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Úvod 

Tématem této práce je bezdůvodné obohacení v obchodním právu. Institut bezdůvodného 

obohacení je tradičním institutem civilního práva. Úpravy povinnosti vydat bezdůvodné 

obohacení nalézáme ve všech současných evropských právních řádech, ať už v obecné 

úpravě, nebo jako soubor konkrétních úprav povinnosti vydat bezdůvodné obohacení 

v jednotlivých situacích, nebo zpravidla jako kombinaci obojího, tedy jako právní úpravu 

obecné formulace závazku vydat majetkový prospěch, spočívající v bezdůvodném obohacení, 

doplněnou katalogem konkrétních obligačních vztahů, jejichž obsahem je závazek vydání 

bezdůvodného obohacení v konkrétních situacích.  

Zvolené téma je v současné době aktuální vzhledem k postupné rekodifikaci českého 

občanského práva, v jejímž rámci byla po roce 1989 opuštěna koncepce, podle které právní 

úprava, obsažená v občanském zákoníku představovala jen úzce vymezenou dílčí úpravu, 

nepoužitelnou na obchodní vztahy (upravené dobově specificky samostatným kodexem – 

hospodářským zákoníkem, popř. pro hospodářské styky se zahraničím – zákoníkem 

mezinárodního obchodu, který obsahoval i vlastní právní úpravu bezdůvodného obohacení) a 

v jejímž rámci došlo nejprve zákonem č. 509/1990 Sb. a následně vydáním občanského 

zákoníku č. 89/2012 Sb. k obnovení tradiční a všeobecně přijímané funkce občanského 

zákoníku, jako obecného zákoníku pro soukromoprávní vztahy, použitelného buď přímo, 

nebo alespoň subsidiárně. Vydáním občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. došlo i k odstranění 

„dualismu“ občanského práva, plynoucího z existence zákona č. 513/1991 Sb. obchodního 

zákoníku. Je ovšem třeba poznamenat, že ve skutečnosti se zde o skutečný dualismus 

nejednalo. Obchodní zákoník totiž upravoval řadu institutů pro obchodní právo specifických 

(pojmy podnikatel, podnikání, obchodní společnosti, obchodní rejstřík, později např. pojem a 

ochranu spotřebitele i některé specifické obchodní závazkové vztahy). O dualismus se dalo 

hovořit vzhledem k tomu, že obchodní zákoník upravoval především některé závazkové 

vztahy, které byly upraveny i v občanském zákoníku, při subsidiární použitelnosti 

občanského zákoníku a naopak některé vztahy, jako např. nájem nebo obchodování 

s nemovitostmi neupravoval a občanský zákoník zde byl použitelný přímo. Tento dualismus 

se týkal rovněž institutů bezdůvodného obohacení, když obchodní zákoník obsahoval 

„speciální“ úpravu bezdůvodného obohacení stanovením povinnosti vrátit plnění (u 

peněžitého plnění s úrokem) pro případy plnění z právního důvodu, který odpadl (§ 351 odst. 

2, § 353 až 357), zatímco obecná úprava bezdůvodného obohacení, která měla být používána 
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subsidiárně, byla obsažena v občanském zákoníku. Tyto problémy jsou již nyní zcela 

odstraněny. Pro obchodní vztahy nyní platí v úplném rozsahu právní úprava bezdůvodného 

obohacení, upravená v občanském zákoníku. Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. je nyní 

obecným občanskoprávním kodexem, obsahujícím (s výjimkou kusé úpravy pracovní 

smlouvy) základní úpravu občanského práva, zahrnující i obchodní právní vztahy mezi 

podnikatelskými subjekty, včetně vztahů spojených s bezdůvodným obohacením. Ačkoliv 

však od nabytí účinnosti současného občanského zákoníku, a tedy i od zrušení starého 

občanského zákoníku a obchodního zákoníku, uběhly již více než dva roky, stále nelze 

opomenout použitelnost předcházející právní úpravy obchodního zákoníku, a to vzhledem k 

přechodným ustanovením občanského zákoníku. Vedle toho je třeba mít na zřeteli, že tzv. 

obchodní právo je souborem právních předpisů, které svým rozsahem i obsahem právní 

úpravu občanského zákoníku velmi významně přesahují, ale tím se z důvodu rozsahu nebude 

tato práce zabývat.  

V úvodní kapitole se bude tato práce zabývat stručnou charakteristikou obchodního práva, 

zejména ve vztahu k tématu práce, neboť i z dnešního pohledu, i po rekodifikaci občanského 

práva a po zrušení obchodního zákoníku existuje, jak výše uvádím, konglomerát právních 

předpisů, upravujících postavení a činnost podnikatelských subjektů, ať již obecně (např. 

právní úprava hospodářské soutěže), nebo specificky (např. obchodování s cennými papíry), 

který lze, a také se tak děje, označit jako právo obchodní.  

Obchodní právo má za sebou dlouhý historický vývoj. Základem a východiskem bylo 

zejména středověké, v té době partikulární, právo kupců a obchodníků.1 Lze říci, že 

historický vývoj obchodního práva se zdaleka neodbýval pouze na půdě „klasického“ 

občanského práva. Po vlně velkých kodifikací občanského práva v 19. století došlo v brzké 

době v řadě zemí i ke kodifikacím specifických obchodních vztahů tzv. obchodními 

zákoníky.2 Pro plné osvětlení a pochopení pojmu obchodní právo bylo by nutné zhodnotit i 

historii (často velmi ranou) tohoto odvětví. To by však nutně přesáhlo předepsaný rozsah této 

diplomové práce a zejména – z hlediska tématu práce by to bylo zbytečné. Níže podává tato 

                                                 

1 URFUS, Valentin. Zdomácnění směnečného práva v českých zemích a počátky novodobého práva obchodního. 

1. vyd. Praha: Československá akademie věd, 1959. Právněhistorická knižnice., s. 5. 

2 ROZEHNAL, Aleš. Obchodní právo. 1. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 

9788073805241., s. 25-31. 



- 3 - 

diplomová práce stručný historický exkurz, který se však omezuje především na stručné 

naznačení historického vývoje institutu bezdůvodného obohacení ve vztahu k současnosti a 

ve vztahu k území nynější České republiky. Historický exkurz této práce začíná pochopitelně 

i určitým poukazem na římské právo, neboť z hlediska historického nepochybně současná 

právní úprava bezdůvodného obohacení má kořeny v římském právu. Pokračuje zejména 

všeobecným občanským zákoníkem z roku 1811 (ABGB), následují pak zejména občanský 

zákoník z roku 1950 a občanský zákoník z roku 1964, zákoník mezinárodního obchodu, 

zákon č. 509/1990 Sb., obchodní zákoník. Podrobněji do historie tato práce zacházet nebude.  

Dále se bude práce věnovat již vlastnímu tématu práce, tedy současné úpravě institutu 

bezdůvodného obohacení v kontextu obchodního práva. Zde popíši základní charakteristiku 

tohoto institutu, jako je zejména vznik objektivní povinnosti vydat bezdůvodné obohacení a 

vymezím tento pojem oproti obdobným právním institutům, především oproti náhradě škody.  

Cílem práce je pojednání o institutu bezdůvodného obohacení v obchodním právu, i když 

lépe řečeno v obchodně právních vztazích. Budou osvětleny základní pojmy týkající se 

daného problému zasazené do historického a dále do evropského kontextu. Z pozitivní 

úpravy se budu věnovat způsobům vzniku bezdůvodného obohacení v kontextu 

obchodněprávních vztahů a navazující problematiku, především restituční povinnost.   

Vzhledem ke spíše popisnému charakteru práce budou metodami jejího vypracování zejména 

analýza právních předpisů 
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1. Obchodní právo 

Obchodní právo je širokým souborem právních norem, které jsou obsaženy ve velké řadě 

právních předpisů, tedy nejen v nyní „obecné“ úpravě občanského zákoníku, nýbrž i v řadě 

dalších předpisů, které mnohdy ani nejsou předpisy civilního práva. V mnoha případech se 

jedná i o předpisy veřejného práva, které regulují ve vymezených oblastech hospodářskou 

činnost podnikatelů a stanoví pravidla hospodářské činnosti podnikatelů. Tyto právní 

předpisy se obvykle jako součást obchodního práva, respektive jako „obchodní právo“ nebo 

obchodněprávní právní předpisy (zákoníky) neoznačují. Většinou se jedná o předpisy 

upravující určité aspekty hospodářské činnosti podnikatelů a jako takové jsou také 

označovány. Těchto obchodně právních předpisů je velké množství. Tyto normy neupravují 

pouze otázky právního postavení podnikatelů a jejich vzájemné vztahy, nýbrž zahrnují i státní 

ingerenci do činnosti podnikatelů a rovněž v podstatě veřejnoprávní regulaci jejich činnosti. 

 V moderní době bylo a je obvyklé, že v právních řádech bývají obsaženy, vedle zákoníků, 

označovaných jako zákoníky občanské, rovněž zákoníky, označované jako zákoníky 

obchodní. I na našem území platil obchodní zákoník č. 1/1863 ř. z., který platil do roku 1950. 

Předmětem jeho úpravy byly otázky, v zásadě ABGB neupravované, specificky potřebné pro 

rozvoj obchodních vztahů, zejména šlo o právní postavení obchodníků (l. kniha – o 

obchodnících), právo obchodních společností, o tiché společnosti a sdružení k jednotlivým 

obchodům na společný účet. Vedle tohoto kodexu (a ABGB) existovala řada dalších 

předpisů, vztahujících se k podnikání, např. živnostenský zákon, zákon směnečný. Zákon č. 

43/1870 Sb. ř. z. Obchodní zákoník obsahoval též 4. knihu – o obchodech. Tato kniha 

obchodního zákoníku upravovala některé obchodní smlouvy, přičemž platila subsidiarita 

občanského zákoníku, co je však nutno zdůraznit, tato subsidiarita občanského zákoníku 

platila teprve na druhém místě. Před subsidiárním použitím občanského zákoníku, včetně 

jeho obecných zásad, mělo v případě právních mezer přednost subsidiární použití obchodních 

zvyklostí („obchodních obyčejů“).  

Pro oblast obecného občanského práva i obchodního práva základní východisko i vývojový 

mezník představují velké kodifikace občanského práva, vedle rakouského ABGB 1811 jde 

zejména o francouzský CC 1807, německý BGB 1896 a posléze švýcarský ZGB 1907, a to 

jako vzorové kodifikace občanského práva, od nichž se odvíjel jeho vývoj poměrně 

jednoznačně. Pokud však jde o právo obchodní, jeho vývoj byl komplikovaný a 
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nejednoznačný. Pokud jde o kodifikaci obchodního práva, pro české země byl významný 

výše uvedený obchodní zákoník z r. 1863, vycházející z německého vzoru.3  

V současné době lze říci, že platná česká právní úprava obchodního práva co do své struktury 

odráží výše uvedený vývoj. Vedle základního občanského kodexu – občanského zákoníku, 

neexistuje a patrně vzhledem k dynamickému rozvoji ekonomických vztahů ani dosti dobře 

nemůže existovat žádný všeobecný zákoník obchodní. Vedle občanského zákoníku platí 

zákon o obchodních korporacích4, přičemž mezi oběma zákoníky existuje vztah speciality, 

kdy některá ustanovení občanského zákoníku, např. o právnických osobách, spolcích, 

právním jednání a zastoupení apod. jsou subsidiárně použitelná pro poměry upravené 

speciálně v zákoně o obchodních korporacích. Je skutečností, že pro oblast obchodních smluv 

s výjimkou speciálních dílčích úprav, např. obchodování s cennými papíry, neexistuje 

samostatná kodifikovaná úprava. Vedle výše uvedených předpisů je součástí obchodního 

práva řada dalších právních předpisů, tvořících právní rámec, nebo, chceme-li právní režim, 

postavení podnikatelů, vzájemných vztahů mezi podnikateli, jejich vztahů 

k nepodnikatelským subjektům nebo státu. Jde o takové předpisy jako např. živnostenský 

zákon, předpisy upravující neživnostenské podnikání, veřejné rejstříky, účetnictví, dále jde o 

předpisy upravující např. pravidla hospodářské soutěže, ochranu spotřebitele, průmyslové 

vlastnictví (tzv. nehmotné statky), speciální postavení takových podnikatelských subjektů, 

jako jsou banky a pojišťovny a jejich obchody, cenné papíry a obchodování s nimi, včetně 

autonomní úpravy směnečného práva a řada dalších.5 

Domnívám se, že pojem „obchodní právo“ je pojmem obecně přijímaným, avšak ne zcela 

přesným. Občanské zákoníky, včetně nyní účinného zákona č. 89/2012 Sb., pokud jde o 

závazkové vztahy i pokud jde o některé další otázky (např. právní jednání právnických osob, 

právní nástupnictví právnických osob apod.) často nerozlišují jimi upravené právní 

obchodování na obchodování „obchodní“ a na právní obchody „neobchodní“. Buď zejména 

upravují některé instituty až na výjimky obecně, zpravidla bez tohoto rozlišení (koupě, 

směna, dílo, nájem), nebo ponechávají úpravu otevřenou zvláštním předpisům. Znakem, 

který obchodní právo vymezuje a vyděluje od jiných právních norem je to, že právní normy 

                                                 

3 ROZEHNAL, op. cit., s. 25 – 34. 

4 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 

5 ROZEHNAL, op. cit., s. 36 – 39. 



- 6 - 

v něm obsažené, se vztahují k podnikání a k podnikatelům, a to ať jde o normy 

soukromoprávní nebo veřejnoprávní. Pro vymezení pojmu obchodní právo i pro určení zda ta 

která právní norma do jeho obou spadá, je základem to, zda adresátem té které právní normy 

je podnikatel a jejím obsahem podnikatelská činnost nebo pravidla, podnikatelskou činnost 

regulující.   

Podle § 420 odst. 1 občanského zákoníku je podnikatelem se zřetelem k této činnosti ten, kdo 

samostatně, na vlastní účet a odpovědnost vykonává výdělečnou činnost živnostenským nebo 

obdobným způsobem, se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Není 

předmětem této práce rozebírat do podrobností pojem podnikatele a podnikání, proto se zde 

omezuji pouze na citaci uvedené pro téma této diplomové práce zásadní normy. Pouze pro 

úplnost poznamenávám, že pojem podnikatele je vedle této obecné definice ještě rozšiřován 

dalšími ustanoveními § 420 až 422 občanského zákoníku.   

V souvislosti s otázkou vymezení pojmu obchodní právo pro ilustraci odkazuji též na 

ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen „ObchZ“ nebo „obchodní 

zákoník“), který se výslovně obracel k obchodním závazkovým vztahům (§ 1 ObchZ), které 

dále v § 2 odst. 1, odst. 2 ObchZ definuje prostřednictvím pojmů podnikání a podnikatel. 

Podnikání vymezuje jako „soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“6 Tato definice podnikání se 

obsahově příliš neliší od výše uvedené definice podnikání, uvedené v § 420 občanského 

zákoníku. Z hlediska dané otázky však považuji za signifikantní, že tato definice byla 

uvedena výslovně v zákoně, označeném jako zákoník obchodní, když obchodní zákoník po 

přechodnou dobu jeho účinnosti skutečně představoval určitou kodifikaci základů 

obchodního práva. Obchodní zákoník tedy upravoval podnikání, jakož i právní postavení 

podnikatelů a jejich vzájemné vztahy při podnikatelské činnosti a v důsledku postupných 

novelizací vztahy podnikatelů k dalším subjektům, jako vztahy obchodně právní.  

V současné době v českém právu obchodní kodex neexistuje. S výjimkou některých 

specifických činností (např. obchodování s cennými papíry, burzovní obchody) žádný právní 

předpis, vztahující se k podnikatelské činnosti se obecně za předpis „obchodní“ ani 

neoznačuje. 

                                                 

6 § 2odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, In ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwers 

ČR [cit. 22. 2. 2016]. 
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Při úvahách o tzv. obchodním právu nelze opomenout i skutečnost, že část právní úpravy, 

upravující obchodní vztahy upravují rovněž mezinárodní smlouvy, jako např. Úmluva o 

promlčení při mezinárodní koupi zboží7, Vídeňská úmluva o smluvním právu8, Úmluva OSN 

o smlouvách o mezinárodní koupi zboží9, Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní 

silniční dopravě10 či smlouvy určující hraniční ukazatele v obchodních vztazích 

s mezinárodním prvkem (např. Řím I11) a řada dalších. Právní úprava obsažená v těchto 

mezinárodních smlouvách, pokud se liší od vnitrostátní úpravy, má přednost před úpravou 

vnitrostátní12. Současně nelze přehlédnout, že i současná vnitrostátní úprava obchodního 

práva má z velké části původ „mezinárodní“. Velká část právních úprav, které lze zařadit do 

oboru obchodního práva, byla přijata v souladu se závazkem České republiky zapracovat 

právní předpisy Evropské unie do českého právního řádu, což platí v plné míře i o nyní 

účinném občanském zákoníku (viz jeho § 3017), zákoně o obchodních korporacích, 

v předpisech o hospodářské soutěži, bankovnictví a dalších a řadě dalších předpisů. 

