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Úvod
Účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, byl v českém právním řádu
uveden v život institut změny okolností v podobě ustanovení § 1765 a § 1766 občanského
zákoníku. Pokud strany závazku použití těchto ustanovení předem nevyloučí, budou mít možnost
podle nich postupovat, a to bez ohledu na smluvní typ závazku. Za splnění určitých podmínek
pak může dojít ke změně či zrušení závazku soudem. Tato práce si bere za úkol zjistit, jaké jsou
takové podmínky, jak bude probíhat řízení před soudem a v čem bude rozhodnutí soudu
specifické, jakož i jaké dopady bude mít rozhodnutí soudu do hmotněprávních vztahů.

1
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Konstitutivní rozhodnutí v civilním řízení
Pro civilní řízení sporné je typické rozhodování o právech a povinnostech účastníků

v tom smyslu, že soud zjiťuje, zda skutečně práva a povinnosti vznikly tak, jak tvrdí strany
sporu. V důsledku neplnění těchto povinností podává strana oprávněná ze závazku žalobu
k soudu, aby ten o sporných právech a povinnostech autoritativně rozhodl. Soud poté zkoumá,
zda závazek skutečně vznikl, zda bylo ze závazku plněno řádně a včas, způsobem uvedeným ve
smlouvě a podobně. Zkoumá tedy předprocesní stav a poté rozhodne deklaratorním rozhodnutím
o právech a povinnostech, tedy prohlásí, zda strany sporu určitá práva a povinnosti měly či
neměly. Hmotněprávní stav zůstává neměnný. Konstitutivní rozhodnutí, poněkud atypické pro
civilní sporné řízení, však působí jinak.

1.1 Obecně ke konstitutivnímu rozhodnutí
Předtím, než bude možné zkoumat podmínky zakotvené v ustanovení § 1765 odst. 1 OZ,
nutné pro vydání konstitutivního rozhodnutí dle § 1766 odst. 1 OZ, zasahujícího do závazku,
který byl stižen podstatnou změnou okolností, bude nutné vyjasnit si povahu a účinky
konstitutivního rozhodnutí a soudního rozhodnutí obecně.
Soudní rozhodnutí obecně má mezi jinými úkony soudu zvláštní postavení. Jeho výrok
má „závazné právní důsledky, stanovené objektivním právem. K charateristickým rysům
soudního rozhodnutí patří tedy jeho autoritativnost a jeho závaznost.“ 1 To platí jak pro
rozhodnutí konstitutivní, tak pro rozhodnutí deklaratorní. Závazné právní důsledky se však
u obou rozhodnutí projevují jinak, mezi oběma rozhodnutími jsou zásadní rozdíly.
Konstitutivní rozhodnutí jsou rozhodnutími právotvornými. Zasahují do hmotněprávních
poměrů, vytvářejí nový, hmotněprávní stav. Jsou právní skutečností, která působí vznik, změnu
či zánik hmotněprávního vztahu, tudíž zasahují do subjektivních práv a povinností.2
Naproti tomu deklaratorní rozhodnutí pouze zjišťují předprocesní stav. Jsou rozhodnutími
právotvornými

z hlediska

procesního

práva,

avšak

z hlediska

hmotného

práva

do

1 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9.
aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 256
2 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9. aktualizované
vydání. Praha: Leges, 2018, s. 265
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hmotněprávních poměrů žádným způsobem nezasahují.3 V případě sporu o hmotněprávní vztah
se o něm soud pouze závazně vyslovuje.4
Ve vztahu k ustanovení § 1765 OZ to znamená, že konstitutivní rozhodnutí je právní
skutečností, která mění či ruší předmětný závazek (hmotněprávní vztah), zasahuje do
hmotněprávních poměrů strany dotčené podstatnou změnou okolností a druhé strany závazku.
Deklaratorní rozhodnutí by tedy takovou skutečností být nemohlo.
„Samozřejmě i tato konstitutivní rozhodnutí, působící jako hmotněprávní skutečnost,
zakládají procesní vztah, charakterizovaný závazností a vynutitelností; na rozdíl od rozhodnutí
deklaratorních je však tento procesní vztah vždy obsahově totožný se vztahem hmotněprávním,
neboť oba se opírají o jeden a tentýž akt.“5
Ve chvíli, kdy soud výrokem stanoví subjektivní práva a povinnosti, zakládá tím právní
vztah. Mohl tak učinit díky předpisům procesního práva, v důsledku probíhajícího procesu.
Tento nově založený vztah je tedy procesní, bez ohledu na to, zda jde o konstitutivní změnu či
zrušení závazku, či zda jde o zjistění, zda zde subjektivní právo je či nění.6
Avšak v případě konstitutivního rozhodnutí „vedle toho, že zakládá procesní vztah,
současně zakládá, mění nebo ruší i vztah hmotněprávní. Procesní vztah rozhodnutím založený
nemůže být v důsledku toho v rozporu se vztahem hmotněprávním (v tom rozsahu, v jakém je
tento vztah předmětem rozhodnutí), neboť obojí jsou založeny jednou a toutéž skutečností,
jedním a tímtéž výrokem.“.7
V případě vydání konstitutivního rozhodnutí je měněn dosavadní hmotněprávní stav.
Děje se tak na základě výroku, který v sobě zahrnuje jak změnu procesněprávní, tak
3WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9. aktualizované
vydání. Praha: Leges, 2018, s. 265

4Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 13. 8. 2008, sp. zn. 26 Cdo 3589/2007
5WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9. aktualizované
vydání. Praha: Leges, 2018, s. 266

6Srov. ZOULÍK, F. Cesty práva. Výbor statí. CEVRO institut, o.p.s., Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha, 2013, s. 190
7Tamtéž
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hmotněprávní. Z povahy věci tudíž není možné, aby se stav hmotněprávní a procesní lišil.
Deklaratorní rozhodnutí obsahuje pouze nový stav procesněprávní. To ovšem neznamená, že by
se měl lišit od dosavadního stavu hmotněprávního, ten totiž zůstává neměnný. Procesní stav
založený rozhodnutím deklaratorním by pochopitelně taktéž neměl být v rozporu se stavem
hmotněprávním, taková situace však může nastat ve chvíli, kdy soud dojde ve svém rozhodování
k nesprávným závěrům o hmotných právech účastníků. U konstitutivního rozhodnutí je takový
rozpor vyloučen.
Z toho důvodu je nutné rozlišovat mezi konstitutivním a deklaratorním rozhodnutím vždy
na základě posouzení hmotněprávního stavu v době před rozhodnutím soudu a po něm, jelikož
nový vztah procesní je vytvářen oběma rozhodnutími. Pokud hmotněprávní vztah zůstává
neměnný i po proběhnuvším řízení před soudem, jde o rozhodnutí deklaratorní. Pokud došlo
v důsledku procesu ke změně hmotněprávního vztahu, muselo tak dojít na základě rozhodnutí
konstitutivního.
„Avšak i konstitutivní rozhodnutí mají svou deklaratorní složku, která spočívá v tom, že
je nelze vydat libovolně, ale při splnění určitých stanovených předpokladů, které musí být
v procesu zjištěny.“8
Jelikož primární úlohou soudu obecně, obzvláště pak v civilním řízení sporném, není
právo vytvářet, nýbrž zjišťovat předprocesní stav, musí být podmínky pro vydávání
konstitutivního rozhodnutí vždy zakotveny v zákoně.9 10
Konstitutivní rozhodnutí tedy není vydáváno pouze na základě uvážení soudu, tomuto
uvážení musí předcházet, tak, jako při vydávání deklaratorního rozhodnutí, zjišťování určitých
předprocesních skutečností. „Avšak v těchto případech je předmětem poznání soudu jen

8 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9.
aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 266

9Srov. nález Ústavního soudu I. ÚS 489/05, I. ÚS 123/06. Konstitutivní rozhodnutí soudu na základě analogie je
však v tomto případě označeno za mimořádný postup, kdy by jinak z důvodu mlčení práva došlo k denegatio
iustitiae.

10WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9.
aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 208, 209
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existence takových skutečností, nikoli toho, zda tu je či není právní vztah či jeho složky, jak je
tomu u rozhodnutí deklaratorních.“11
Takovou deklaratorní složkou, která bude zjišťována, je právě podstatná změna okolností,
která „založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich
buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu
plnění.“.12
Na základě výše uvedeného lze v kontextu § 1765 OZ říci, že pokud by samotná
podstatná změna okolností měnila či rušila závazek, muselo by být následné rozhodnutí soudu
deklaratorní. Avšak samotná změna okolností, jakkoliv podstatná, neznamená změnu
hmotněprávního poměru ex lege. Až rozhodnutím (výrokem) soudu tedy dochází ke změně či
zrušení závazku, jde tedy o rozhodnutí konstitutivní.

