosti-podle-noz-

93920.html. 

http://www.epravo.cz/top/clanky/k-nekterym-aspektum-predsmluvni-odpovednosti-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-92404.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/k-nekterym-aspektum-predsmluvni-odpovednosti-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-92404.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/ctyri-skutkove-podstaty-predsmluvni-odpovednosti-podle-noz-93920.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/ctyri-skutkove-podstaty-predsmluvni-odpovednosti-podle-noz-93920.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/k-nekterym-aspektum-predsmluvni-odpovednosti-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-92404.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/k-nekterym-aspektum-predsmluvni-odpovednosti-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-92404.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/ctyri-skutkove-podstaty-predsmluvni-odpovednosti-podle-noz-93920.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/ctyri-skutkove-podstaty-predsmluvni-odpovednosti-podle-noz-93920.html
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Proč zákonodárce přistoupil k takovému kvantitativnímu omezení náhrady 

škody, není zcela zřejmé. Jak píše Matula109, občanský zákoník vychází z pojetí 

předsmluvní odpovědnosti z tzv. Gandolfiho evropského zákoníku smluv110, který 

ve svém článku 6 odst. 4 omezuje rozsah nahrazované škody kvalitativně a to 

marně vynaloženými náklady a ušlým ziskem.  

Taková formulace je daleko praktičtější, jelikož výslovně připouští, aby 

byl v rámci náhrady škody utrpěné v důsledku nepoctivého předsmluvního 

jednání nahrazen i ušlý zisk, prokázání celkové výše vzniklé škody pak bude na 

žalobci. Lze se domnívat, že v mnoha případech by škoda přiznaná na základě 

čl. 6 odst. 4 Gandolfiho evropského zákoníku smluv přesáhla škodu přiznanou 

podle ustanovení § 1729 odst. 2 OZ, přestože by vzniklá škoda byla v obou 

případech totožná. Ušlý zisk, který je kvantitativním limitem náhrady škody podle 

občanského zákoníku, totiž nemusí zohlednit veškerou vzniklou škodu. Takovým 

případem budou typicky smlouvy, jejichž účelem nebyla tvorba zisku. 

 

3.2 Nahrazení projevu vůle k uzavření připravené smlouvy? 

Na tomto místě se pokusím provést úvahu, zda by za určitých okolností 

bylo možné a vhodné, aby soud svým výrokem nahradil projev vůle jedné 

předsmluvní strany k uzavření smlouvy, která je připravena k podpisu, k němuž 

však z důvodu nepoctivosti této strany nakonec nedošlo. 

Možnost soudu nahradit projev vůle strany je v českém právu tradičně 

spojen se smlouvou o smlouvě budoucí. Jde o případ, kdy se smluvní strany 

zaváží v určité době uzavřít smlouvu o určitém obsahu. Podstatné je, že smlouva, 

která má být v budoucnu uzavřena, musí být vymezena alespoň jejími 

podstatnými náležitostmi. Pokud jedna ze stran následně odmítne ve stanovené 

lhůtě budoucí smlouvu uzavřít, může se oprávněná smluvní strana domáhat na 

                                                           
109 MATULA Z., K některým aspektům předsmluvní odpovědnosti dle nového občanského 

zákoníku, publikováno dne 12. 9. 2013 na serveru epravo.cz, dostupné zde: 

http://www.epravo.cz/top/clanky/k-nekterym-aspektum-predsmluvni-odpovednosti-dle-noveho-

obcanskeho-zakoniku-92404.html. 
110 Code europeén des contrats. 

http://www.epravo.cz/top/clanky/k-nekterym-aspektum-predsmluvni-odpovednosti-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-92404.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/k-nekterym-aspektum-predsmluvni-odpovednosti-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-92404.html
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soudu, aby nahradil projev vůle druhé smluvní strany, čímž dojde k uzavření 

smlouvy právní mocí rozsudku.  

Soud tedy má možnost podle § 161 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, nahradit vůli k uzavření 

smlouvy stranou, která se k tomu předtím zavázala smlouvou o smlouvě budoucí.  