Vzhledem k tomu, že tyto evropské předpisy ve své drtivé většině byly převedeny do 

vnitrostátního práva formou vnitrostátních předpisů, není nutné se jimi zabývat zvlášť. Je 

třeba mít na paměti i to, že tyto předpisy v řadě případů mohou být (v případě nesprávné nebo 

chybějící recepce do vnitrostátních předpisů) vnitrostátně přímo použitelné. Z hlediska 

tématu této diplomové práce není třeba touto kategorií právních předpisů specificky se 

zabývat. 

                                                 

7 Úmluva o promlčení při mezinárodní koupi zboží  vyhlášena pod č. 123/1988 Sb. In ASPI [právní informační 

systém] Wolters Kluwer. 

8 Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi zboží vyhlášena pod č. 15/1988 Sb. ve znění sdělení č. 9/2014 Sb. m. 

s.). In ASPI [právní informační systém] Wolters Kluwer. 

9 Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží  vyhlášena sdělení federálního MZV č. 160/1991 Sb. In 

ASPI [právní informační systém] Wolters Kluwer. 

10 Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě vyhlášena pod č. 11/1957 Sb. In ASPI [právní 

informační systém] Wolters Kluwer. 

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 593/2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy. In 

EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie. Dostupn z http//eur-lex.europa.eu/. 

12 Čl. 10 zákona č. 1/1993 Sb., ústava České republiky. In ASPI [právní informační systém] Wolters Kluwer 

[cit. 24. 2. 2016]. 
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1.1. Obchodn ěprávní závazek 

Pod termínem „obchodní vztahy“ rozumím vztahy obchodně právní tedy (společenské) 

vztahy, upravené předpisy obchodního práva. Jak výše v této práci uvádím, oblast úpravy tzv. 

obchodním právem je velmi široká. Pojmovým znakem obchodního práva je to, že upravuje 

právní poměry podnikatelů. Avšak ne všechny právní vztahy, do kterých podnikatelé jako 

subjekty právních vztahů vstupují, jsou právními vztahy obchodními. Druhým pojmovým 

znakem, který vymezuje právní vztahy jako vztahy obchodně právní, je to, že obsahem těchto 

právních vztahů je podnikatelská činnost, jak je definována v § 420 a násl. občanského 

zákoníku. Z hlediska tématu této práce není nutné podrobně se zabývat vymezením obchodně 

právních vztahů do hloubky. Právní vztahy, spadající do kategorie právních vztahů, 

upravovaných předpisy o bezdůvodném obohacení, jsou vymezeny obecně tak, že jejich 

obsahem je povinnost obohaceného vydat bezdůvodné obohacení. Jedná se tedy o závazkové 

vztahy, což je vyjádřeno i explicitně označením těchto právních vztahů jako kategorie 

závazků (vzniklých) z jiných právních důvodů (část IV., hlava IV občanského zákoníku). 

Výše uvádím, že právní úprava závazkových vztahů obsažená v občanském zákoníku 

v zásadě až na některé specifické otázky nevyděluje obchodní závazkové vztahy jako zvláštní 

kategorii závazkových vztahů. To se týká rovněž právní úpravy bezdůvodného obohacení. 

Obecná právní úprava bezdůvodného obohacení, obsažená v občanském zákoníku plně 

dopadá i na podnikatele.  

Z hlediska tématu této diplomové práce tedy pracuji jen se závazkovými právními vztahy 

s titulem bezdůvodného obohacení, v nichž je stranou vždy podnikatel, přičemž podmínkou 

je i to, že tento podnikatel se stal stranou tohoto závazkového vztahu v souvislosti 

s uskutečňováním jeho podnikatelské činnosti.  

V širším slova smyslu jsou někdy pod pojem obchodního práva zahrnovány i předpisy na 

ochranu spotřebitele, což není dle mého názoru zcela správné, neboť pojmově v takových 

vztazích nemůže být na obou stranách vztahu podnikatel realizující své podnikání. Na jedné 

ze stran musí vždy figurovat spotřebitel, který v tomto vztahu nerealizuje svou 

podnikatelskou činnosti, ačkoliv může být sám také podnikatelem. Pojem spotřebitele je 

vymezen v § 419 zákona občanského zákoníku.   
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2. Historický exkurz 

Bezdůvodné obohacení je tradičním právním institutem, který znalo a pozitivně upravovalo 

již římské právo. Nárok z bezdůvodného obohacení řadilo mezi tzv. kvazikontrakty, tedy 

závazky vzniklé „jakoby ze smlouvy“, kde však chyběl jeden ze základních znaků smlouvy, 

nejčastěji konsenzus, na rozdíl od závazků, vzniklých ze smlouvy nebo z deliktu. Zdánlivé 

kontrakty byly charakteristické reálným plněním, avšak k plnění chyběl důvod, který buď 

nevznikl, nebo později pominul nebo se nerealizoval. Příjemce, plnění pak plnění nabyl 

neoprávněně, nebo je neoprávněně zadržoval. Tyto zdánlivé kontrakty připomínaly zápůjčku 

(dočasné poskytnutí věci). Žaloby na ochranu toho, kdo takto bezdůvodně plnil, se nazývaly 

condictiones sice causa – kondikce. Pojmovými znaky byly jednak skutečnost, že v důsledku 

jakoby smlouvy, došlo k bezdůvodnému převodu vlastnického práva. Poškozený se mohl 

domáhat žalobou vydání plnění samého ale také všeho, co obohacený pomocí nabytého 

získal. V průběhu času byly kondikcí postihovány i jiné případ bezdůvodného prospěchu. 

Římské právo pak v justiniánských kodifikacích rozlišovalo čtyři základní skutkové postaty 

bezdůvodného obohacení: plnění nedluhu (condictio indebiti), kdy šlo o žalobu na vydání 

plnění poskytnutého žalobcem v mylném domnění, že byl dlužníkem, plnění z důvodu, který 

odpadl (condictio ob causam datorum), šlo o žalobu toho, kdo plnil důvodně, avšak neobdržel 

protiplnění, plnění z důvodu potupného (condictio ob turpem causam) a plnění z důvodu, 

který je nepřípustný (condictio ob iniustam causam). Kromě těchto případů římské právo 

znalo také obecnou žalobu z bezdůvodného obohacení (condictio sine causa v užším smyslu), 

kterou byly postihovány případy plnění bez právního důvodu, který neexistoval v době 

plnění. Vydáno mělo být vše, oč se žalovaný obohatil, tedy nejen věci samé, ale i vše, čeho 

obohacený pomocí plnění nabyl. Nebyl-li obohacený v dobré víře, ručil i za poškození nebo 

zkázu věci, jinak ne. Na straně obohaceného také nemohlo jít o úmysl, jinak by se jednalo o 

krádež (furtum).13 

V období středověku docházelo na našem území k postupné recepci římského práva a 

postupnému sjednocování jednotlivých práv, zejména práva městského a zemského. 

Výraznější unifikační snahy, znamenající určité završení výše uvedeného vývoje na území 

habsburské monarchie lze zaznamenat za vlády Marie – Terezie. Za vlády Josefa II. došlo 

                                                 

13 KINCL, Jaromír a Valentin URFUS. Římské právo: celostátní vysokoškolská učebnice pro studenty 

právnických fakult. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. Učebnice (Panorama). S. 275, 305 – 306, 309 – 312. 



- 10 - 

zrušením nevolnictví v roce 1781 ke sjednocení právního postavení poddaných a svobodných 

obyvatel. Teprve tím byly vytvořeny podmínky pro sjednocení civilního práva. Vypracovány 

a vyhlášeny byly dílčí úpravy, např. kodex práva manželského či kodex práva dědického. Za 

vlády Leopolda II. byly obnoveny kodifikační práce, které navazovaly na předchozí 

kodifikační práce.14 

Výsledkem bylo přijetí všeobecného občanského zákoníku (dále jako „ABGB“), vyhlášeného 

císařským patentem č. 946 Sb. z. a s. dne 1. června 1811 s účinností od 1. ledna 1812. 

Všeobecný občanský zákoník byl původně postaven na odmítnutí systematiky římského 

práva, přesto však pochopitelně nesl východiska a kautely, stejně jako řadu institutů římského 

práva, které vzhledem k jeho dlouhé tradici, nebylo možno pominout. Všeobecný občanský 

zákoník neobsahoval obecnou klauzuli upravující vydání jakéhokoliv obohacení non ex iusta 

causa, neboť tato zásada byla považována za zásadu přirozenou, danou přirozeným lidským 

rozumem. Ve smyslu pozitivním její uplatnění umožňoval § 7 ABGB, který ukládal soudci 

zaplnit mezery v právu, a to dle „p řirozených právních zásad.“15,16 Všeobecný občanský 

zákoník v souladu s touto doktrínou obsahoval řadu ustanovení, která byla nesena zásadou, 

aby „majetkové přesuny ve prospěch jedné strany na úkor druhé strany byly vyrovnány.“17 

Jsou to např. § 417 ABGB – náhrada za použití hmot jiného ke stavbě, § 877 vzájemné 

vydání plnění ze zrušené (neplatné) smlouvy, § 1042 – plnění za jiného, § 1431 – plnění 

nedluhu, § 1447 – náhrada vzájemných výhod ze smlouvy zrušené (zaniklé) pro nemožnost 

plnění, a mnoho dalších případů, přičemž zákoník pro povinnost vydat obohacení užíval 

nejednotné pojmy, jako „zadostiučinění“, „plné zadostiučinění“, „vrácení, co obohacený 

obdržel ke svému prospěchu“, „vrácení nebo nahrazení“ apod. Zákoník také rozlišoval u 

jednotlivých institutů i rozsah těchto kompenzací, zejména s ohledem na dobrou víru a 

poctivost.  

                                                 

14 ROUČEK, František a Jaromír SEDLÁČEK (eds.). Komentář k československému obecnému zákoníku 

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Reprint původního vydání. Praha: 

CODEX Bohemia, s.r.o., 1998. Komentáře velkých zákonů československých, sv. 5. ISBN 8085963604. S. 44 – 

59. 

15 ROUČEK, SEDLÁČEK op. cit. S. 140 – 146.  

16 ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: 

Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-922-2. S. 1054 – 1055. 

17 ROUČEK, SEDLÁČEK op. cit., s. 667. 
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Jen pro úplnost uvádím, že v návrhu občanského zákoníku, který byl vypracován v období 

první republiky, avšak nebyl vydán, byl přijímán stejný princip, odmítající výslovnou 

reglementaci obecné zásady povinnosti vydání bezdůvodného obohacení. 

Všeobecný občanský zákoník s výjimkou několika ustanovení byl zrušen a nahrazen 

zákonem č. 141/1950 Sb., občanský zákoník (dále také jako „OZ 1950“), účinným od 1. 1. 

1951. Nový zákoník byl odrazem „revolučních“ snah v době komunismu. Občanský zákoník 

z roku 1950 na rozdíl od všeobecného občanského zákoníku zavedl obecný pojem 

bezdůvodného obohacení, doplněný o výčet speciálních důvodů vzniku bezdůvodného 

obohacení. Tento výčet tvořilo pouze plnění bez právního důvodu, plnění z důvodu, který se 

neuskutečnil nebo zanikl, upotřebení cizí věci mimo jednatelství bez příkazu a plnění nedluhu 

(plnění za jiného).18  

Z hlediska obchodního práva úprava obsažená v občanském zákoníku 1950 nemohla 

postačovat a ani se s tím nepočítalo. Již od první poloviny padesátých let byly přijímány 

předpisy upravující „obchodní“ vztahy v rámci socialistického hospodářství. Např. v roce 

1950 byl přijat zákon 99/1950 Sb. o hospodářských smlouvách a státní arbitráži. Hospodářské 

smlouvy byly pak upraveny vládním nařízením č. 33/1955. Zákonem č. 51/1955 Sb., o 

národních podnicích a některých jiných hospodářských organizacích, byla přijata komplexní 

úprava pro „socialistické“ hospodářské subjekty. Jejich obchodní (hospodářské) vztahy byly 

pak upraveny zákonem č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými 

organizacemi. V rámci ekonomiky tak byl zformulován nový okruh „obchodně právních 

vztahů“ mezi socialistickými subjekty, označený jako vztahy hospodářskoprávní.   

Hospodářskoprávní vztahy pak byly kodifikovány v zákoně č. 109/1964 Sb., hospodářském 

zákoníku (šlo o kodex v tzv. socialistických státech unikátní). Hospodářský zákoník 

obsahoval jen primitivní úpravu bezdůvodného obohacení, aniž by však užíval tohoto pojmu, 

v rámci úpravy tzv. „spolupráce socialistických organizací.“ Hospodářskoprávní předpisy 

neupravovaly ani tolik autonomii hospodářských subjektů, jako spíše v zásadě postupy 

směřující k plnění jejich úkolů.  

Tento stav však nemohl fungovat ve vztahu k zahraničí, kde interakce mezi hospodářskými 

subjekty při jejich hospodářské činnosti se nadále řídila občanskými, v řadě států i 

                                                 

18 § 360 a násl. zákona č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, In: ASPI [právní 

informační systém] Wolters Kluwers ČR [cit. 27. 2. 2016]. 
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obchodními zákoníky, které byly založeny na autonomii vůle rovných subjektů a obsahovaly 

většinou dispozitivní úpravu. Československé hospodářské subjekty se v tomto prostředí 

mohly jen těžko pohybovat. Řešení měl přinést zákon č. 101/1963 Sb., o právních vztazích 

v mezinárodním obchodním styku (dále také jako „zákoník mezinárodního obchodu“). 

Jednalo se na dobu a prostředí, ve kterém vznikal, o poměrně zdařilý zákoník. Ačkoliv podle 

názvu by se tak mohlo zdát, nejednalo se pochopitelně o úpravu mezinárodně právní. Šlo o 

vnitrostátní zákoník, který se uplatňoval v obchodních vztazích se zahraničním prvkem na 

základě hraničních ukazatelů obsažených v zákoně o mezinárodním právu soukromém.19 Byl 

použitelný v tuzemsku i v zahraničí, pokud zahraniční soudy nebo arbitři měli rozhodovat 

podle československého práva. Tento předpis obsahoval rovněž úpravu bezdůvodného 

obohacení (díl XXIV, díl XXV). Dle základních ustanovení, které uvozují díl XXIV, byl 

povinen každý, kdo získal majetkový prospěch bez právního důvodu (neplatná smlouva, non 

negotium) nebo podle právního důvodu, který odpadl (zánik smlouvy např. odstoupením, 

nemožností plnění), vydat to, oč byl obohacen, tomu z jehož majetku získal majetkový 

prospěch.20 Zřejmě nešlo o úpravu obecné povinnosti k vydání bezdůvodného obohacení ve 

smyslu současné úpravy. Zákon poměrně podrobně upravoval jednotlivé případy 

bezdůvodného obohacení, vedle plnění bez právního důvodu, upravoval bezdůvodné 

obohacení získáním majetkového prospěchu získaného z důvodu, který dodatečně zanikl, 

prospěch získaný zpracováním nebo smísením cizí věci nebo upotřebení věci pro jiného. 

Povinnost k náhradě obsahovala především vydání věci (restituce in integrum), nebo náhradu 

její ceny dle doby, kdy k obohacení došlo, a to buď s úroky, nebo bez úroků podle dobré víry, 

a vždy rovněž s výtěžky věci ode dne získání majetkového prospěchu. Úprava obsahovala i 

obvyklá negativní vymezení. Povinnost k vydání bezdůvodného obohacení byla vyloučena 

v případě plnění získaného z promlčené pohledávky, v případě plnění poskytnutého  za 

účelem dosažení nemožného nebo nedovoleného výsledku a také v případě plnění závazku 

před jeho splatností.21  

                                                 

19Zákon č. 97/1963 Sb., O mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, In: 

ASPI [právní informační systém] Wolters Kluwer ČR [cit. 27. 2. 2016]. 

20 § 703 a násl. zákona č. 101/1963 Sb., O právních vztazích v mezinárodním obchodním styku, ve znění 

pozdějších předpisů, In: ASPI [právní informační systém] Wolters Kluwer ČR [cit. 27. 2. 2016]. 

21 KOPÁČ, Ludvík. Komentář k zákoníku mezinárodního obchodu. 1. vyd. Praha: Panorama, 1984. S 333 – 336. 
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Souběžně s hospodářským zákoníkem a zákoníkem mezinárodního obchodu, které 

upravovaly civilní „hospodářskou“ sféru, byl vydán zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

(dále také jako „občanský zákoník 1964“ nebo „OZ 1964“), Občanský zákoník 1964 do 

obchodní sféry prakticky nezasahoval. Sice upravoval závazkové vztahy, včetně 

bezdůvodného obohacení, avšak pouze pro sféru nepodnikajících subjektů („občanů“) mezi 

sebou nebo nepodnikajících subjektů a subjektů poskytujících tzv. služby. Tento zákoník 

úpravu bezdůvodného obohacení obsahoval pod označením „neoprávněný majetkový 

prospěch.“22  

Do 1. 1. 1992 tak byly v oblasti civilních závazkových vztahů účinné tři kodexy, hospodářský 

zákoník (který lze za občanskoprávní považovat pouze analogicky), zákoník mezinárodního 

obchodu a občanský zákoník 1964.  