1.2 Konstitutivní žaloby
Nástrojem, prostřednictvím kterého se lze domoci změny či zrušení závazku, je žaloba.
Stejně, jako lze dělit rozhodnutí, připouští procesní nauka dělení žalob podle různých kritérií.
Proto žalobu o založení, změnu, či zrušení právního poměru nazýváme žalobou konstitutivní
(případně právotvornou). Nazývá se tak dle účinků, které mají být v procesu, na základě podané
žaloby, docíleny.13
Konstitutivní žaloba bude proto podávána v civilním řízení ve sporech týkajících se
majetkových vztahů, „kdy zákon stanoví, že soud má poměry účastníků uspořádat jinak, než
plyne z hmotněprávní skutečnosti. Děje se tak nejen v oblasti věcných práv (např. zrušení
a vypořádání spoluvlastnictví, srov. § 1143 OZ), ale i v oblasti závazkových práv, zejména ze
smluv (např. soud může závazek ze smlouvy změnit nebo zrušit při podstatné změně okolností,
blíže vymezené v § 1765 a § 1766 OZ).“.14
11ZOULÍK, F. Cesty práva. Výbor statí. CEVRO institut, o.p.s., Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha, 2013, s. 192
12§ 1765 odst. 1 OZ
13Srov. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9.
aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 203,204

14 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9.
aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 208, 209
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Pro konstitutivní rozhodnutí soudu platí, že soud může zakládat, měnit, či rušit právní
poměry pouze tam, kde to zákon výslovně stanoví. To stejné platí pro konstitutivní žaloby –
vždy se opírají o výslovné ustanovení zákona, konstitutivní žaloba může být tedy podána pouze
tam, kde to zákon výslovně stanoví. Dále, „rozsudky o nich vydané působí zásadně ex nunc,
není-li výjimečně zákonem výslovně stanovena nebo neplyne-li z povahy věci působnost ex
tunc.“.15
Co se týče označení „konstitutivní žaloba“ je dle mého, byť poněkud nepřesné, jistě
praktičtější, nežli označení „žaloba, na základě které, v případě úspěchu ve věci, dojde k vydání
rozhodnutí, jež má za následek vznik, případně změnu či zánik hmotněprávního vztahu.“ Je
zřejmé, že žalobou samotnou nemůže dojít ke změně či zrušení hmotněprávních vztahů, opačný
závěr by byl absurdní.

2

Podmínky pro vydání konstitutivního rozhodnutí z důvodu podstatné
změny okolností

2.1 Právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě
Pro to, aby bylo možné úspěšně se domáhat změny či zrušení závazku konstitutivním
rozhodnutím soudu dle § 1766 odst. 1 OZ, bude nutné splnit za určitých okolností určité
podmínky:
„Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech
stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů
plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat
se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně
předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené
straně stala až po uzavření smlouvy známou.“16
Ze znění zákona není zcela jasné, zda jde o právo domáhat se vůči druhé straně obnovení
jednání o smlouvě u soudu, nebo u druhé strany závazku. Každá z těchto dvou variant s sebou
totiž nese interpretační úskalí, se kterými je nutné se vypořádat.
15 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9.
aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 210