Podle ustanovení § 1785 odst. 1 OZ postačí, že obsah budoucí smlouvy je 

sjednán alespoň obecným způsobem. V případě, že jedna smluvní strana ve 

stanovené lhůtě odmítne budoucí smlouvu uzavřít, může druhá strana žádat 

nahrazení jejího projevu vůle soudem, přičemž podle ustanovení § 1787 odst. 2 

OZ se obsah budoucí smlouvy určí podle účelu, který má uzavření budoucí 

smlouvy zřejmě sledovat. Přitom se vychází z návrhů stran a přihlédne se k 

okolnostem, za kterých byla smlouva o smlouvě budoucí uzavřena, jakož i k 

tomu, aby práva a povinnosti stran byly poctivě uspořádány.  

Není tedy nutné, aby budoucí smlouva byla dohodnuta ve všech detailech, 

postačí, že její obsah je sjednán alespoň obecně a bude pak úkolem soudu, aby její 

finální obsah určil s ohledem na účel obou smluvních stran. 

Zásadním rozdílem mezi smlouvou o smlouvě budoucí a smlouvou, která 

je teprve připravena na základě předsmluvního jednání stran, je, že v prvním 

případě se strany k uzavření smlouvy smluvně zavázaly. Ve druhém případě 

k uzavření žádné smlouvy nedošlo a závaznost předsmluvního jednání není 

jednoznačně stanovena a její posouzení by bylo předmětem soudního řízení 

s ohledem na zakotvení institutu culpa in contrahendo v občanském zákoníku. 

Přes jasný důvod, proč občanský zákoník umožňuje soudu, aby nahradil 

vůli jedné smluvní strany k uzavření smlouvy v případě smlouvy o smlouvě 

budoucí, a nikoli v případě uplatnění předsmluvní odpovědnosti, kde jediným 

prostředkem nápravy je náhrada škody, se domnívám, že v praxi dochází 

k situacím, kde by analogický postup soudu jako v případě smlouvy o smlouvě 

budoucí byl vhodným. 



 47 

 

Například v situaci, kdy mezi předsmluvními stranami bylo zahájeno 

rozsáhlé vyjednávání, během něhož si právní zástupci obou stran vyměnili řadu e-

mailů, v nichž nakonec dohodli podmínky, za kterých má být smlouva uzavřena a 

následně, těsně před uzavřením smlouvy, jedna ze stran vyjednávání bez uvedení 

důvodu ukončila, se domnívám, že splnění smlouvy, která je zcela připravena 

k podpisu, by mohlo být vynutitelné právě prostřednictvím nahrazení projevu vůle 

soudem. To samozřejmě za předpokladu, že strana, která vyjednávání ukončila, 

pro to neměla spravedlivý důvod.  

Úzký vztah založený smlouvou o smlouvě budoucí by v případě 

předsmluvního jednání mohl být nahrazen právě požadavkem jednoznačných 

projevů vůle obou předsmluvních stran k uzavření smlouvy a shody jejich 

podmínek. Je zřejmé, že půjde zejména o smlouvy, k jejichž platnosti zákon 

vyžaduje písemnou formu, jelikož u ústních smluv by se dalo v takovém případě 

uvažovat o tom, že k uzavření smlouvy již došlo.  

Tak, jak judikoval Nejvyšší soud ČR ve vztahu ke smlouvám o smlouvách 

budoucích uzavřených podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, u nichž se 

musely strany shodnout na jejich podstatných náležitostech, že „(..) soud nemůže 

při rozhodování o nahrazení projevu vůle podle § 161 odst. 3 o. s. ř. ničeho na 

podstatných náležitostech budoucí smlouvy měnit, doplňovat či upřesňovat, je 

vyloučeno, aby neurčité údaje byly napravovány výkladem projevu vůle účastníků 

smlouvy o smlouvě budoucí (…)“, by mohl soud nově ve vztahu k připraveným 

smlouvám judikovat totéž.  

Tedy při existenci zřetelné vůle k uzavření smlouvy, jejíž podstatné 

náležitosti byly stranami jasně dohodnuty, by mohl na návrh jedné strany nahradit 

projev vůle k uzavření smlouvy toho, jenž vyjednávání bez spravedlivého důvodu 

ukončil tzv. za pět minut dvanáct.  

Jsem toho názoru, že soudce by ve zjevných případech nepoctivého 

ukončení vyjednávání již připravené smlouvy mohl být oprávněn nahradit vůli 

nepoctivé strany. Přestože z ustanovení o předsmluvní odpovědnosti v občanském 
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zákoníku tuto možnost zjevně nedovodíme a možnost učinit tak pro případ 

smlouvy o smlouvě budoucí nelze rozšířit na předsmluvní jednání, jelikož jde o 

zcela odlišné instituty, bylo by dle mého názoru možné vycházet z obecného 

ustanovení § 6 OZ stanovícího povinnost každého jednat v právním styku poctivě.  