Dne 1. 1. 1992 vstoupil v účinnost jednak zákon č. 509/1991 Sb., kterým se měnil a 

doplňoval občanský zákoník 1964, a dále zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 

Zákonem č. 509/1991 Sb. došlo k poměrně rozsáhlému doplnění občanského zákoníku 1964 

ve směru sjednocování obecně i civilní právní úpravy. Ustanovení občanského zákoníku 1964 

se nyní vztahovala na civilněprávní vztahy bez rozlišování na vztah podnikatelské a 

nepodnikatelské. Současně byl vydán obchodní zákoník, který měl v oblasti komplexně 

upravit oblast obchodního práva při subsidiárním užití občanského zákoníku 1964 ve znění 

dle výše zmíněné novelizace.23 

Z hlediska tématu práce má relevanci právní úprava bezdůvodného obohacení, obsažená 

v občanském zákoníku 1964 v novelizovaném znění. Tato úprava se vztahovala coby obecná 

úprava kromě ostatní materie závazkových vztahů upravené v občanském zákoníku 1964, 

také na vztahy upravené obchodním zákoníkem. Obchodní zákoník měl však vlastní 

komplexní speciální úpravu promlčení, včetně promlčení pohledávek z titulu povinnosti 

vydání bezdůvodného obohacení. Novelizace občanského zákoníku 1964, provedená 

zákonem č. 509/1991 Sb. znamenala zásadní změnu dosavadní právní úpravy bezdůvodného 

obohacení, obsaženou v tomto zákoníku. Zákon č. 509/1991 Sb. novelizoval hlavu III. část 

VI občanského zákoníku tak, že s výjimkou plnění za jiného a povinnosti vydat plnění ze 

                                                 

22 § 451 – 459 zákona č. 40/1960 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, In: ASPI [právní 

informační systém] Wolters Kluwer ČR [cit. 27. 2. 2016]. 

23 KOPÁČ, Ludvík. Obchodní kontrakty. Praha: Prospektrum, 1993. ISBN 8085431750. Úvod.  
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zrušené nebo neplatné smlouvy vypustil kazuistiku obsaženou v ustanovení § 452 až § 453a 

zákoníku, které byly silně poplatné předcházející epoše. Občanským zákoníkem 1964 

v novelizovaném znění byla zformulována obecná definice institutu bezdůvodného 

obohacení, a to pod novým, klasickým označením „bezdůvodné obohacení“ (též bylo 

opuštěno označení neoprávněný majetkový prospěch). Vzhledem k tomu, že občanský 

zákoník 1964 neobsahoval dílčí kasuistickou úpravu bezdůvodného obohacení, jakou jsme 

nacházeli například ve všeobecném občanském zákoníku, je zřejmé, že obecné ustanovení 

§ 451 občanského zákoníku 1964 v novelizovaném znění, podle kterého bylo bezdůvodným 

obohacením majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním 

z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetek 

získaný z nepoctivých zdrojů, muselo být použitelné přímo. Vedle toho občanský zákoník 

1964 v § 454 zakotvoval již pouze bezdůvodné obohacení získané plněním za jiného a v 

§ 457 povinnost vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy. Novela se nedotkla 

negativního vymezení případů, kdy se bezdůvodné obohacení nepovažuje za bezdůvodné, 

tedy přijetí z promlčeného dluhu nebo plnění podle titulu neplatného jen pro nedostatek jeho 

formy. Rozsah povinnosti vydat bezdůvodné obohacení byl vymezen tak, že mělo být vydáno 

vše, co bylo nabyto, není-li to možné, měla být poskytnuta peněžitá náhrada, pokud 

obohacený nejednal v dobré víře, byl povinen vydat také užitky, plynoucí z obohacení. V této 

souvislosti je nutné ještě zdůraznit, že určitou kazuistickou úpravu bezdůvodného obohacení 

obsahoval jako speciální úpravu i obchodní zákoník. V § 351 odst. 2, 355 a 356 a 357 ObchZ 

upravoval speciálním způsobem případy bezdůvodného obohacení plněním ze smlouvy, 

zrušené v důsledku odstoupení jedné ze smluvních stran. V § 352 až 354 ObchZ upravoval 

povinnost vydat bezdůvodné obohacení, vzniklé v důsledku zániku smluvního závazku 

z důvodu fyzické, nebo právní nemožnosti jeho splnění.  Z těchto ustanovení obchodního 

zákoníku je zřejmé, že přes stručnost této úpravy zřejmě zákonodárce považoval za nutné 

vedle existence obecné úpravy občanského zákoníku speciálně upravit důsledky určitých 

právních situací, které považoval v obchodních vztazích za frekventované. Tato speciální 

úprava měla pochopitelně přednost před obecnou úpravou občanského zákoníku. K tomu pro 

úplnost je třeba uvést, že pro případy zrušení smlouvy z jiných důvodů, než odstoupením pro 

příčiny ve výše uvedených ustanoveních obchodního zákoníku se i v obchodních vztazích 

uplatnilo výše uvedené ustanovení § 457 občanského zákoníku. 
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3. Bezdůvodné obohacení 

3.1. Současná úprava obecn ě 

Zákonem č. 89/2012 – občanským zákoníkem (dále také „OZ“) došlo ke zrušení všech výše 

uvedených, do doby jeho vydání účinných občanskoprávních a obchodně právních předpisů. 

Tento občanský zákoník je nyní obecně platným právním předpisem v podstatě pro celou 

oblast tradičních civilních a obchodních vztahů. Občanský zákoník upravuje materii 

občanského práva (včetně obchodního práva) v zásadě komplexně tak, že jeho ustanovení se 

uplatní výlučně všude tam, kde chybí speciální úprava jiných zákonů (popř. i mezinárodních 

smluv), nebo subsidiárně, jako základní předpis tam, kde speciální úprava těchto vztahů 

existuje (příklady byly uvedeny výše). Právní úprava bezdůvodného obohacení je obsažena 

v části IV., hlavě IV občanského zákoníku jako skupina závazkových vztahů, majících původ 

v  právních důvodech, které nejsou uvedeny v této části v hlavách II a III. Vlastní materie 

bezdůvodného obohacení je upravena v díle 1 výše uvedené hlavy IV občanského zákoníku 

pod výslovným označením Bezdůvodné obohacení - § 2991 až § 3011.  

Jak vyplývá i z výše uvedeného historického exkurzu, právní úprava ABGB, na rozdíl od 

práva římského obecnou zásadu, podle které se nikdo nemá obohacovat na úkor druhého, 

pozitivně neupravoval. Je ovšem třeba poznamenat, že tento kodex, stejně jako i jiné moderní 

kodexy občanského práva, je na doktríně přirozené spravedlnosti založeny. Důvodová zpráva 

k ustanovením § 2991 až 3011 OZ24 poukazuje na historický vývoj, podle kterého vývoj 

právní úpravy bezdůvodného obohacení osciloval od (staršího) pojetí, podle kterého je zásada 

povinnosti vydat obohacení, získané non ex iusta causa součástí obecných východisek 

občanskoprávní úpravy, aniž by bylo nutné a spíše, aniž by bylo žádoucí tuto zásadu 

pozitivně upravit, přes pojetí, z něhož vycházely např. občanský zákoník 1950 (dodávám, že 

také ABGB), totiž, že bezdůvodným obohacením může být pouze obohacení, které jako 

takové označí pozitivně zákonný text. Toto pozitivistické pojetí vývoj v evropských právních 

řádech podle důvodové zprávy nepotvrdil. Důvodová zpráva odkazuje na některé zahraniční 

kontinentální úpravy, upravující pozitivně zásadu, že každé bezdůvodné obohacení musí být 

vydáno tomu, na jehož úkor bylo získáno (SRN, Švýcarsko, Nizozemsko a další). Úprava 

obsažená v občanském zákoníku 1964 ve znění zákona č. 509/1991 Sb. rovněž prosadila tuto 

                                                 

24 ELIÁŠ, op. cit., s. 1054 – 1068.  
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opačnou tendenci. Podle důvodové zprávy, právní úprava bezdůvodného obohacení, obsažená 

v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., je založena na konstrukci kombinující úpravu obecné 

povinnosti k vydání bezdůvodného obohacení s příkladmým výčtem typických případů.25  

3.2. Přechodná ustanovení 

V souvislosti s výkladem současné právní úpravy bezdůvodného obohacení je pro 

přechodnou dobu nutno vycházet z toho, že v obchodních vztazích, včetně vztahů 

z bezdůvodného obohacení se i za účinnosti současné právní úpravy uplatní právní úprava, 

účinná do 31. 12. 2013, a to vzhledem k přechodným ustanovením občanského zákoníku. 

Přechodná ustanovení v občanském zákoníku jsou obsažena v jeho části V., Hlavě II.  

Základním obecným přechodným ustanovením je ustanovení § 3028 odst. 1 občanského 

zákoníku. Podle tohoto ustanovení řídí se práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí účinnosti 

občanského zákoníku tímto zákonem. Výkladem a contrario je tedy třeba obecně dovozovat, 

že práva a povinnosti, vzniklá přede dnem účinnosti občanského zákoníku se řídí 

dosavadními předpisy. Toto obecné pravidlo však platí jen, pokud další přechodná ustanovení 

občanského zákoníku nestanoví pro některé případy pravidla odlišná. Odlišnou právní úpravu 

obsahují zejména ustanovení § 3028 odst. 2 a § 3028 odst. 3. Ustanovení § 3028 odst. 2 

obsahuje přechodnou právní úpravu, výslovně vztaženou nikoli k „právům a povinnostem“ 

nýbrž, jeho slovy, k „právním poměrům“. Těmito právními poměry jsou např. osobní stav, 

způsobilost k právním jednáním, manželství, společné jmění manželů, vlastnické poměry, 

spoluvlastnické poměry, věcná břemena a další. Tyto právní poměry se ode dne účinnosti 

občanského zákoníku řídí předpisy účinnými od  1. 1. 2014. Avšak, zcela v souladu 

s obvyklou praxí se stanoví, že práva a povinnosti z těchto právních poměrů, vzniklé přede 

dnem účinnosti občanského zákoníku, se posuzují podle dosavadních předpisů a totéž se týká 

i vlastního vzniku těchto právních poměrů. 

Z hlediska obchodních vztahů i z hlediska tématu této práce je významné ustanovení § 3028 

odst. 3 občanského zákoníku. Vzhledem k tomu, že právní poměry, uvedené v § 3028 odst. 2, 

jsou charakteristické tím, že z nich vznikají práva a povinnosti absolutní, působící erga 

omnes, je zřejmé, že v § 3028 odst. 3 se mají na mysli právní poměry závazkové, včetně 

těchto poměrů z deliktů a včetně těchto poměrů z bezdůvodného obohacení. Tyto závazkové 

právní poměry vzniklé za účinnosti předchozí právní úpravy se na rozdíl od předchozího řídí 

                                                 

25 ELIÁŠ op. cit., s. 1054 – 1055.  
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dosavadními předpisy, i když přetrvávají do doby účinnosti nyní účinné právní úpravy. A co 

je zejména důležité, dosavadními předpisy se řídí i práva a povinnosti z těchto právních 

poměrů vzniklé, a i když vznikly i později, za účinnosti současné právní úpravy. 

Pokud jde o bezdůvodné obohacení, nejsou ustanovení § 3028 občanského zákoníku natolik 

jednoznačná, aby nebylo nutno podat určitý výklad. Právní úprava § 3028 občanského 

zákoníku pracuje s pojmy, jejichž obsah není zcela jednoznačný. Ve vztahu k bezdůvodnému 

obohacení vzniká v některých souvislostech otázka, zda má být vztah z bezdůvodného 

obohacení považován za „právní poměr“ ve smyslu § 3028 odst. 3 občanského zákoníku, 

nebo za soubor práv a povinností, na které se vztahuje ustanovení § 3028 odst. 1 občanského 

zákoníku. To má pochopitelně vliv na řešení otázky, jakým právním režimem se má 

v konkrétním případě bezdůvodné obohacení řídit. Domnívám se, že základním východiskem 

zde musí být zřejmý účel ustanovení § 3028 odst. 3, který dovozuji z formulace zde uvedené, 

podle které se mají předchozí právní úpravou řídit i práva a povinnosti vzniklé z „jiných 

právních poměrů“, „ včetně práv a povinností z porušení smluv, uzavřených přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona.“ Z této formulace je zjevné, že zákonodárce vztáhl 

ustanovení § 3028 odst. 3 občanského zákoníku k závazkům smluvním. Podle důvodové 

zprávy to odpovídá přijaté zásadě právní jistoty smluvních stran, které uzavřely smlouvu za 

určité právní situace, kdy v souladu se autonomní vůlí strany založily vzájemně určitý 

konglomerát práv a povinností (včetně teprve v případě v budoucnu vzniklých), do kterých 

nemá být státem změnou právní úpravy zásadně zasaženo. Ostatně poslední věta § 3028 odst. 

3 zcela v souladu se zásadou dispozitivnosti občanskoprávní úpravy (§ 1 odst. 2) výslovně 

počítá s možností, že strany si mohou dohodnout, že jejich práva a povinnosti se budou řídit i 

v těchto případech současnou právní úpravou. Jsem toho názoru, že ustanovení § 3028 odst. 3 

občanského zákoníku dopadá i do poměrů bezdůvodného obohacení, avšak per analogiam 

s tamní úpravou vztaženou k právům a povinnostem, pouze do poměrů, vzniklých v důsledku 

uzavřené smlouvy. Dovozuji, že zejména bezdůvodné obohacení z důvodu odstoupení od 

smlouvy, třebaže se stalo za účinnosti současné právní úpravy, řídí se, včetně promlčení, 

předchozí právní úpravou, pokud smlouva byla uzavřena rovněž za účinnosti předchozí 

právní úpravy. Totéž se týká např. i dodatečné nemožnosti plnění nebo relativně neplatné 

smlouvy, které se strana oprávněně dovolala. V těchto případech se uplatní úprava obsažená 

v občanském zákoníku 1964 ve znění zákona č. 509/1991 Sb. a obchodním zákoníku.  

Jinak je tomu v případech, kdy povinnost k vydání bezdůvodného obohacení nemá původ ve 

smlouvě. V obchodních vztazích se jedná zejména o případy vrácení plnění z neplatné 
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smlouvy a plnění nedluhu. V těchto případech, kdy neexistence právního důvodu plnění 

neplyne ze smlouvy, nemůže nastat situace, o kterou je ustanovení § 3028 odst. 3 opřeno, 

nedošlo totiž k nastolení určité civilně právní situace mezi stranami na základě jejich vůle, do 

které by stát zasahovat neměl. Na tyto případy bezdůvodného obohacení tedy dopadá 

ustanovení § 3028 odst. 1, a to i v případech, kdy oprávněný uplatní nárok na vydání 

bezdůvodného obohacení časově teprve za účinnosti současné právní úpravy.  

Další odchylky od obecné intertemporální úpravy obsažené v § 3028, odst. 1 OZ významné 

z hlediska obchodních vztahů obsahují zejména jeho § 3073 o právech ze zajištění závazků 

(třebaže byla případně sjednána jako práva věcná), jeho § 3077 o účtech a § 3078 o 

cestovních smlouvách. Z hlediska bezdůvodného obohacení však nejde o úpravu, kterou by 

bylo nutné se podrobně zabývat. 

Z hlediska obchodních vztahů je potřebné zvlášť se zabývat otázkami bezdůvodného 

obohacení v souvislosti s nájmem věcí nemovitých, neboť zde se jedná o problematiku 

v obchodních vztazích frekventovanou. I zde občanský zákoník obsahuje úpravu od obecného 

ustanovení § 3028 odst. 1 odchylnou. Podle § 3074 OZ se nájem řídí současnou právní 

úpravou ode dne nabytí její účinnosti, i když ke vzniku nájmu došlo před tímto dnem. Pokud 

pak jde o práva a povinnosti (i pokud jde o sám vznik nájmu), které vznikly před účinností 

současné právní úpravy, řídí se tyto právní vztahy dosavadními předpisy (tato speciální 

úprava se netýká pachtovních smluv podle § 488 a násl. ObchZ a podle zákona č. 229/1991 

Sb. – zákona o půdě). Podle důvodové zprávy je tato speciální úprava přijata s ohledem na 

obvyklou dlouhodobost nájmů nemovitých věcí. Právní úprava těchto nájmů je tak shodná 

s právní úpravou, uvedenou v § 3028 odst. 2. Z hlediska otázky, podle jakých předpisů se 

budou posuzovat práva a povinnosti z bezdůvodného obohacení, mající původ v nájmu, je 

věc celkem jasná. Vznikla-li povinnost vydat bezdůvodné obohacení, mající původ v nájmu, 

za účinnosti dosavadní právní úpravy, budou se tato práva a povinnosti řídit, bez ohledu zda 

právo na vydání bylo uplatněno i za účinnosti právní úpravy současné, právní úpravou 

dosavadní. Pokud pak vznikla povinnost vydat bezdůvodné obohacení za účinnosti současné 

právní úpravy, pak i v případě, že nájem vznikl za účinnosti právní úpravy předchozí, budou 

se práva a povinnosti z bezdůvodného obohacení řídit právní úpravou nyní účinnou. 