16 § 1765 odst. 1 OZ
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Pokud by šlo o obnovení jednání u druhé strany, pak by dle jazykového výkladu měla
dotčená strana právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě až poté, co prokázala splnění
podmínek dle § 1765 odst. 1 OZ. To by vedlo k nesmyslnému závěru, jelikož prokázání
podmínek dle § 1765 odst. 1 OZ je možné jen před soudem. Potom by se tedy měla dotčená
strana domáhat obnovení jednání u druhé strany až po dokazování, během probíhajícího řízení.
Ve skutečnosti se však bude domáhat obnovení jednání u druhé strany poté, co nastala podstatná
změna okolností dle § 1765 OZ, a to před podáním návrhu k soudu (dle § 1766 odst. 1, odst. 2
OZ, k tomu viz níže).
Pokud by šlo o oprávněné domáhání se obnovení jednání o smlouvě u soudu (po
prokázání určitých skutečností), má i tato varianta své výkladové nedostatky. Zaprvé, právo
domáhat se obnovení jednání by muselo být chápáno ve smyslu práva na změnu či zrušení
závazku, jelikož domáhat se obnovení jednání samo o sobě nemá požadovaný efekt. Zadruhé,
samotná existence práva na změnu či zrušení závazku je nejistá, a to z následujících důvodů.
Nejprve obecně k subjektivnímu právu. Subjektivní právo představuje „míru možného
a dovoleného chování subjektu práva chovat se způsobem objektivním právem nezakázaným, tj.
secundum et intra legem nebo praeter legem.“.17
Této možnosti chování odpovídají právní povinnosti jiných právních subjektů.
Subjektivní právo má tři roviny. První z nich je možnost chovat se právně nezakázaným
způsobem, dále možnost požadovat odpovídající chování od jiného a nakonec možnost
požadovat ochranu práva, resp. možnost svépomoci.18 To v souladu se zásadou legální licence
zakotvené v čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky a čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.
Každý má tedy možnost obnovit jednání o své smlouvě u druhé strany. Jedná se o právo
ve smyslu možnosti chovat se právně nezakázaným způsobem, a to bez ohledu na to, zda nastala
podstatná změna okolností, či nikoliv.
Avšak co se týče práva ve smyslu možnosti požadovat odpovídající chování od jiného,
pak „(…) v případech rozhodnutí konstitutivních subjektivní právo dosud neexistuje, ale jde
o jeho vytvoření. Jde proto o řízení, které je zpravidla možno zahájit i bez návrhu. I v těch
případech, kdy k zahájení řízení dojde zde na návrh, nejde navrhovateli o ochranu jeho
17 GERLOCH, A. Teorie práva. 7., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017, s. 149
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subjektivního práva (to ještě ani neexistuje), ale uplatňuje toliko svůj oprávněný zájem. V tom je
– podle mého názoru – význam rozlišování mezi právy a oprávněnými zájmy, které je v právních
předpisech prováděno v souvislosti s vymezením úkolů soudů.“19
Není tedy možné mluvit o dospělém právu, nároku, jaký by měl například věřitel, na
základě řádně uzavřené a platné smlouvy, v případě neplnění dlužníka po splatnosti závazku. Na
základě tohoto nároku by se věřitel domáhal vydání deklaratorního rozhodnutí, jelikož by se
pouze dožadoval zjištění objektivního hmotněprávního stavu, který existoval před procesem.
Takto silné právo na změnu či zrušení závazku by měla dotčená strana jen v případě, že by
podstatná změna okolností změnila závazek ex lege, druhá strana by však odmítala změnu
závazku reflektovat a dotčené straně by nezbylo nic jiného, než požadovat deklaratorní potvrzení
změny soudem. Takový postup však z povahy věci nikdy nebude možný. V zákoně by musela
být zakotvena přesně daná kritéria, která by zohledňovala každou myslitelnou změnu okolností
ve vztahu ke každému myslitelnému závazku. Muselo by tak být z toho důvodu, že posouzení
změny okolností jako podstatné u jednoho závazku nemusí znamenat podstatnou změnu
okolností v případě závazku jiného. Změně či zrušení závazku proto předchází výklad neurčitých
právních pojmů, současně s aplikací soudního uvážení. Jedině takto může institut podstatné
změny okolností fungovat.
Z důvodu, že nejde pouze o právo ve smyslu možnosti chovat se právně nezakázaným
způsobem, avšak ani o nárok na změnu či zrušení závazku, považuji právě pojem oprávněný
zájem za vyhovující. V současné právní úpravě civilního procesu se s pojmem oprávněný, resp.
právní zájem, setkáváme ve smyslu nahlížení do spisu osobou odlišnou od účastníků, vedlejšího
účastenství v řízení, či aktivní legitimace k podání určovací žaloby. Dle mého je tedy užití pojmu
oprávněný, resp. právní zájem v případě podstatné změny okolností přiléhající, jelikož vyjadřuje
jakýsi legitimní požadavek. V konkrétním případě jde o legitimní požadavek na změnu či zrušení
závazku, nejde však o dospělé subjektivní právo.
Jako další výkladový problém pak vnímám formulaci ust. § 1765 odst 1 OZ, které
pojednává o podmínkách nutných k domáhání se práva na změnu či zrušení závazku,
v kombinaci s doslovným výkladem ust. § 1766 odst. 1 OZ, kde je zakotvena možnost soudu
závazek změnit či zrušit. Nejde pouze o to, že ke změně hmotněprávního stavu doposud nedošlo,
ale taktéž o to, že právo na změnu či zrušení závazku je spojeno s uvážením soudu.
19 ZOULÍK, F. Cesty práva. Výbor statí. CEVRO institut, o.p.s., Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha, 2013, s. 196
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Pokud se bavíme o subjektivním právu, pak ve chvíli, kdy existuje právní nárok, je dána
taktéž vymahatelnost tohoto práva. Jinými slovy, subjekt tohoto práva má nárok na donucení
jiného subjektu, aby splnil svou povinnost. Ale „některá práva jsou sice zaručena normami
objektivního platného práva, ale nejsou vymahatelná. Jsou to např. promlčitelná práva –
přestávají být nárokem, existují v podobě přirozeného závazku (naturální obligace – povinnosti,
která není vymahatelná, záleží jen na povinném subjektu, zda zaplatí dluh nebo ne).
Nevymahatelná jsou též práva, spojená s uvážením orgánu veřejné moci.“.20
Jelikož jde o právo spojené s uvážením orgánu veřejné moci, nemělo by tudíž být
vymahatelné (neměl by existovat nárok). Jak z jazykového, tak ze systematického výkladu by
vyplývalo, že nejdříve půjde o přezkoumání, zda došlo k naplnění podmínek, které znamenají
podstatnou změnu okolností, a následně soud může rozhodnout, zda změnu či závazek zruší. To
znamená, že i za situace, kdy by došlo k podstatné změně okolností, by měl soud možnost
ponechat závazek beze změny. Naprosto stejný závěr vyplývá z pravidel UNIDROIT čl. 6.2.3,
která česká právní úprava převzala. 21
Tuto úpravu pokládám za nežádoucí, jelikož by bylo možné zcela ignorovat legitimní
požadavek dotčené strany na změnu či zrušení závazku. Z toho důvodu by tedy byla vhodnější
formulace, že pokud soud skutečně shledá podstatnou změnu okolností (i zde má soud
podstatnou volnost v rozhodování, neboť jde o výklad neurčitých právních pojmů), poté závazek
změní či zruší. Celá situace je totiž specifická tím, že po podstatné změně okolností se sice
nezměnil stav de iure, ale de facto velmi významně ano – změna okolností sama o sobě zrušení
či změnu závazku nepůsobí, ovšem fakticky závazek bez pochyb mění. Tomu odpovídá právě
legitimní požadavek dotčené strany na změnu či zrušení závazku.
Z výše uvedeného dovozuji, že soud by skutečně měl na základě svého vlastního uvážení
závazek změnit či zrušit, pokud dojde k závěru, že došlo podstatné změně okolností, mající
následky uvedené v zákoně. Pokud by tedy měl soud za splněné všechny podmínky dle § 1765