V případě zjevného porušení této povinnosti by dle mého názoru soud 

mohl dospět k závěru, že spravedlivým důsledkem tohoto porušení je povinnost 

připravenou smlouvu splnit. Soudy by však měly tuto možnost využívat skutečně 

ve výjimečných případech, ve kterých není o nepoctivosti jednání jedné strany 

pochyb. Nadužívání této teoretické pravomoci by totiž mohlo vést k přílišnému 

omezení smluvní svobody a tím i k odrazení obchodních subjektů od vstupu do 

vyjednávání smluv. 

V Izraeli byl obdobný názor vyjádřen v jednom rozhodnutí111 v rámci 

obiter dicta, ve kterém zaznělo, že ustanovení § 12(b) Contracts (General Part) 

Law, které stanoví jako sankci za porušení obecné povinnosti jednat 

v předsmluvním stadiu v souladu s dobrou vírou náhradu škody, není 

vyčerpávajícím seznamem právních následků předsmluvní odpovědnosti. Naopak, 

mohou existovat případy, kdy žalovaný bude odsouzen ke splnění povinnosti ze 

smlouvy, která sice nebyla uzavřena, ale její uzavření bylo možné spravedlivě 

očekávat.  

Domnívám se, že izraelští soudci by svoji diskreci umožňující odsoudit 

k tzv. specific performance využili právě v těch případech, kdy finální smlouva již 

byla připravena a prokáže se, že obě strany měly do poslední chvíle zájem na 

jejím uzavření, k čemuž nakonec v důsledku nepoctivosti jedné z nich nedošlo. 

                                                           
111 Shikun Ovdim v Zafnik, Ca 829/80, 37(1) P.D. (obiter dictum). 
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Závěr 

Vznik institutu předsmluvní odpovědnosti si v ČR vyžádala praxe 

obchodních subjektů uzavírajících komplexní smlouvy, které jsou pro moderní 

společnost typické. V případě těchto smluv již nevystačíme s teorií vzniku 

smlouvy spočívající v návrhu na uzavření smlouvy a s jeho bezpodmínečným 

přijetím, když uzavření smlouvy je v řadě případů pouze vyvrcholením dlouhého 

negociačního procesu. Již v této předsmluvní fázi mezi stranami vzniká vztah 

důvěry, v jehož důsledku dochází k vynakládání finančních i jiných prostředků 

minimálně jednou z předsmluvních stran, a to v očekávání, že nakonec dojde 

k uzavření smlouvy.  

Předsmluvní odpovědnost je vystavěna na ochraně dobré víry jakožto 

stěžejního soukromoprávního principu moderní doby, který však nutně naráží na 

princip smluvní svobody. V ČR, kde institut culpa in contrahendo nemá dlouhou 

tradici, bude úkolem judikatury vymezit případ od případu mantinely smluvní 

svobody, které jasně deklarují, že dobrá víra je hodna právní ochrany i 

v předsmluvní fázi. Na druhé straně je vždy potřeba zvolit správně kompromis 

mezi ochranou smluvní svobody a dobré víry, jelikož přílišná preference dobré 

víry před smluvní svobodou by obchodní subjekty spíše demotivovala od vstupu 

do vyjednávání složitých smluv. 

Moji hypotézou stanovenou v úvodu bylo, že vhodnost ochrany dobré víry 

vychází z její ekonomické funkce, když může, pokud bude soudy správně 

aplikována, sloužit jako incentiva pro obchodní subjekty k uzavírání komplexních 

smluv. Tuto hypotézu jsem potvrdila na základě empirických studií, které 

prokazují, že ve společnosti mají silné zastoupení ti, kteří preferují poctivost 

v obchodním styku před absolutním prosazováním vlastních zájmů „pomocí 

ostrých loktů“. Právě pro tyto osoby je důležité, že v právním prostředí, ve kterém 

k jednání dochází, jsou vynutitelná i ta práva a povinnosti, která jsou obsahem 

předsmluvního vztahu stran postaveném na jejich vzájemné důvěře. Právě obecně 

zakotvený princip jednání v dobré víře i v předsmluvní fázi, pokud je soudy 
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zřetelně judikován, působí na tuto část lidí jako prohloubení důvěry v jejich 

obchodní protějšek a tím i jako motivace k vyjednávání rozsáhlých smluv. 