V případě nájmu jako titulu pro povinnost vydat bezdůvodné obohacení mohou nastat 

především tyto skutečnosti: 1. Jedna ze stran oprávněně od smlouvy odstoupí. Zde nastupuje 

povinnost k vydání plnění ze zrušené smlouvy. 2. Předmět nájmu ztratí způsobilost k užívání 

(např. v důsledku zničení nemovitosti požárem nebo povodní). Zde nastupuje povinnost 
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k vydání plnění z důvodu, který odpadl. 3. Jedna ze stran nájem oprávněně vypoví. Zde 

nastupuje povinnost k vydání plnění nedluhu. Ad. 1.: Odstoupí-li jedna ze stran (oprávněně) 

od nájemní smlouvy, budou se práva a povinnosti stran z titulu bezdůvodného obohacení řídit 

právní úpravou, účinnou v době, kdy odstoupení se stalo účinným. Na tom nic nemění ani 

skutečnost, že nájemní smlouva vznikla za předcházející právní úpravy a zanikla za účinnosti 

právní úpravy současné. V každém případě smlouva zaniká ex tunc, avšak strany jsou 

povinny vydat si plnění z této smlouvy podle předpisů, účinných v době, kdy k odstoupení 

došlo. Ad 2, ad. 3.: Zde může vzniknout nárok na bezdůvodné obohacení pouze tehdy, pokud 

nájemce nájem, který skončí výpovědí, nebo následnou nemožností plnění ex nunc, přeplatí. 

Zde se právo nájemce na vydání tohoto bezdůvodného obohacení bude řídit právní úpravou, 

účinnou v den, kdy nájem výpovědí skončil, neboť tímto dnem vznikl nárok na vrácení 

bezdůvodně zaplaceného nájmu. Pokud by však pronajímatel vypověděl nájem z důvodu 

neplacení nájemného, nevznikl by mu nárok na vydání bezdůvodného obohacení, nýbrž 

nárok na splacení dluhu na nájemném z nájemní smlouvy. Výše uvedené případy jsou 

případy typické. V této souvislosti ještě poznamenávám, že v obchodních vztazích se 

v minulosti frekventovaně vyskytovaly případy absolutně neplatných nájemních smluv, 

zejména nebytových prostor. Z hlediska bezdůvodného obohacení vznikají zde dva nároky na 

vydání bezdůvodného obohacení, jeden z titulu užívání věci bez právního důvodu, druhý z 

titulu přijetí peněžitého plnění, označeného jako nájemné. V těchto případech se však 

ustanovení § 3074 OZ neuplatní, neboť z hlediska bezdůvodného obohacení jde o plnění bez 

právního důvodu obecně. Právo na vydání bezdůvodného obohacení se řídí podle ustanovení 

§ 3028 odst. 1 okamžikem, kdy povinnost vydat bezdůvodné obohacení vznikla. 

V závazkových vztazích významným institutem, majícím za účel zejména prosazení stability 

právních vztahů je institut promlčení. Základní otázkou při posuzování vymahatelnosti práva 

z hlediska promlčení jsou otázky délky promlčecích lhůt, otázky počátku běhu promlčecích 

lhůt, běhu promlčecích lhůt a jejich skončení. Přechodné ustanovení občanského zákoníku, 

upravujících tyto otázky je obsaženo v ustanovení § 3036 OZ, které se ovšem nevztahuje 

pouze na lhůty a doby promlčecí (vztahuje se i na doby propadné, lhůty k uplatnění práv 

z odpovědnosti za vady a další). Podle ustanovení § 3036 OZ všechny lhůty a doby, které 

započaly běžet za účinnosti předchozí právní úpravy, se řídí až do svého zániku dosavadní 

právní úpravou. Předchozí právní úpravou se řídí i lhůty pro uplatnění práv, pokud se tato 

práva řídí rovněž předchozí právní úpravou. Z hlediska promlčení tedy ustanovení § 3036 
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stanoví pravidlo, že právní režim promlčecích lhůt následuje právní režim práv, která se 

promlčují. Toto pravidlo se vztahuje i na práva z důvodu bezdůvodného obohacení.  

3.3. Generální klauzule  

Bezdůvodné obohacení, jak vyplývá z výše uvedeného, je tradičním institutem civilního 

práva, který se plně uplatňuje i v obchodním právu. Základní úprava bezdůvodného 

obohacení vychází ze zásady, že nikdo se nemá bezdůvodné obohacovat na úkor jiného a 

takto získaný prospěch má být vydán. Jak je vedeno výše, Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. 

upravuje povinnost vydat bezdůvodné obohacení především jako obecnou povinnost, 

doplněnou v části IV., Hlavě IV, Díle 1 příkladným výčtem některých případů speciálních. 

Občanský zákoník upravuje obecnou povinnost k vydání bezdůvodného obohacení 

v ustanovení § 2991 odst. 1, podle kterého ten, kdo se obohatí na úkor jiného bez 

spravedlivého důvodu, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil. Z tohoto obecného 

ustanovení občanského zákoníku vyplývají základní pojmové znaky bezdůvodného 

obohacení, kterými jsou a) obohacení, b) obohacení bez spravedlivého důvodu a c) povinnost 

obohacení vydat ochuzenému. 

3.4.  Obohacení a újma 

Základní charakteristikou bezdůvodného obohacení je obohacení samo. Obohacením se 

rozumí „stav, ve kterém došlo k rozšíření majetkové sféry konkrétní osoby, nebo kdy se 

majetková sféra nezmenšila, ač se zmenšit měla.“ 26 Obohacení může záležet v různých 

formách, v nabytí určitého plnění či určité služby obohacenému, ve výkonech nebo naopak 

v neposkytnutí určitého plnění či služby, ač poskytnuta být měla.  

 Z výše uvedeného vyplývá, že pro určení např. rozsahu bezdůvodného obohacení nemá 

význam otázka újmy na straně ochuzeného. Újma se obvykle označuje jako souhrnný pojem 

zahrnující újmu na jmění (tedy škodu) a nemajetkovou újmu. Ve vztahu k bezdůvodnému 

obohacení je dle mého názoru nutné určité upřesnění. Imanentním znakem bezdůvodného 

obohacení vždy musí být újma, což vyplývá již z pojmu „ochuzený“, kterého občanský 

zákoník v této souvislosti používá. Pokud by na straně ochuzeného k újmě nedošlo, nemohl 

by být ochuzeným a nebyl by zřejmě ani důvod k vydání obohacení. S takto pojatým pojmem 

                                                 

26 ELIÁŠ in ŠVESTKA, Jiří et al. Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788074783692. S. 1245. 
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„újma“ je však třeba nakládat zcela speciálně, pouze ve vztahu k bezdůvodnému obohacení, 

resp. újmu je třeba vnímat pouze ve výše uvedeném vymezení, nikoli jako nějakou obecnou 

kategorii. Domnívám se, že újma je zde zejména jakýmsi „zrcadlem“ obohacení na straně 

obohaceného.  

V případech bezdůvodného obohacení nemá dále smysl hovořit o újmě nemajetkové. Podle 

ustanovení § 2894 OZ, nemajetková újma má být odčiněna (nebylo-li to sjednáno), pouze 

stanoví-li tak zvláštní zákon a zadostiučinění se má posoudit obdobně podle ustanovení o 

škodě. Proto, hovoří-li se v souvislosti s bezdůvodným obohacením o újmě, má se na mysli 

újma majetková, která má být podle právní úpravy bezdůvodného obohacení reparována. 

Podle § 2894 odst. 1 povinnost nahradit jinému újmu, zahrnuje vždy povinnost k náhradě 

újmy na jmění. Újmou na jmění se zde myslí škoda, nebo opačně škodou je vždy újma na 

jmění, tedy újma majetková. Škodou se na rozdíl od bezdůvodného obohacení myslí úbytek 

na majetku nebo penězi ocenitelných majetkových právech poškozeného v důsledku 

protiprávního jednání jiné osoby (škůdce). Výše škody se oproti obohacení vždy určuje dle 

majetku na straně poškozeného, bez ohledu na to, jak se odrazil na majetku škůdce. Nejsou 

výjimkou situace, kdy vznikne škoda, ale bezdůvodné obohacení nikoliv. Z hlediska tématu 

této práce je typickou situací je stav, kdy obohacení vznikne, avšak nevzniká škoda. Často 

však nastávají situace, kdy vznikne současně škoda i bezdůvodné obohacení.  

3.5. Subsidiarita bezd ůvodného obohacení 

Ačkoliv zákon subsidiaritu bezdůvodného obohacení výslovně neupravuje, literatura27 i praxe 

vycházejí z toho, že institut bezdůvodné obohacení se uplatní subsidiárně. Argumenty pro 

tento názor můžeme najít i v mnohé judikatuře „K p ředpokladům vzniku závazkového 

právního vztahu z bezdůvodného obohacení náleží rovněž existence zvláštní úpravy, která má 

přednost.“28 Nárok z bezdůvodného obohacení přichází v úvahu pouze tam, kde nárok nelze 

odvodit z jiného právního titulu. „Povinnost k vydání bezdůvodného obohacení nastupuje, 

jestliže k vrácení neoprávněně získaných majetkových hodnot nemůže dojít v rámci 

konkrétního právního vztahu mezi účastníky podle příslušných ustanovení, jež se na daný 

                                                 

27 Např.: Eliáš, K. a kolektiv: Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 1. svazek. 1. vydání. Linde 

Praha, a. s., Praha 2008, str. 1057. 

28 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2008, sp. zn. 29 Cdo 2225/2008, uveřejněný pod číslem 63/2009 

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné z http://www.nsoud.cz/. 
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právní poměr vztahují, a nepřichází-li v úvahu ani odpovědnost za škodu. O bezdůvodné 

obohacení nejde, je-li povinnost dána na základě jiného ustanovení zákona nebo je-li 

založena smluvně.“ 29 Tato judikatura se sice vztahuje k předchozí právní úpravě, ale 

vzhledem k tomu, že subsidiarita bezdůvodného obohacení je charakteristickým znakem 

tohoto institutu, je zcela jistě aplikovatelná i na současnou právní úpravu.  

Subsidiární postavení bezdůvodného obohacení vyplývá již ze samé podstaty tohoto institutu. 

Základem vzniku bezdůvodného obohacení je totiž faktický stav. Z hlediska bezdůvodného 

obohacení nemá význam otázka kdo a jak plnil, ani otázka vůle stran, ani otázka, z jakého 

důvodu bylo plněno, nebo z jakého důvodu byl jiným způsobem majetkový prospěch získán. 

Určujícím pojmovým znakem bezdůvodného obohacení je právě sama tato bezdůvodnost, 

což vyplývá nejen z obecné generální klauzule, ale i ze všech případů bezdůvodného 

obohacení, jak jsou v občanském zákoníku upraveny. Z toho tedy dle logiky vyplývá, že 

pokud je zde pro obohacení nějaký (právní) důvod, ať již právem chráněný (např. smlouva), 

nebo právem postihovaný (deliktní jednání), nemůže jít o bezdůvodné obohacení. V této 

souvislosti lze odkázat též na ustanovení § 2919 OZ, které rovněž tuto zásadu výslovně 

reflektuje. Zbývá dodat, že v původním návrhu občanského zákoníku byla subsidiarita 

bezdůvodného obohacení výslovně obsažena v § 2962 ve znění: „Lze-li uplatnit jiné právo na 

náhradu ztráty, nelze v tomto rozsahu uplatnit právo na vydání bezdůvodného obohacení.“30 

Toto ustanovení však nebylo do platného zákona přijato.   

Pokud nastane konkurence mezi týmiž subjekty vycházející z téhož skutkového základu, 

uplatní se zásada subsidiarity bezdůvodného obohacení a přednost bude mít náhrada škody 

před vydáním obohacení. Konkurenční nároky vycházející z téhož skutkového základu však 

mohou vyvstat i mezi více různými subjekty. Zde je situace složitější. Typicky půjde o 

situaci, kdy jedna osoba svým jednání zapříčiní bezdůvodné obohacení druhé osoby na úkor 

osoby třetí, které tak vznikne škoda způsobená jednáním osoby první. Osoba první je 

škůdcem, osoba druhá je obohaceným a osoba třetí je ochuzeným i poškozeným. V takovém 

případě tedy dojde ke vzniku dvou různých závazkových vztahů, dle různých ustanovení 

zákona, jednak nárok na náhradu škody mezi škůdcem a poškozeným, jednak nárok na 

vydání či náhradu bezdůvodného obohacení. Tyto instituty se vzájemně nevylučují ani 
                                                 

29 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. května 2008, sp. zn. 30 Cdo 2442/2007, dostupné z 

http://www.nsoud.cz/. 

30 Sněmovní tisk 362/0, část č. ½, Vl.n.z. - občanský zákoník – EU – dostupný na http://www.psp.cz/sqw/. 
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nepodmiňují a poškozený je oprávněn žádat plnění od obou takto vázaných subjektů. 

V rozsahu v jakém jeden z povinných splní svou povinnost, zaniká tím nárok oprávněného 

vůči druhému zavázanému (tzv. falešná solidarita). Škůdce, který takto nahradí 

poškozenému/ochuzenému odčerpaný majetek, může pak žádat po obohaceném vydání 

bezdůvodného obohacení získaného tím, že za něho plnil dluh, který měl po právu plnit 

obohacený. Vzniká mezi nimi tedy nový právní vztah vycházející ze skutkové podstaty 

bezdůvodného obohacení plnění za jiného, který byl povinen plnit sám.31 

3.6. Subjekty závazkových vztah ů bezdůvodného obohacení 

Vztah vzniklý z bezdůvodného obohacení je dvoustranným závazkovým majetkovým 

právním vztahem, na jehož stranách proti sobě stojí obohacený a ochuzený. Obohaceným a 

zavázaným je zde ten, kdo inkasoval majetkový prospěch způsobem, který charakterizuje 

občanský zákoník jako bezdůvodné obohacení, a to nejen formou pozitivní úpravy. 

Bezdůvodným obohacením bude i jakýkoli další způsob nabytí majetkového prospěchu, pro 

který nebude dán spravedlivý právní důvod. Ochuzeným a oprávněným je pak ten, na jehož 

újmu k obohacení došlo. Jak uvedeno výše v kapitole Subsidiarita bezdůvodného obohacení, i 

na straně ochuzeného musí absentovat právní důvod újmy, kterou utrpěl, zejména deliktní 

jednání obohaceného. Na obou stranách vztahu z bezdůvodného obohacení může stát jak 

fyzická, tak právnická osoba, stát i územně samosprávný celek.  

Na obou stranách také může existovat pluralita subjektů. Pro takové případy bude nutné 

vycházet z ustanovení § 1868 až 1878 OZ, upravující společné závazky a společné 

pohledávky. V takovém případě vyvstává otázka, zda se jedná o pluralitu solidární či nikoliv. 

Domnívám se, že základem pro řešení této otázky je povaha institutu bezdůvodného 

obohacení, jehož charakteristickým znakem je, že bezdůvodné obohacení i újma, nemají 

právní titul a vznikají fakticky. Jak uvádím níže v této práci, z této povahy bezdůvodného 

obohacení vyplývá základní postulát, a to, že má být vydáno bezdůvodné obohacení fyzicky. 

Má tedy být vydáno to, co obohacený skutečně nabyl (restituce in integrum). Z toho plyne, že 

pokud na straně obohaceného vystupuje více subjektů, má každý z nich vydat to, oč byl 

skutečně obohacen (§ 1871 odst. 1 OZ). Totéž platí i obráceně. Každý ochuzený má obdržet 

to, oč byl ochuzen, jinak by mu vzniklo rovněž bezdůvodné obohacení. Tato zásada nečiní 

                                                 

31 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. října 2015, sp. zn. 31 Cdo 2307/2013, dostupné z 

http://www.nsoud.cz/. 
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obtíže v případech bezdůvodného obohacení inkasováním věcí zaměnitelných, zejména 

peněz. Předmětem povinnosti k vydání bezdůvodného obohacení však může být i plnění 

nedělitelné. Zde záleží na tom, zda může jeden ze zavázaných toto plnění skutečně vydat. Pak 

může ochuzený požadovat vydání plnění pouze od jednoho u nich. Není-li to však možné, 

musí se domáhat splnění závazku obohacených společně (jejich společnou činností dle 

§ 1869 OZ). Je-li pluralita na straně ochuzených, uplatní se ustanovení § 1870 OZ. Solidarita 

stran závazkových vztahů je charakterizována tím, že splnění závazku i jen jedním ze 

solidárně zavázaných, zprošťuje závazku ostatní zavázané a naopak, plnění jen jednomu 

z více solidárních věřitelů, ruší se nárok věřitelů ostatních. Základním ustanovením pro 

společné dluhy a pohledávky je ustanovení § 1868 odst. 1 OZ, které stanoví fikci 

(podílového) spoluvlastnictví více dlužníků k jejich společnému závazku a tutéž fikci více 

věřitelů ke společné pohledávce. Má-li být na jedné straně závazkového vztahu solidarita, 

musí tato skutečnost vyplývat ze speciálního ustanovení práva. Občanský zákoník např. 

typicky stanoví solidaritu pro případy povinnosti k náhradě škody. U bezdůvodného 

obohacení tomu tak není. Jsem tedy názoru, že v případech závazkových vztahů 

z bezdůvodného obohacení je solidarita stran vyloučena. Totéž zřejmě platí i v případech, 

kdy vůbec nelze věc vydat a kdy se uplatní ustanovení § 2999 odst. 1 OZ.   

