
Culpa in Contrahendo 

Resumé 

Cílem této práce je představení institutu předsmluvní odpovědnosti a jeho využití 

v praxi. Práce je zaměřena zejména na pozici zkoumaného institutu v  českém právním 

řádu, jeho zařazením do systematiky jednotlivých zákonů před rekodifikací občanského 

práva a jeho výslovnou úpravu v zák. č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Velká 

pozornost je také věnovaná rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR a jeho postoji k  aplikaci 

předsmluvní odpovědnosti v konkrétních případech. 

Diplomová práce je rozdělena do sedmi kapitol. První kapitola definuje pojem 

Culpa in contrahendo, popisuje její původ v  práce německého geniálního právníka, 

Rudolfa von Jheringa a nastiňuje původ institutu v  římském právu. V této kapitole je také 

popsán první případ předsmluvní odpovědnosti „Linoleumfall“, který řešil Říšský soud. 

Kapitola obsahuje také přehled zakotvení předsmluvní odpovědnosti v zahraničních 

právních řádech. 

Druhá kapitola popisuje úpravu ustanovení předsmluvní odpovědnosti v  českém 

právním řádu před rekodifikací občanského práva. Jsou zde popsány jednotlivé skutkové 

podstaty, které obsahoval zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník. 

Třetí kapitola detailně popisuje rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, které měly 

rozhodující vliv na výklad jednotlivých ustanovení o předsmluvní odpovědnosti. Popsány 

jsou judikáty, které mají dopad do současného pohledu na institut, zejména v oblasti 

náhrady škody.  

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na jednotlivé skutkové podstaty předsmluvní 

odpovědnosti v platném právu, v zák. č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Detailně jsou 

vyloženy ustanovení § 1728 – 1730 a § 579, jejich aplikace a náhrada škody při jejich 

porušení. 

Pátá kapitola se věnuje předsmluvní odpovědnosti v praxi obchodních společností. 

Představeny jsou dva instrumenty, které jsou předsmluvní odpovědností inspirovány, a to 

Letter of Intent a Non Disclosure Agreement. 



Šestá kapitola představuje úpravu předsmluvní odpovědnosti ve vybraných 

právních řádech. Obsahem je úprava institutu v Německu a Rakousku. 

Závěry této diplomové práce jsou shrnuty v její poslední kapitole. Předsmluvní 

odpovědnost je institut velmi dynamický a jeho vnímání se bude jistě v  následujících 

letech posouvat, tak jak se bude měnit kultura společnosti. Jeho základy, které tkví 

v ochranně dobré víry a poctivého obchodního styku by však měly zůstat neměnné.  

 