Přestože ne všechny typy právní kultury znají institut culpa in 

contrahendo, v zásadě všechny právní systémy uznávají, že za určitých okolností 

je žádoucí, aby strana, která během negociačního procesu jednala nepoctivě, byla 

povinna nahradit škodu svému obchodnímu protějšku, který ji utrpěl v důsledku 

takové nepoctivosti. Anglo-americký typ právní kultury je tradičně spíše 

zdrženlivý k uznání obecné povinnosti jednat během negociačního procesu 

poctivě, když negociační proces chápe jako obchodní riziko podnikatelů a obecná 

povinnost ochrany dobré víry v době, kdy není uzavřena závazná smlouva, by 

byla přílišným zásahem do jejich smluvní svobody. Přesto, že ČR náleží do 

kontinentálního typu práva, zdrženlivost českých soudů v otázce předsmluvní 

odpovědnosti ji dle mého názoru posouvá spíše ke common law přístupu. 

Zákonem stanoveným právním následkem předsmluvní odpovědnosti je 

povinnost nahradit škodu, kterou v předsmluvním stádiu utrpěl subjekt, jenž 

důvodně očekával uzavření smlouvy, k němuž nakonec v důsledku nepoctivosti 

jeho obchodního protějšku nedošlo. Domnívám se však, že by se v praxi mohly 

vyskytnout i případy, ve kterých by soud mohl nepoctivý obchodní subjekt 

odsoudit k plnění zcela připravené, avšak na poslední chvíli neuzavřené smlouvy. 

Jinými slovy, soud by mohl nahradit vůli nepoctivého subjektu k uzavření 

smlouvy. Muselo by však jít o zcela evidentní nepoctivý úmysl jednoho 

obchodního partnera a postup soudu by musel být náležitě odůvodněn. 

Na hypotetických příkladech jsem se pokusila nastínit možný způsob 

uvažování soudů při aplikaci ustanovení § 1729 odst. 1 OZ, kdy stěžejní bude 

zejména definovat spravedlivý důvod pro ukončení vyjednávání smlouvy tzv. „za 

pět minut dvanáct“. Jelikož v občanském zákoníku je stanovena obecná povinnost 

jednat v právním styku poctivě, je umožněna flexibilita soudců, kteří mají 

možnost zohlednit veškerá specifika konkrétního případu a najít vhodný 

kompromis mezi smluvní svobodou a dobrou vírou. 
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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 
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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. 
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Abstract 

The purpose of my thesis is to consider the importance of culpa in 

contrahendo which does not have a long tradition in the Czech law. However, 

since the 1 January 2014 it has become enshrined the Czech legal system.  

The instrument of culpa in contrahendo is connected with the need to 

protect the good faith of the parties to a contract which is an essential principle of 

modern contract law, particularly in continental legal systems. Despite the lack of 

the general duty to act in good faith while negotiating contracts in common law 

systems, we can see that English or American judges solve the practical problems 

resulting from dishonesty of one party to the contract through equitable principles 

such as misrepresentation or promissory estoppel.  

The importance of protecting good faith is visible even from international 

contract law documents that are important for the interpretation of national law. 

Chapter One contains the explanation of culpa in contrahendo as a 

practical instrument and I distinguish it from pre-contractual liability in the anglo-

american legal systems. Despite the differences of the continental and common 

law systems of law, I consider, on the basis of the laws and court decision 

analysis, whether the Czech courts, in deciding the pre-contractual liability cases, 

are getting closer to common law courts rather than continental courts. 

In the second chapter, I focus on demonstrating the importance of the 

principle of ‘good faith protection’ from the law and economics perspective. 

Based on empirical studies, I am going to show that good faith, if correctly 

defined by the courts on a case by case basis, can be an important tool in business 

as it deepens the trust between business partners and, as a result, is an incentive to 

properly negotiate complex contracts typical for modern times. 

Chapter three describes three hypothetical situations which could 

potentially be connected with pre-contractual liability under s. 1729 subsec. 1 of 
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the law no. 89/2012 Coll., Civil Code, and I provide an explanation why it should, 

or should not, be the case. 

Finally, I consider whether in some, very obvious cases of dishonesty of 

one pre-contractual party, the court should be entitled to replace the will of such 

party to conclude the prepared contract which was not finally concluded because 

of the dishonesty of that party. In other words, if in some cases, specific 

performance would be a better and more appropriate remedy than mere damages. 
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