Obohacený, tedy osoba, která se získala majetkový prospěch na úkor jiného, je povinen 

obohacení vydat. Tato povinnosti trvá, i pokud předmět bezdůvodného obohacení již převedl 

na jinou osobu, nebo danou věc nedrží nebo fakticky neužívá. Judikatura k předešlému 

občanskému zákoníku k tomu uváděla, že, povinnost vydat plnění získané bez právního 

důvodu vzniká podle zákona tomu, kdo je získal. Osobou, která plnění získala, nemusí být 

ten, kdo má předmět plnění aktuálně ve svém držení nebo ten, kdo jej skutečně spotřeboval, 

nýbrž ten, komu bylo bez právního důvodu plněno. Osobou povinnou vydat plnění získané 

bez právního důvodu je tedy adresát tohoto plnění. Nabude-li následně předmět plnění třetí 

osoba, povinnost vydat bezdůvodné obohacení na ni s předmětem bezdůvodného obohacení 

nepřechází, neboť odpovědnostní závazkový vztah z bezdůvodného obohacení vzniká podle 

zákona jen mezi tím, kdo se bezdůvodně obohatil, a tím, na jehož úkor bezdůvodné 

obohacení vzniklo. To ovšem nevylučuje možnost domoci se vůči této třetí osobě vydání 

předmětu bezdůvodného obohacení žalobou z titulu silnějšího obvykle vlastnického práva, 
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jestliže to povaha předmětu bezdůvodného obohacení připouští.32 Tento názor byl převzat do 

současné právní úpravy, kde však zaznamenáváme určité odchylky, co se týče vztahu 

ochuzeného a třetí osoby, na níž bylo bezdůvodné obohacení převedeno. Dle § 3001 

občanského zákoníku zcizil-li poctivý příjemce předmět bezdůvodného obohacení 

bezúplatně, nemá vůči němu ochuzený právo na náhradu, samozřejmě ani právo na vydání 

bezdůvodného obohacení, neboť to už ani vydat nemůže. Ochuzený však může požadovat 

náhradu po osobě, která předmět od obohaceného nabyla a nebyla v dobré víře. Z výše 

uvedené judikatury vyplývá, že ochuzený může požadovat po třetí osobě vydání předmětu 

obohacení žalobou z titulu lepšího práva. Pokud však dojde k převedení předmětu 

bezdůvodného obohacení – movité věci dle dnešní právní úpravy a bude-li nabyvatel v dobré 

víře v oprávnění převodce převést vlastnické právo, stane se nabyvatel dle § 1111 vlastníkem 

věci. Může tedy nastat situace, kdy obohacený, který je v dobré víře v to, že předmět 

obohacení je v jeho vlastnictví, věc dále bezúplatně převede na třetí osobu, která je taktéž 

v dobré víře v převodcovo oprávnění věc předat, čímž dojde k nabytí vlastnického práva třetí 

osobou. Ochuzený tedy nemůže proti této osobě uspět s žalobou z lepšího práva a dle § 3001 

odst. 1 nemůže ani po obohaceném žádat náhradu. Zákon zde tedy dle mého názoru ne zcela 

správně a ústavně konformně upřednostňuje princip dobré víry a ochranu osob jednajících 

v dobré víře před ústavně chráněným vlastnickým právem.  

Z hlediska restituční povinnosti zákon důsledně rozlišuje poctivého a nepoctivého příjemce. 

Těmto pojmům se budu blíže věnovat právě v kapitole o restituční povinnosti.  

3.7. Negativní vymezení bezd ůvodného obohacení 

Zakotvení povinnosti vydat bezdůvodné obohacení vždy, nutně vyžaduje zároveň stanovit, ve 

kterých případech obohacení vydáno být nemusí.33 Negativní vymezení bezdůvodného 

obohacení, tedy vymezení případů, kdy k plnění sice došlo bez (popř. splatného) titulu, kdy 

přesto nevzniká povinnost k vydání, jsou upravena v § 2992 a 2997 OZ. 

 V § 2992 v první řadě jde o případy, kdy je plněn existující dluh. Plnění zde má právní titul, 

zejména ve smlouvě. Dlužník, který plnil tento dluh, se nemůže dovolávat následně toho, že 

jeho plnění bylo neobvykle nebo nepřiměřeně vysoké. Stejně tak věřitel se následně nemůže 

                                                 

32 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. května 2004 sp. zn. 33 Odo 221/2002, dostupné z 

http://www.nsoud.cz/. 

33 ELIÁŠ, op. cit., s 1056. 
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dovolávat toho, že mu bylo plněno méně, než by mělo být. Dalším případem je plnění 

dlužníka na dluh, který není splatný. Takový dlužník se nemůže domáhat vrácení plnění 

z důvodu toho, že (ještě) nebyl povinen plnit. Dalším případem upraveným v § 2992 OZ je 

případ „prodlení“ věřitele s uplatněním práva (nejde zde jen o žalobu, nýbrž např. i o případ 

liknavosti věřitele, který k plnění dlužníka nevyzve). Takový věřitel se nemůže domáhat 

vydání bezdůvodného obohacení po dlužníku, který už sice měl plnit, ale neplnil, z důvodu, 

že držel věc nebo jiné plnění déle, než byl oprávněn, a tím případně nabyl bezdůvodné 

obohacení. 

Dále § 2992 občanského zákoníku vylučuje povinnost vydat vzniklé bezdůvodné obohacení v 

situaci, kdy jedna osoba uskuteční něco svém výlučném zájmu nebo na vlastní nebezpečí a 

v důsledku toho dojde k obohacení jiné osoby. Jednalo by se například o situaci, kdy jeden 

podnikatel zlepší přístupovou cestu ke svému závodu a tím zlepší i přístupovou cestu 

k závodu jiného podnikatele, čímž v konečném důsledku dojde k obohacení tohoto druhé 

podnikatele, který například ušetří své náklady tím, že sám je nemusí na zlepšení cesty 

vynaložit. Tento druhý podnikatel není povinen takové obohacení prvnímu vydat, resp. 

poskytnout mu náhradu. Tato úprava tak řeší možný aplikační spor o tom, zda takové 

obohacení je či není na úkor prvního podnikatele, a tedy zda je bezdůvodným obohacení či 

není, tím, že takový vztah z bezdůvodného obohacení rovnou vylučuje.  

Dalším případem, který je z bezdůvodného obohacení vyloučen, je převod věci s úmyslem 

darovat nebo s úmyslem druhého obohatit (aniž by byla žádána protihodnota takového 

obohacení). Obdarovaný nemá povinnost takové bezpodmínečné plnění vydat zpět.  

 Nejfrekventovanějšími případy, kdy poskytnuté plnění nezakládá povinnost takové plnění 

vydat, upravuje § 2997 odst. 1 OZ. Jde především rovněž o plnění dluhu, který však je 

nežalovatelný, nebo jde o dluh promlčený (jde o tzv. naturální obligace). Plnění na takový 

dluh nezakládá povinnost takto inkasované plnění vydat zpět. Ustanovení § 2997 odst. 1 OZ 

upravuje dále dluh neplatný (pouze) pro nedostatek formy. Jde o zřejmě o výjimku z jinak 

obecného pravidla, podle kterého se plnění z neplatného právního úkonu má vydat jako 

bezdůvodné obohacení. 

Podle § 2997 odst. 1 konečně nevzniká povinnost vydat bezdůvodné obohacení v případech, 

kdy ochuzený plnil, tedy obohatil jiného s vědomím, že k tomu není povinen. To neplatí, 

pokud by šlo o plnění z právního důvodu, pro který bylo plněno, ale který nenastal, nebo bylo 

plněno z právního důvodu, který později odpadl. Tato úprava se blíží úpravě obsažené v 
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§ 2992 OZ. V § 2997 odst. 2 pak občanský zákoník upravuje pochopitelně ochranu osob, 

které plnily ve výše uvedených případech § 2997 odst. 1, avšak byly k tomu dohnány lstí, 

donucením, nebo zneužitím závislosti, nebo plnilo-li takto osoba nesvéprávná. 

Možnost žádat vydání bezdůvodného obohacení dále dle § 2998 občanského zákoníku nemá 

osoba, která plnila vědomě proto, aby druhá strana vykonala něco za účelem zakázaným nebo 

zcela nemožným. V prvním případě, jak uvádí důvodová práva, vlastnictví přechází na osobu, 

která plnění nabude a případnou nespravedlnost nebo nesprávnost tohoto stavu lze řešit 

v rovině veřejného práva. U obou případů se jedná o vědomé obohacení, přičemž tato 

vědomost se musí týkat nejen obohacení samotného, ale především v tomto ustanovení 

uvedeného důvodu či účelu plnění. V druhém případě, tedy plnění za účelem zcela 

nemožným, musí ochuzený vědět a být srozuměn s tím, že za své plnění nikdy nezíská 

požadované protiplnění, a ve své podstatě se tak jedná o skryté darování.34 Pokud by však 

osoba, která plnění poskytuje, o nemožnosti protiplnění v době poskytnutí plnění nevěděla, 

jednalo by se o neplatné právní jednání dle § 580 odst. 2 občanského zákoníku, které by 

zakládalo bezdůvodné obohacení. Ovšem v případě, že osoba poskytující plnění o jeho 

nemožnosti ví, toto neplatné jednání bude dle § 575 občanského zákoníku konvalidováno na 

platné darování.  

Ustanovení § 2998 OZ obsahuje dále ještě větu druhou, která upravuje plnění za účelem 

odvrácení protiprávního jednání. Tento institut je svou povahou odlišný od věty první daného 

ustanovení a směřuje naopak k zabránění protiprávnímu jednání.35 Obohacený tak přijímá 

plnění z důvodu, který odporuje dobrým mravům, a takové jednání je dle § 588 občanského 

zákoníku absolutně neplatné. Absolutně neplatné právní jednání se od samého počátku 

považuje za neučiněné, tzv. fikce nejednání,36 a v konečném důsledku jde o bezdůvodné 

obohacení přijetím plnění bez právního důvodu.  

3.8. Restitu ční povinnost 

Bezdůvodné obohacení je postaveno na zásadě, že nikdo by se neměl obohacovat na úkor 

jiného, a pokud se tak stane, je povinen takové obohacení vrátit. Dle občanského zákoníku je 
                                                 

34 ELIÁŠ 2012 op. cit. 1058 – 1059. 

35 ELIÁŠ in ŠVESTKA op. cit., s. 1266. 

36 ZUKLÍNOVÁ in DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vyd. 

1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. ISBN 9788074783265. S. 189. 
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primárním způsobem vrácení bezdůvodného obohacení naturální restituce, tedy vydání 

předmětu obohacení, a teprve není-li to dobře možné, má ochuzený právo žádat náhradu 

v penězích. Příčiny nemožnosti naturální restituce nejsou v zákoně výslovně jmenovány. 

Může jimi být například převedení věci na další osobu, zničení či ztráta věci, nebo také 

pokud plnění záleželo ve výkonech.  

Výše peněžité náhrady je pak stanovena dle ceny obvyklé, která není v zákoně pozitivně 

definována. Předešlá právní úprava sice nestanovila aplikaci ceny obvyklé, ale dle judikatury 

byla výše peněžitého plnění určována právě podle ceny obvyklé. Toto pravidlo bylo do 

zákona převzato z judikatury k předešlé právní úpravě37, kde nebylo pozitivně zakotveno, ale 

dovozováno teorií a praxí. Cena obvyklá je vymezována jako cena která by byla získána 

zpeněžením stejného nebo obdobného předmětu nebo poskytnutím stejné nebo obdobné 

služby v běžném obchodním styku v tuzemsku, při zvážení všech běžných okolností, které 

mohou mít vliv na výši ceny, například cena obliby.  

Současná právní úprava však vylučuje použití ceny obvyklé při plnění poskytnutém za 

úplatu. V takovém případě bude podle § 2999 odst. 2 občanského zákoníku poskytnuta 

náhrada ve výši této úplaty. Zatímco podle dosavadní judikatury byla v tomto případě 

stanovena cena obvyklá, která byla případně započtena na poskytnutou úplatu, podle dnešní 

úpravy bude nahrazena pouze smluvená úplata.38 Toto pojetí dle mého názoru poněkud 

koliduje s podstatou bezdůvodného obohacení, které spočívá ve skutečném objektivně 

nastalém zvětšení majetku obohaceného. Určení výše obohacení dle dohody stran přitom 

odporuje právě objektivní povaze bezdůvodného obohacení. To se však neuplatní, pokud 

právě výše úplaty zakládá neplatnost daného právního jednání, nebo byla důvodem pro 

zrušení závazku nebo byla-li výše úplaty takovým důvodem podstatně ovlivněna dle § 2999 

odst. 2 OZ. Jedná se o změnu vůči předešlé úpravě, kde byla náhrada i při plnění za úplatu 

vyčíslována dle obvyklé ceny, přičemž úplata na ni mohla být započítána.  

Pro určení rozsahu naturální restituce i pro určení výše ceny je důležitý okamžik vzniku 

bezdůvodného obohacení a také poctivost příjemce. Poctivý příjemce dle § 3000 OZ vydá, co 

nabyl, nejvýše však v rozsahu v jakém obohacení trvá k okamžiku uplatnění práva. Pojem 

                                                 

37 Například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. února 2014, sp. zn. 28 Cdo 3369/2013, dostupné z 

http://www.nsoud.cz/. 

38 ELIÁŠ in ŠVESTKA op. cit. S. 1269.  
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poctivého příjemce je možné odvozovat od legální definice pojmu poctivého držitele uvedené 

v § 992 odst. 1 OZ, kde je vymezen jako osoba, které má z přesvědčivého důvodu za to, že jí 

náleží právo, které vykonává. Při hodnocení poctivosti příjemce je však nutné brát v úvahu 

objektivní (nezaviněný) charakter vzniku bezdůvodného obohacení. Poctivý příjemce je dále 

chráněn § 3001 odst. 2 OZ, podle kterého dokonce není povinen k náhradě, pokud 

bezdůvodné obohacení nabyl v dobré víře nebo beze svého svolení a předmět obohacení 

nelze dobře vydat. Zde je na místě spíše restriktivní výklad daného ustanovení, aby 

nedocházelo popření podstaty institut bezdůvodného obohacení, kterou je navrácení 

obohacení do majetku ochuzeného.  

Povinnost k náhradě nepoctivého příjemce je o něco širší. Nepoctivý příjemce je povinen dle 

§ 3002 OZ vydat vše, co nabyl k okamžiku, kdy obohacení získal. Na rozdíl od poctivého 

příjemce tedy není zbaven povinnosti poskytnout náhradu na předmět obohacení, který nelze 

dobře vydat. Kromě vydání předmětu obohacení či jeho náhrady je nepoctivý příjemce navíc 

povinen k vydání všech plodů a užitků, rovněž nahradí užitek, který by ochuzený získal, 

kdyby obohacení nedošlo. Zcizil-li nepoctivý příjemce předmět bezdůvodného obohacení za 

úplatu, právo volby mezi tím, co utržil, a peněžitou náhradou má ochuzený, na rozdíl od 

poctivého příjemce, kde tuto volbu provádí právě příjemce.  

Pro poctivého i nepoctivého příjemce platí, že má právo na náhradu nutných nákladů, které 

na věc vynaložil a může od věci oddělit vše, čím ji na svůj náklad zhodnotil, nezhorší-li tím 

podstatu věci. Právo na náhradu nákladů lze však uplatnit pouze tehdy, je-li vydáván předmět 

obohacení, nikoliv peněžitá náhrada (§ 3005 OZ).39 

V zásadě má tedy před peněžní náhradou přednost naturální restituce, existují však i případy, 

kdy z hlediska hospodárnost, účelnosti a funkčnosti, dostane přednost právě peněžitá náhrada. 

Příkladem může být § 1083 odst. 1 OZ. Toto ustanovení upravuje situaci, kdy jedna osoba 

(obohacený) užije ke stavbě na svém pozemku materiál jiné osoby (ochuzený). Dle zásady 

naturální restituce by mělo dojít ke zbourání stavby a vrácení materiálu ochuzenému, což je 

samozřejmě řešení zcela nežádoucí. Proto zákon stanoví, že v takovém případě má přednost 

peněžitá náhrada před naturální restitucí.  

                                                 

39 ELIÁŠ op. cit., s. 1267 – 1279. 



- 30 - 

4. Konkrétní p řípady bezd ůvodného obohacení 

v obchodn ěprávních vztazích  

4.1. Důvody vzniku bezd ůvodného obohacení obecn ě 

Jak výše uvedeno, občanský zákoník vychází z konstrukce obecné povinnosti vydat 

obohacení, získané bez spravedlivého důvodu, doplněné, dle důvodové zprávy, o 

demonstrativní výčet jednotlivých typických případů. Hned v uvozovacím ustanovení dílu 

upravujícího právní vztahy vzniklé z bezdůvodného obohacení, obsaženém v § 2991 odst. 2, 

občanský zákoník uvádí výčet některých základních skutkových podstat bezdůvodného 

obohacení, jimiž jsou podle § 2991 odst. 2 plnění bez právního důvodu, plnění z právního 

důvodu, který odpadl, protiprávní užití cizí hodnoty nebo plnění dluhu za jiného. Jedná se zde 

o ty nejběžnější a nejtypičtější způsoby vzniku bezdůvodného obohacení. Oproti předešlé 

právní úpravě zde již nejsou uvedeny případy plnění z neplatného právní úkonu (jednání) a 

majetkové prospěchu získaného z nepoctivých zdrojů. Vzhledem k demonstrativní povaze 

toho ustanovení však nebude problém i tyto případy posuzovat jako bezdůvodné obohacení.40 

Občanský zákoník nemá ambice činit úplný výčet možných kauz bezdůvodného obohacení. 

Jak výše uvedeno, občanský zákoník je konstruován na zavedení obecné klauzule 

v kombinaci s demonstrativním výčtem. Kromě případů zde uvedených pak obsahuje ještě 

dílčí úpravy bezdůvodného obohacení rozeseté v celém textu, například v § 1074 upravujícím 

vlastnické právo k věci vzniklé zpracováním, které náleží vlastníkovi, který nejvíce přispěl, 

ten však má povinnost zaplatit tomu, kdo vlastnické právo pozbyl, hodnotu zpracované věci, 

dále obdobný případ v ustanovení § 1082 o stavbě, který říká, že užije-li někdo cizí věc pro 

stavbu na svém pozemku, tato věc se stane součástí stavby, ale zároveň vzniká povinnost 

nahradit vlastníku užité věci její hodnotu, vydání bezdůvodného obohacení může požadovat 

také ten, jehož právo bylo porušeno nebo ohroženo nekalou soutěží (§ 2988) apod.  

Kromě toho můžeme najít řadu ustanovení, která také vycházejí ze zásady, že nikdo se nesmí 

bezdůvodně obohacovat na úkor jiného a kdo se takto obohatí, je povinen obohacení vydat, v 

řadě dalších ustanovení občanského zákoníku, které vlastní ustanovení o náhradách nebo 

řešení majetkové újmy nic nestanoví, avšak tyto případy jednoznačně spadají mezi skutkové 

                                                 

40 ELIÁŠ 2012, op. cit. S. 1245.  
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podstaty bezdůvodného obohacení. Zejména jde např. o ustanovení týkající se neplatnosti 

právních úkonů, odstoupení od smlouvy nebo dodatečné nemožnosti plnění.    

4.1.1. Plnění bez právního d ůvodu 

Plnění bez právní důvodu je bezdůvodným obohacením již od samého počátku. Již od 

samého počátku chybí důvod, který by právně odůvodňoval nabyté plnění. Pojmovým 

znakem zde ovšem musí být nevědomost toho, kdo plnil, že plní bez důvodu. Pokud by totiž 

ten, kdo plní měl záměr takto plnit, šlo by o případ, upravený v § 2992 OZ. Tento případ 

bezdůvodného obohacení je dosti častý ve styku mezi podnikateli. Podnikatelé činí v průběhu 

své činnosti mnoho úkonů, aniž by vždy měli prostor, nebo i vůli, všechny tyto úkony přesně 

hodnotit po stránce právní. To se týká především případů smluv, pro jejichž vznik není 

požadována písemná forma. Často se může stát, že strany, nebo jedna z nich, si poskytnou 

plnění v domnění, že uzavřely smlouvu, avšak následně se jim nepodaří prokázat, že smlouva 

vůbec vznikla (není prokázáno, že se vůle kontrahentů setkaly). Příkladem jsou případy, kdy 

vzniká spor mezi podnikateli např. o smlouvu o zprostředkování, kdy se zjistí, že smlouva 

uzavřena nebyla (zejména nebyla sjednána provize), avšak zprostředkovatel přesto svůj 

domnělý závazek splní.  V případech plnění bez právního důvodu nejpřirozeněji připadá 

v úvahu plnění v omylu, že zde je důvod plnění. Podobným případem je plnění z domnělé 

smlouvy o dílo, kdy se vůle stran nesetkaly, pokud jde o předmět díla.  Pokud zde takový 

(domnělý) důvod poskytnutého plnění zcela chybí, jedná se o bezdůvodné obohacení. 

4.1.2. Plnění z právního d ůvodu, který odpadl  

Na rozdíl od předešlé skutkové podstaty bezdůvodného obohacení v tomto případě zde 

v době poskytnutí plnění existuje právní důvod, na jehož základě je plněno. Tento důvod však 

později ztratí své právní účinky (odpadne) v důsledku nově přistoupivší právní skutečnosti, 

čímž se stane původní důvodné plnění bezdůvodným. K odpadnutí právního důvodu může 

dojít například v důsledku odstoupení od smlouvy dle § 2001 a násl. občanského zákoníku, 

následné nemožnosti plnění dle § 2006 a násl. občanského zákoníku, zániku fixního závazku 

dle § 1980 občanského zákoníku, a v neposlední řadě například v důsledku dohody stran dle 

§ 1981 občanského zákoníku. Okamžikem odpadnutí právního důvodu se poskytnuté plnění 

stává bezdůvodným obohacením.41 Všechny tyto právní důvody zániku závazku lze uplatnit i 

                                                 

41 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. února 2014, sp. zn. 28 Cdo 3053/2013, dostupné z 

http://www.nsoud.cz/. 
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ve vztahu mezi podnikateli. V obchodních vztazích je frekventovaným institutem jednak 

odstoupení od smlouvy, jednak i výpověď smlouvy, např. nájmu. Odstoupení od smlouvy se 

vyskytuje často ohledně smluv o dílo.  

Dodatečná nemožnost plnění může vzniknout i tak, že se plnění stane nedovoleným, např. 

zásahem státního orgánu (zákaz určité zasmlouvané činnosti apod.). V těchto případech 

vzniká bezdůvodné obohacení nikoli okamžikem plnění, jako v případě předcházejícím, 

nýbrž teprve okamžikem zániku smlouvy.  

Zvláštním důvodem zániku právního důvodu plnění, který nemá na rozdíl od výše uvedených 

původ v právu hmotném, ale spočívá v právu procesním, je plnění, poskytnuté na základě 

rozhodnutí, které bylo později zrušeno. Rozhodnutí soudu lze považovat v souladu s § 1723 

odst. 1 občanského zákoníku za „jinou právní skutečnost, která je podle právního řádu 

způsobilá“ ke vzniku závazku. Rozhodnutím zavázaný subjekt je povinen plnit, jak je 

uvedeno v rozhodnutí. Ve chvíli kdy toto rozhodnutí pozbude v důsledku navazujícího 

zrušujícího rozhodnutí účinnosti a závaznosti, stává se plnění poskytnuté na jeho základě 

plněním, jehož právní důvod odpadl.42 V této souvislosti je také nutné určit okamžik vzniku 

bezdůvodného obohacení, a to jednak pro počátek běhu promlčecí doby, jednak pro určení 

délky prodlení a výpočet případných úroků z prodlení. Uplynutím doby splatnosti se dlužník 

dostává do prodlení (§ 1968 občanského zákoníku) a věřiteli tak vzniká právo požadovat úrok 

z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku. Vzhledem k tomu, že ve vztahu 

k bezdůvodnému obohacení není doba splatnosti stanovena, je dlužník povinen splatit dluh 

ihned po výzvě k plnění dle § 1958 odst. 2 občanského zákoníku. Z toho vyplývá, že 

bezdůvodné obohacení sice vzniká okamžikem nabytí právní moci zrušujícího rozhodnutí, 

úroky lze však počítat až od chvíle, kdy věřitel vyzve dlužníka k plnění, a neučiní-li tak, bude 

se za první takovou výzvu, a tedy za počátek prodlení dlužníka, považovat chvíle, kdy byla 

žalovanému doručena žaloba na vydání bezdůvodného obohacení.43 K tomu ovšem je třeba 

uvést, že zde nejde o specifickou záležitost, týkající se zrušení rozhodnutí, podle kterého bylo 

plněno.  

                                                 

42 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. prosince 2005, sp. zn. 33 Odo 871/2005, dostupné z 

http://www.nsoud.cz/. 

43 Rozsudek 33 Odo 871/2005, op. cit.  
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O bezdůvodné obohacení se však nejedná, pokud rozhodnutí, které bylo zrušeno, bylo pouze 

deklaratorním potvrzením povinnosti vycházející z hmotného práva. V takové případě tu 

povinnost plnit existuje dál bez ohledu na zrušení daného rozhodnutí a povinný plnil 

z právního důvodu. Zrušením rozhodnutí, podle něhož bylo plněno, má za následek 

odpadnutí právního důvodu, pouze v případě, že právní důvod tohoto plnění nespočíval 

v hmotném právu, tedy že podle hmotného práva zde taková povinnost dříve neexistovala. 

Pokud má plnění podklad v hmotném právu, je to právním důvodem plnění, a zrušené 

rozhodnutí tak nemá povahu „jiné právní skutečnosti způsobilé ke vzniku závazku.“ a zrušení 

takového rozhodnutí tedy nemůže mít za následek vznik bezdůvodného obohacení.44 

Jedním z nejběžnějších důvodů pro odpadnutí právního důvodu bývá odstoupení od smlouvy. 

Tím dochází ke zrušení smlouvy s účinky ex tunc dle § 2004 občanského zákoníku a nastává 

tak stejný vztah, jako by smlouva vůbec uzavřena nebyla. Zrušením smlouvy ex tunc dochází 

k obnovení původního právního stavu a strany jsou dle § 2993 občanského zákoníku povinny 

vrátit, co si navzájem plnily. Jak uvedeno v předchozí kapitole, předmětem vydání 

bezdůvodného obohacení je primárně předmět obohacení, není-li to dobře možné, má 

ochuzený dle § 2999 odst. 1 právo na náhradu ve výši obvyklé ceny. Současná právní úprava 

však vylučuje použití ceny obvyklé při plnění poskytnutém za úplatu, kde se použije právě 

výše úplaty. Jak uvádím výše, toto pojetí není dle mého názoru v souladu s podstatou 

bezdůvodného obohacení.   

Bezdůvodné obohacení z důvodu, který odpadl, je v českém právním řádu institutem 

tradičním s konstantní judikaturou, která je, až na výjimku uvedenou v předešlém odstavci, 

použitelná i na dnešní právní úpravu, a to i pokud jde o vztahy mezi podnikateli.  

4.1.3. Protiprávní užití cizí hodnoty 

Ačkoliv se tento titul nabytí bezdůvodného obohacení může jevit jako nový v porovnání 

s předešlou právní úpravou, jde v podstatě o institut velmi podobný „majetkovému prospěchu 

získanému z nepoctivých zdrojů.“45 Pojem nepoctivý zdroj nebyl v zákoně definován. 

Judikatura ho vykládala jako nabytí hodnot takovým způsobem, který není v právním řádu 

uznáván. Šlo především o případy, kdy byl prospěch získán trestnou činností, nedovoleným 

                                                 

44 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. října 2007, sp. zn. 28 Cdo 3113/2007, dostupné z 

http://www.nsoud.cz/. 

45 § 451 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
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podnikáním, obchodováním s pašovaným zbožím, případně jednáním, které sice nedosahuje 

intenzity trestné činnosti, ale je v rozporu s dobrými mravy.46 Nepoctivý prospěch 

z majetkové hodnoty, bez ohledu na to, zda došlo k plnění, získal i ten, kdo užíval či si 

přisvojil hodnoty vyhrazené podle práva jinému, zejména pokud jeho počínání postrádalo 

dobrou víru.47  

Bezdůvodné obohacení získané protiprávním užitím cizí hodnoty dopadá v porovnání 

s předchozí úpravou získání prospěchu z nepoctivých zdrojů na užší okruh případů. Týká 

totiž pouze případů, kdy nedojde k aktivnímu plnění ochuzeného. Obohacenému se dostane 

majetkového prospěchu bez ohledu na projev vůle ochuzeného plnit. Pod prospěch získaný 

z nepoctivých zdrojů mohly být a byly zařazovány i případy, kdy ochuzený nějakým 

způsobem plnil, přičemž důvod jeho plnění byl právem neuznaný. Ochuzený tedy nemusí 

vůbec projevit svou vůli plnit, na rozdíl od obohacení získaného plnění bez právního důvodu, 

z neplatného právního důvodu či z právního důvodu, který odpadl.  

Zákon používá poměrně neurčitý pojem „cizí hodnota“, který lze vykládat jako věc movitou i 

nemovitou, ke které uživatel nebo poživatel nemá právo nakládat, popřípadě se může jednat i 

o majetková práva.  

Bezdůvodné obohacení získané neoprávněným užití cizí hodnoty bude  tvořit jakousi 

zbytkovou skupinu případů, u  kterých nedochází k plnění či je plnění neprokazatelné. Jedná 

se tedy o subsidiární titul nabytí bezdůvodného obohacení. Vzhledem k pozitivnímu 

vymezení obecné povinnosti vydat bezdůvodné obohacení však není pro přiznání nároku na 

vydání bezdůvodného obohacení rozhodující, pod který titul bude daný případ podřazen.  

Tato skutková podstata je dále charakterická výslovným požadavkem na protiprávnost jako 

jeden z pojmových znaků. Bude sem spadat nejčastěji užití cizí hodnoty v rozporu se 

zákonem nebo dobrými mravy, ať už bude mít povahu deliktní činnosti občanskoprávní, 

obchodněprávní, pracovněprávní, správněprávní nebo trestněprávní, nebo ne.48 

                                                 

46 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. března 2008, sp. zn. 33 Odo 79/2006, dostupné z 

http://www.nsoud.cz/. 

47 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. května 2008, sp. zn. 28 Cdo 964/2008, dostupné z 

http://www.nsoud.cz/. 

48 BÍLKOVÁ, Jana. Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku: komentář. Vydání první. V Praze: 

C.H. Beck, 2015. Beckovy komentáře. ISBN 9788074005794. S. 107 – 113.  
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O protiprávní užití cizí hodnoty (věci) nepůjde v případech vyloučených v § 1037 

občanského zákoníku, podle kterého lze ve stavu nouze nebo v případě naléhavého právního 

zájmu na nezbytnou dobu a v nezbytné míře použít cizí věc, pokud sledovaného účelu nelze 

dosáhnout jinak. Okruh osob, které mohou takto jednat není omezen na orgány veřejné moci. 

Použít cizí věc v tomto případě může každý. Přípustnost takového jednání je však limitována 

nezbytně nutnou dobou a nezbytně nutnou míru. Jedná se o subsidiární řešení, použitelné 

pouze pokud sledovaného účelu nelze dosáhnout jinak. Stavem nouze budou zejména situace, 

kdy půjde o ohrožení života či zdraví osob, obdobný obsah pak bude mít i pojem „naléhavý 

právní zájem.“49 

Z hlediska obchodněprávních vztahů se bude o bezdůvodné obohacení z tohoto titulu jednak 

například v případě užití cizí firmy, vybrání peněžních prostředků z účtu jiné osoby či 

neoprávněné užívání cizí nemovité věci pro vlastní podnikání, v trestněprávní  a 

správněprávní rovině typicky v případě neoprávněného podnikání.  

4.1.4. Plnění za osobu, jež m ěla po právu plnit sama 

Tato skutková podstata dopadá na situace, kdy jedna osoba plní věřiteli dluh jiného osoby 

(dlužníka), přičemž mezi nimi není pochyb o tom, že poskytnuté plnění je splacením dluh 

jiné osoby (dlužníka). Důsledkem takového plnění je, že nedojde ke snížení majetku 

dlužníka, ke kterému by v případě, že by plnil sám, muselo dojít. Bezdůvodné obohacení se 

tak projeví v majetkové sféře původního dlužníka, jehož majetek se nezmenší, ač se zmenšit 

měl. Ochuzeným je osoba, která za dlužníka plnila. Původní věřitel se tak vůbec nestane 

stranou nově vzniklého vztahu z bezdůvodného obohacení. Není přitom rozhodující, z jakého 

titulu vznikla povinnost dlužníka plnit věřiteli, mohlo jít o povinnost vyplývající ze smlouvy, 

z protiprávního jednání či z jiné právní skutečnosti.  

Uplatnění tohoto titulu bezdůvodného obohacení vyžaduje současné splnění dvou podmínek. 

První z nich je existence právní povinnosti plnit na straně dlužníka, za kterého má být plněno. 

Druhou podmínkou pak je splnění takového dluhu osobou, která nemá povinnost takto plnit. 

K bezdůvodnému obohacení dojde okamžikem přijetí plnění věřitelem. V důsledku toho 

dojde ke změně nebo zániku právního vztahu mezi dlužníkem a věřitelem a vznikne nový 

                                                 

49 DVOŘÁK in DVOŘÁK, Jan a Jiří ŠVESTKA. Občanské právo hmotné. Vydání první. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-935-9. S. 43.  
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právní vztah z bezdůvodného obohacení mezi obohaceným, tedy původním dlužníkem, a 

ochuzeným, tedy tím kdo plnil.50 

Je přitom nezbytné, aby si věřitel i ten, kdo plní za jiného, byli vědomi toho, že skutečně 

dochází k plnění za jiného. Pokud by někdo plnil v omylu, že plní vlastní dluh, ačkoliv 

k tomu není povinen, jednalo by se o vztah z bezdůvodného obohacení mezi věřitelem, který 

plnění přijal, a osobou, která plnila.51 Zároveň by nedošlo k zániku ani změně vztahu mezi 

původním dlužníkem a věřitelem. Je nemyslitelné, aby věřitel přijal plnění, které mu jiná 

osoba poskytuje v úmyslu splnit domnělý vlastní dluh, a pak jej prohlásil za plnění za jiného 

a osobu, která plnila, by s jejím nárokem z bezdůvodného obohacení odkázal na svého 

dlužníka. Stejně tak by se jednalo o bezdůvodné obohacení mezi „věřitelem“ a osobou, která 

plní za jiného, ačkoliv takový dluh vůbec neexistuje nebo již zanikl.52 

Podobným vztahem, který však vychází ze zcela odlišného právního institut než je 

bezdůvodné obohacení, je plnění za jiného na základě zajištění závazku dle oddílu 2, díl 8, 

hlavy I, části čtvrté občanského zákoníku. V tomto případě také jedna osoba plní dluh za 

jiného, ale na rozdíl od bezdůvodného obohacení k tomu dochází za základě právní 

povinnosti vycházející například z ručitelského závazku mezi osobou poskytující plnění 

(ručitel) a osobou, jejíž dluh je plněn (dlužník). Stejně jako u plnění za jiného dojde z zániku 

nebo změně závazku mezi věřitelem a dlužníkem, ale dojde také ke změně závazku mezi 

ručitelem a dlužníkem. Dlužník má, podobně jako u bezdůvodného obohacení, právo 

požadovat po dlužníkovi nahradit, co za něho plnil, ale toto právo vychází nikoliv z titulu 

bezdůvodného obohacení, ale z práva regresu například dle § 1937 odst. 2 občanského 

zákoníku. Podle tohoto ustanovení vstupuje osoba, která za dlužníka plnila, do právního 

postavení původního věřitele a má právo, aby jí dlužník vyrovnal, co za něho plnila.53 

                                                 

50 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. srpna 2012, sp. zn. 28 Cdo 1271/2011, dostupné z 

http://www.nsoud.cz/. 

51 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. února 2010, sp. zn. 28 Cdo 96/2010, dostupné z http://www.nsoud.cz/. 

52 ŠVESTKA op. cit. S. 1246 – 1247.  

53 BÍLKOVÁ op. cit. S. 121 – 122.  
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Co se týče vztahu dlužníka k možnosti uhrazení dluhu jinou osobou, jeho souhlas není 

vyžadován, nesmí však jít o situaci, kdy by bylo plněno proti jeho vůli.54 Pokud by osoba 

plnila věřiteli dlužníka za dlužníka, avšak proti jeho vůli, nemohlo by dojít k zániku závazku 

mezi dlužníkem a věřitelem, ale jednalo by se o bezdůvodné obohacení získané plněním bez 

právního důvodu mezi věřitelem coby obohaceným a osobou, která takto plnila, coby 

ochuzeným. Věřitel je dle § 1936 odst. 1 občanského zákoníku povinen přijmout plnění, které 

mu se souhlasem dlužníka nabídne třetí osoba, z čehož také vyplývá, že pokud zde souhlas 

není, není věřitel povinen takto nabízené plnění přijmout. Zákon však nestanoví formu pro 

souhlas udělený dlužníkem. Vychází se tedy z toho, že postačí souhlas konkludentní. 

Odstavec 2 daného ustanovení dále stanoví, že plní-li osoba za jiného, aniž za tento dluh ručí 

nebo ho jinak zajistila, má právo požadovat nejdříve po věřiteli, aby jí pohledávku postoupil. 

V tomto případě však není následkem zánik původního právního vztahu a vznik vztahu 

z bezdůvodného obohacení, nýbrž dojde ke změně v osobě věřitele v původním závazku.55 

Podle judikatury Nejvyššího soudu má obohacený vůči ochuzenému zachovány stejné 

námitky jako měl vůči původnímu věřiteli.56 Podle této doktríny může obohacený namítat 

vůči ochuzenému například námitku promlčení či zániku dluhu, kterou ve své podstatě 

odvozuje od právního vztahu, který byl existoval mezi obohaceným a původním věřitelem a 

který v důsledku splnění dluhu ochuzeným zanikl. Zachování námitek však spíše odpovídá 

změně závazku v osobě věřitele, ke které dochází při postoupení pohledávky, jak uvedeno 

výše. Názor Nejvyššího soudu je však nutno posuzovat také z hlediska základních právních 

zásad, zejména pak z hlediska zachování právní jistoty. Nezachování námitek by mohlo vést 

například k tomu, že se věřitel promlčeného dluhu domluví s další osobou, která mu dluh 

uhradí, a poté ho bude na dlužníkovi vymáhat z titulu bezdůvodného obohacení. I když by se 

v takovém případě zjevně jednalo o rozpor s dobrými mravy, pročež by bylo dané právní 

jednání neplatné, postavení dlužníka by se značně zhoršilo. V této situaci by musel nést 

důkazní břemeno o neplatnosti právního jednání mezi věřitelem a ochuzeným, zatímco při 

                                                 

54 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. května 2008, sp. zn. 32 Odo 970/2006, dostupné z 

http://www.nsoud.cz/. 

55 BÍLKOVÁ, op. cit., s. 121 – 122.  

56 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. června 2002, sp. zn. 25 Cdo 2093/2000, dostupné z 

http://www.nsoud.cz/. 
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zachování námitek dlužníka i vůči ochuzenému stačí namítnout například promlčení. 

Z hlediska zachování právní jistoty lze tedy názor Nejvyššího soudu považovat za správný.57 

Zvláštností občanského zákoníku je, že stejnou materii, tedy plnění za jiného, upravuje také v 

§ 3013, v oddíle nazvaném „Upotřebení věci k prospěchu jiného.“ Toto ustanovení říká, že 

právo požadovat náhradu má, kdo za druhou osobu učiní náklad, který byla povinna učinit 

tato osoba sama. Důvodová zpráva k tomu uvádí, že pod touto rubrikou jsou uvedeny tradiční 

instituty právní, které dopadají na situace, na něž nelze aplikovat ani ustanovení o náhradě 

škody ani ustanovení o bezdůvodném obohacení, s tím, že takto je upravoval všeobecný 

občanský zákoník v § 1041 až 1042 a také zákoník mezinárodního obchodu v § 716 až 718.58 

Ani jeden z těchto zákoníků však, jak uvádím v historickém exkurzu této práce, pozitivně 

nezakotvuje obecnou povinnost vydat bezdůvodné obohacení. Proto bylo v tehdejší úpravě 

žádoucí výslovně zakotvit některé nejčastější a nejfrekventovanější případy, které dnes 

zahrnuje do skupiny nazývané jako bezdůvodné obohacení.  

Vzhledem k tomu, že skutková postata z § 3013 se překrývá se skutkovou podstatou 

bezdůvodného obohacení plnění za jiného, a dále vzhledem k subsidiaritě ustanovení o 

upotřebení věci ku prospěchu jiného, přímo vyjádřené v důvodové právě k občanskému 

zákoníku (viz výše), je otázkou, kdy a zda vůbec bude takové ustanovení aplikovatelné.59  

4.1.5. Plnění z neplatného závazku 

Zcela zvláštním případem vzniku bezdůvodného obohacení je plnění na základě neplatného 

právního jednání. V tomto případě osoba(osoby) plní na základě právního důvodu, který zde 

v době plnění existuje, nebo se osoba, která plní, domnívá, že existuje. Proto je nutné 

rozlišovat právní jednání absolutně a relativně neplatné.  

Ustanovení § 574 OZ stanoví jako vůdčí zásadu při posuzování platnosti právního jednání, že 

na právní jednání je nutné hledět spíše jako na platné než jako na neplatné. Dále pak stanoví 

hlavní důvody neplatnosti a především následky neplatnosti právního jednání. Oproti 

předešlé právní úpravě nyní je zakotvena obecná relativní neplatnost a pouze v některých 

případech zákonem výslovně uváděných jde o neplatnost absolutní. Případy absolutní 

                                                 

57 BÍLKOVÁ, op. cit., s. 122.  

58 ELIÁŠ, op. cit., s. 1063 – 1064.  

59 ELIÁŠ in ŠVESTKA, op. cit., s. 1292. 
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neplatnosti jsou dle § 588 OZ právní jednání, která se zjevně příčí dobrým mravům, která 

odporují zákonu a zjevně narušují veřejný pořádek a právní jednání, která zavazují k plnění 

od počátku nemožnému. K neplatnosti takových právních jednání soud přihlíží i bez návrhu. 

Absolutně neplatný právní úkon je neplatný od počátku. Soudní rozhodnutí, kterým je 

vyslovena absolutní neplatnost právního jednání má toliko deklaratorní povahu.60 Pokud si 

tedy strany plní na základě takového právního jednání, plní na základě domnělého právního 

důvodu, který ale od začátku neexistoval. Lze tedy uzavřít, že při plnění z absolutně 

neplatného právního důvodu jde v konečném důsledku o plnění bez právního důvodu.  

Relativní neplatnosti je pak dle § 586 OZ stanovena na ochranu zájmu určité osoby a tato 

osoba se musí neplatnosti dovolat. Pokud (dokud) nevznese námitku neplatnosti nebo se jinak 

neplatnosti nedovolá, uplatní se fikce platnosti takového právního jednání („považuje se na 

platné“). Dokud není námitka neplatnosti uplatněna, plní si strany na základě platného 

právního důvodu a k bezdůvodnému obohacení nemůže dojít. Jakmile je však námitka 

neplatnosti vznesena (uplatněna), stává se právní jednání neplatným, a to od samého počátku. 

Od samého počátku si tedy strany plnily na neexistující závazek, a proto jsou povinny vrátit 

si, co plnily.  

Z hlediska počátku promlčení doby je potřeba zmínit, že ačkoliv u absolutní neplatnosti není 

pochyb o tom, že začala běžet již v okamžiku poskytnutí plnění61, u relativní neplatnosti 

platila právní fikce, že strany plní na základě závazku, a proto nelze, aby promlčení doba 

běžela již od tohoto okamžiku. Promlčení doba začne běžet, obdobně jako u odstoupení od 

smlouvy, okamžikem uplatnění námitky neplatnosti62. 

K onomu uplatnění námitky relativní neplatnosti nutno zmínit názorový střet odborné 

veřejnosti k formulaci „vznést námitku neplatnosti“ uvedené v § 586 odst. 1 OZ. Zatímco 

předešlý občanský zákoník stejnou věc formuloval § 40a slovy „dovolání se neplatnosti“ 

nebylo pochyb o tom, že takový úkon (jednání) je nutno vykládat jako hmotněprávní úkon 

jedné strany vznesený proti straně druhé, který nabývá účinnosti ve chvíli, kdy druhé straně 

                                                 

60 DVOŘÁK, op. cit., s. 186 – 188.  

61 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. října 2008, sp. zn. 30 Cdo 4635/2007, dostupné z 

http://www.nsoud.cz/. 

62 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. srpna 2002, sp. zn. 25 Cdo 2107/2000, uveřejněný pod číslem 5/2005 

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné z http://www.nsoud.cz/. 
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dojde, přičemž samozřejmě mohla být vznesena až při soudním sporu. Dle ustálené 

judikatury k předešlé právní úpravě63 bylo možno neplatnost namítnout i mimosoudně. 

Z dnešní formulace se nabízí chápat ji jako čistě procesněprávní úkon, jak uvádí například M. 

Zuklínová „… neuplatní-li totiž oprávněná osoba (…) neplatnost právního jednání, dokud ji 

neuplatní a dokud soud závazně nestanoví, že právní jednání je neplatné, považuje se právní 

jednání za platné64.“ Takový výklad by vedl k tomu, že nejprve musí být zahájeno soudní 

řízení, a až poté lze námitku neplatnosti vznést, obdobně jak je tomu u námitky promlčení, 

což by znamenalo nutnost žalovat i tam, kde o neplatnosti není sporu a docházelo by tak ke 

zbytečným soudním sporům ve věcech, kde vlastně ani spor není.65 

Z hlediska obchodněprávního je pak nutno zmínit určitý posun v okruhu osob, které se 

mohou relativní neplatnosti dovolat. Obchodní zákoník tento okruh v § 267 odst. 1 omezoval 

na účastníka, na jehož ochranu byla neplatnost právního úkonu stanovena. Dnešní pojetí 

v občasném zákoníku tento okruh rozšiřuje na každou oprávněnou osobu, jejíž zájmy mohou 

být neplatností právního jednání chráněny.66 

Plnění z neplatného právní důvodu je tedy zvláštní, do jisté míry samostatnou, skutkovou 

podstatou bezdůvodného obohacení, kdy je důležité rozlišovat, zda jde o neplatnost absolutní 

nebo relativní, zvláště z hlediska počátku běhu promlčení doby.  

 

                                                 

63 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. ledna 2009, sp. zn. 30 Cdo 2940/2007, dostupné z 

http://www.nsoud.cz/. 

64 ZUKLÍNOVÁ in DVOŘÁK, op. cit., s. 186. 

65 ČECH Petr., Jak relativní je neplatnost v novém občanském zákoníku, [online], in Z legislativy a právní praxe 

v ČR, Legal news: prosinec 2014, [cit. 5. března 2016] 

66 ČECH, op. cit.  
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5. Evropský kontext 

Na úrovni Evropské unie není institut bezdůvodného obohacení z hlediska hmotné práva 

obecně upraven. Přesto však můžeme na poli evropského práva pozorovat snahy a tendence 

k přijetí společné úpravy občanského práva a tedy i obecné úpravy bezdůvodného obohacení. 

Důvodem pro tyto snahy je rozdílnost národních úprav, která tvoří překážky pro lepší rozvoj 

vnitřního trhu, vylučuje z účasti na něm zejména spotřebitele a malé a střední podniky. 

Náklady, které by musely vynaložit na to, aby se účastnily obchodu se zahraničními podniky, 

pro tyto subjekty představují takovou zátěž, že jejich účast na vnitřním trhu je fakticky 

vyloučena.  

Zelená kniha Komise „O možnostech politiky pro pokrok směrem k evropskému smluvnímu 

právu pro spotřebitele a podniky“ obsahuje několik různých řešení dané situace, například 

přijetí společného evropského občanského zákoníku nebo přijetí směrnice, která by jednotlivé 

úpravy harmonizovala. Jako nejschůdnější se však zdá vytvoření vzorového občanského 

zákoníku, který by mohl jednak sloužit jako podklad pro jednotlivé státy při tvorbě a úpravě 

národních předpisů, jednak by mohl být alternativou pro užití národních předpisů, podobně 

jako například Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi zboží.67 

Nejvýznamnějším počinem, který zatím vzešel z této iniciativy a který se dotýká předmětu 

této práce, je Návrh společného referenčního rámce (dále jako „DFRC“)68. Jedná se o velmi 

obsáhlé akademické dílo, která nastiňuje definice a základní pravidla občanského práva, a má 

sloužit dále jako podklad pro tvorbu evropského občanského zákoníku.   

Úpravu bezdůvodného obohacení obsahuje v Knize VII., kterou tvoří celkem sedm kapitol. 

První kapitola stanoví obecnou klauzuli bezdůvodného obohacení, tedy stejně jako je tomu 

v českém občanském zákoníku. Každý, kdo se bezdůvodně obohatí na úkor jiného, je 

povinen obohacení vydat. V další kapitole pak stanoví, kdy je obohacení bezdůvodné, 

zejména jde o nabytí plnění, ke kterému obohaceného neopravňuje smlouva, právní úkon, 

soudní rozhodnutí nebo zákonné ustanovení. Třetí kapitola se pak věnuje definici pojmu 

                                                 

67 Zelená kniha Komise o možnostech politiky pro pokrok směrem k evropskému smluvnímu právu pro 

spotřebitele a podniky, [online], [cit. 12. března 2016], dostupná na 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0348:FIN:CS:PDF. 

68 Draft Common Frame of Reference. [online], [12. března 2016], dostupné na 

http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf. 
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obohacení („enrichment“) a újma či úkor („disadvantage“). Obohatí se osoba, jejíž aktiva 

stoupnou, nebo jejíž pasiva neklesnou, ač měla, dále osoba, která přijme nějakou službu či 

výkon, a osoba, která užije cizí majetek. Újma či úkor je vymezen právě opačně. Kromě toho 

obě ustanovení obsahují odstavec zakotvující rozsah obohacení k okamžiku vzniku obohacení 

bez ohledu na pozdější změny. V kapitole čtvrté se stanoví, kdy je obohacení přičitatelné 

újmě. V páté kapitole je upravena povinnost vydat či nahradit obohacení, přičemž obohacení 

je zde rozlišováno na převoditelné a nepřevoditelné. U převoditelného je primární zásadou 

vydání předmětu obohaceného, u nepřevoditelné je to peněžitá náhrada. Obdobně jako český 

občanský zákoník řeší situaci, kdy obohacený převedl předmět obohacení za úplatu na další 

osobu s tím, že rozlišuje, zda byl v dobré víře či nebyl. Podle toho dále stanoví možnost 

volby mezi vydáním úplaty a peněžité náhrady. K určení výše náhrady používá pojmu „the 

monetary value69“, který vymezuje jako částku, na které by se strany dohodly, kdyby měly 

skutečný zájem uzavřít smlouvu o takovém plnění. Další část je věnována vydání plodů a 

užitků, s tím, že pokud obohacený není v dobré víře, je povinen vydat plody a užitky, i pokud 

by to překročilo cenu toho, co obohacením ušetřil. Kapitola šestá pak obsahuje některé 

výluky z bezdůvodného obohacení. V sedmé kapitole je vyjádřena přednost aplikace 

ustanovení o smlouvách nebo jiném právním jednání, pokud upravují možnost vypořádání 

vztahu mezi stranami. Dále je v kapitole sedmé řešena konkurence nároků vycházejících 

z různých zákonných ustanovení, avšak ze stejného skutkového základu, typicky se bude 

jednat o konkurující si nároky z bezdůvodného obohacení a z náhrady škody. Pokud dojde 

k uspokojení jednoho nároku, dochází v této částce ke konzumaci konkurujícího nároku, aniž 

by však bylo stanoveno, který z nároků má přednost.   

Úprava obsažená v DCFR je v porovnání s českým občanským zákoníkem obecnější, 

nediferencuje skutkové podstaty dle vzniku bezdůvodného obohacení. Na rozdíl od 

občanského zákoníku DCFR odmítá princip subsidiarity bezdůvodného obohacení.70 Navíc 

oproti občanskému zákoníku DCFR obsahuje vymezení pojmu úkor, i když se tak děje pouze 

obrácenou definicí pojmu obohacení. Dále však ještě rozvádí přičitatelnost obohacení jedné 

strany úkoru druhé strany.  

                                                 

69 Kniha VII. - 5:103 odst. 1 DCFR 

70 Kniha VII. – 7:102 DCFR 
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Celkově lze však uzavřít, že obě úpravy jsou velice podobné a lze vidět, že český občanský 

zákoník z DCFR do jisté míry vychází, důvodová zpráva na DCFR u některých ustanovení, 

jak uvedeno výše, výslovně odkazuje.71 

Z hlediska procesního práva v evropském právu pozitivní úpravu nacházíme. Jedná se o 

nařízení Řím II.72 Toto nařízení operuje s pojmem „škoda,“73 pod který zahrnuje jakékoliv 

následky z civilního deliktu, bezdůvodného obohacení, jednatelství bez příkazu a 

předsmluvního jednání. Rozhodné právo pro závazky vzniklé z bezdůvodného obohacení 

upravuje v čl. 10. Pokud bezdůvodné obohacení úzce souvisí s již existujícím závazkem 

(například smluvním), bude rozhodným právem právo již existujícího závazku. Pokud nebude 

rozhodné právo určeno takto, bude jím právo toho státu, ve kterém mají obě strany obvyklé 

bydliště, pokud je ve stejném státě. Třetím kritériem je místo vzniku bezdůvodného 

obohacení. Bez ohledu na tato ustanovení se použije právo toho státu, s nímž daný 

mimosmluvní závazkový vztah zjevně úžeji spojen.  

Čl. 14 nařízení Řím II upravuje možnost volby práva, a to buď dohodou uzavřenou poté, co 

došlo ke skutečnosti zakládající vznik bezdůvodného obohacení, nebo také dohodou 

uzavřenou předem, avšak pouze v případě, že strany při uzavírání takové dohody jednají 

v rámci své podnikatelské činnosti.  

Pro úplnost nutno zmínit judikaturu jak Soudního dvora Evropské unie74, tak Evropského 

soudu pro lidská práva75, která uzavírá, že bezdůvodné obohacení, ačkoliv není obecně jako 

právní institut v evropském právu zakotveno, jde o institut společný a tradiční pro právní řády 

většiny členských států, a jako takový je obecným právním principem.  

                                                 

71 Sýkora J., Vliv evropských unifikačních tendencí na současnou podobu návrhu institutu bezdůvodného 

obohacení. [online] Dostupné z: http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/ 

72 Nařízení (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy. 

In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 12. 3. 2016]. Dostupné z: 

http://eur-lex.europa.eu/. 

73 Čl. 2 odst. 1 nařízení Řím II. [cit. 12. 3. 2016]. 

74 Například rozsudek SDEU ve věci Masdar (UK) Ltd. V. Komise Evropských společenství ze dne 16. prosince 

2006, věc C-47/07 P) dostupné z: http://curia.europa.eu/.  

75 Například rozsudek ESLP ve věci Maskal v. Polsko č. 10373/05 ze dne 15. září 2009. Dostupný z: 

http://hudoc.echr.coe.int/.  
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Závěr 

Tématem této práce bylo bezdůvodné obohacení v obchodním právu. Pro úvod do této 

problematiky bylo nejprve nutné osvětlit samotný pojem a obsah obchodního práva, přičemž 

tak činím v kapitole první. Práce vymezuje obchodní právo jako soubor právních norem 

upravujících vztahy mezi podnikateli v rámci jejich podnikatelské činnosti. Obchodní právo 

značně přesahuje materii občanského zákoníku, a to i vzhledem k institutu bezdůvodného 

obohacení. Tato práce zabývá se však pouze obecnou úpravou bezdůvodného obohacení v 

občanském zákoníku, neboť ucelený výklad bezdůvodného obohacení v celém obchodním 

právu by značně přesáhl rozsah diplomové práce.  

Pro úvod do problematiky tato práce začíná historickým exkurzem, kde je stručně shrnuta 

historie a vývoj obchodního práva se zaměřením na bezdůvodné obohacení. Historický úvod 

začíná již římským právem, které je z hlediska jeho významu a vlivu na kontinentální právní 

úpravu zcela neopominutelnou kapitolou právní historie. Období středověku charakteristické 

roztříštěností a partikularitou právní úpravy bylo téměř vynecháno, neboť není z hlediska 

obchodního práva ani z hlediska bezdůvodného obohacení vůbec důležité. Dalším 

významným milníkem je až všeobecný občanský zákoník, který je do určené míry 

inspiračním zdrojem současného občanského zákoníku, proto je mu v této práci věnován širší 

prostor. Úprava bezdůvodného obohacení ve všeobecném občanském zákoníku je především 

popsána v tom směru, v jaké se liší od dnešní právní úpravy, především nezakotvení 

generální klauzule s výčtem jednotlivých typických případů bezdůvodného obohacení. Dále 

se historický úvod věnuje již pouze právní úpravě v období tzv. socialistického práva, a to 

spíše z pohledu obchodního práva jako celku, než vyloženě se zaměřením na bezdůvodné 

obohacení. Tento vývoj je velmi důležitý právě pro pochopení pojmu a rozsahu obchodního 

práva.  

V historickém přehledu jsou tedy popsány nejdůležitější momenty, které nejvíce ovlivnily 

současnou právní úpravu. Tento přehled pomohl dále i při výkladu současné právní úpravy. 

Z hlediska této práce ho považuji za dostačující.  

Dále se tato práce zabývá již vlastní pozitivní úpravou bezdůvodného obohacení 

v občanském zákoníku. Tato kapitola začíná obecným úvodem k psané úpravě, dále se věnuje 

přechodným ustanovením, která považuji za zcela zásadní vzhledem k nedávné rekodifikaci. 

Dále se věnuje tato kapitola výkladu základních pojmů nutných ke správnému pochopení 

institutu bezdůvodného obohacení.  
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Dále jsou popsány základní skutkové podstaty bezdůvodného obohacení, tedy ty, která jsou 

vyčteny přímo v zákoně. Kromě toho jsou v práci uvedeny i příkladmé odkazy na zvláštní 

úpravu bezdůvodného obohacení v jiných částech občanského zákoníku. Vzhledem k šíři a 

různorodosti možných důvodů vzniku bezdůvodného obohacení se tato práce zabývá pouze 

případy uvedenými ve výše zmíněném ustanovení k problematice bezdůvodného obohacení, 

a to i proto, že právě tyto nejtypičtější případy jsou frekventovány především v obchodních 

vztazích. 

Ačkoliv tématem této práce bylo bezdůvodné obohacení v obchodním právu, dospěla jsem 

při zpracovávání práce k závěru, že právní úprava bezdůvodného obohacení, obsažená 

v občanském zákoníku, v podstatě neobsahuje zvláštní úpravu pro obchodní vztahy.  Právní 

úprava bezdůvodného obohacení, obsažená v občanském zákoníku však představuje právní 

úpravu v podstatě průřezovou, dopadající do širokého okruhu právních vztahů, upravených 

celou řadou zvláštních předpisů. Jedná se jednak o předpisy veřejného práva, včetně předpisů 

trestních, jejichž předmětem úprava obchodních vztahů není a dále zejména o řadu předpisů 

obchodního práva, upravujících specificky pravidla jednání podnikatelů ve specifických 

obchodně právních vztazích. V první skupině se jedná kupříkladu o takové předpisy jako je 

zákon o obcích č. 128/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze č. č 131/2000 Sb., trestní řád č. 

141/1961 Sb., trestní zákoník č. 40/2009 Sb. zákon o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů č. 361/2003 Sb. a další. Tyto předpisy obsahují zpravidla, vedle 

stanovení povinnosti předcházet vzniku bezdůvodného obohacení, příkaz, aby bezdůvodné 

obohacení bylo vydáno. Přitom tyto předpisy neobsahují vlastní úpravu bezdůvodného 

obohacení a pravidelně ani odkaz na občanskoprávní předpisy. Přesto je zřejmé, že ve všech 

těchto případech se právní úprava bezdůvodného bohacení podle občanského zákoníku 

použije. Druhou skupinu tvoří již předpisy obchodního práva, jako např. zákon o platebním 

styku č. 284/2009 Sb., zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví č. 221/2006 Sb., 

zákon o ochraně hospodářské soutěže č. 63/1991 Sb., zákon o ochranných známkách č. 

441/2003 Sb., zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení č. 452/2001 Sb. a 

další. Tyto předpisy upravují odpovědnost za bezdůvodné obohacení pouze ve specifických 

případech a doplňují tak v podstatě obecnou právní úpravu případů bezdůvodného obohacení, 

obsaženou v občanském zákoníku. I v těchto speciálních případech se jinak v celém rozsahu 

uplatní právní úprava občanského zákoníku. Lze uzavřít, že pokud jde o bezdůvodné 

obohacení v obchodním právu, právní režim je až na výše uvedené speciální případy 

bezdůvodného obohacení, v celém rozsahu upraven občanským zákoníkem.  
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Pro zasazení tématu práce do evropského kontextu je v závěru práce obsažena také kapitola 

zabývající se úpravou bezdůvodného obohacení v Návrhu společného referenčního rámce. 

Jedná se však o úpravu de lege ferenda, která není právně ani jinak závazná. I evropská 

úprava samozřejmě obsahuje zvláštní úpravu bezdůvodného obohacení, té jsem se však 

nevěnovala, a to ze stejného důvodu jako u zvláštní úpravy bezdůvodného obohacení 

v obchodním právu, a dále proto, že velká část této úpravy byla převzata do českého právního 

řádu.  

K výkladu byla použita literatura, judikatura a odborné články týkající se předešlé právní 

úpravy, neboť k současné právní úpravě bylo zatím možno čerpat spíše jen z komentářové 

literatury, která však také odkazuje na judikaturu ke starší úpravě. Co se týče bezdůvodného 

obohacení, nedošlo zde při rekodifikaci k přílišným změnám, a proto bylo možno čerpat i 

z těchto zdrojů.  
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Abstrakt  

Bezdůvodné obohacení v obchodním právu 

Tato práce se zabývá bezdůvodným obohacením v obchodním právu. Nejprve vykládá pojem 

obchodní právo. Obchodní právo je soubor právních norem, které upravují vztahy mezi 

podnikateli v rámci jejich podnikatelské činnosti. Obchodní právo je velmi rozsáhlým 

právním oborem, který zasahuje do mnoha dalších právních odvětví, soukromoprávních i 

veřejnoprávních. Stejně tak úpravu bezdůvodného obohacení v rámci obchodních vztahů 

nalézáme v mnoha zvláštních zákonech, kterými se však tato práce nezabývá. I pro tyto 

zvláštní zákony platí obecná úprava bezdůvodného obohacení obsažená v občanském 

zákoníku, proto se tato práce soustředí na tuto úpravu.  

Dále práce pokračuje shrnutím historického vývoje jak obchodního práva, tak i institutu 

bezdůvodného obohacení. Historický výklad začíná římským právem, pokračuje ABGB a 

končí právní úpravou v období tzv. socialistického práva. Na tento výklad je dále v textu 

odkazováno a slouží pro lepší pochopení výkladu současné právní úpravy.  

Dále už se práce zabývá pozitivní právní úpravou, především tedy úpravou bezdůvodného 

obohacení v občanském zákoníku, z důvodu, jak uvedeno výše, nezachází do specifik 

jednotlivých zvláštních zákonů. Problematika je vykládána s ohledem na judikaturu, která se 

sice zabývá předešlou právní úpravou, ale až na některé v textu uvedené výjimky, je 

použitelná i na dnešní právní úpravu.  

Poslední kapitola vlastního textu poskytuje stručný náhled na danou problematiku 

v evropském měřítku. Na evropské úrovni schází pozitivní hmotněprávní úprava, proto se 

práce zabývá teoretickou koncepcí možného evropského občanského zákoníku.  

Cílem práce bylo poskytnout ucelený výklad pojmu bezdůvodné obohacení v kontextu 

obchodního práva. Pro splnění účelu byl rozebrán tento institut dle práva občanského, 

přičemž bylo poukázáno na některá možná specifika ve vztahů podnikatelů při jejich 

podnikatelské činnosti.  

Klíčová slova : bezdůvodné obohacení, obchodní právo, podnikatel, obchodněprávní 

závazkový vztah, rekodifikace, občanský zákoník.  
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Abstrakt 

Unjust enrichment in business law 

This thesis analyses the concept of unjust enrichment under the business law. First of all the 

thesis explains the term of business law. Business law is a complex of legal rules concerning 

the contractual relationships between entrepreneurs arising from their business activities. 

Business law is a comprehensive field of law which extends into many other fields of law, 

both private and public law. Equally the regulation of unjust enrichment within the business 

law expands into many other laws with particular specialization, but these laws are not 

subject of this thesis. For these laws the subsidiary legislation is included in the civil code., 

therefore this thesis focuses on the general regulation of unjust enrichment included in the 

civil code.  

Further the thesis continues with a historical development of both business law and unjust 

enrichment. The historical view begins with roman law, continues with the regulation of 

unjust enrichment under the ABGB and ends with regulation under the so. socialist law. 

Further in the text is referred to the historical chapter to facilitate understanding of a present 

regulation.  

Next chapter of the thesis describes the current regulation of unjust enrichment, mainly under 

the civil code, and from the reason mentioned above it is not going into the particular 

legislation.  The topic is analyzed regarding case law concerning the prior legislation which is 

basically applicable to current regulation except for some particular exceptions mentioned in 

the text.  

The last chapter gives a brief view to the unjust enrichment in context of European law, 

where the binding regulation on this topic is missing. Therefore the thesis deals with a Draft 

of Common Frame reference which is a soft law document.  

The aim of the thesis was to provide a coherent explanation of the concept of unjust 

enrichment under the business law. To fulfill of the purpose of this thesis the unjust 

enrichment was described in terms of civil code pointing out to particularities within the 

contractual relationships between entrepreneurs arising from their business activities.  

Key words : unjust enrichment, business law, entrepreneur, commercial obligation, 

recodification, civil code.  