20 GERLOCH, Aleš. 2017. Teorie práva. 7., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. 151
21 Srov. pravidla UNIDROIT čl. 6.2.3 odst. (4) If the court finds hardship it may, if reasonable,
(a) terminate the contract at a date and on terms to be fixed; or
(b) adapt the contract with a view to restoring its equilibrium.
Dostupné z https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016
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odst. 1 OZ, prohlásil by, společně se změnou či zrušením závazku, že právní zájem na změnu či
zrušení závazku byl skutečně legitimní.
Zmíněný výkladový problém by mohl být překlenut soudní judikaturou. V podobném
případě k tomu došlo u spojení věci dle § 112 OSŘ, kdy byl právě doslovný výklad zákona
modifikován, aby byl naplněn smysl a účel normy, kdy za splnění určitých podmínek soud
nikoliv může, ale musí spojit věci ke společnému řízení. 22
Nakonec je možné si představit situaci, kdy by se dalo mluvit o právu na změnu či
zrušení závazku ve smyslu práva na spravedlivý proces dle čl. 36 Listiny základních práv
a svobod ve spojení se zásadou rovnosti v právech zákotvenou v čl. 1 Listiny základních práv
a svobod. Pokud by byla v prostředí české justice zavedena určitá rozhodovací praxe, která by
modelovala podmínky pro vydání konstitutivního rozhodnutí, bylo by jistě na místě požadovat,
aby soud rozhodoval tak, jako již v obdobných případech.
Na základě výše uvedeného docházím k závěru, že § 1765 OZ představuje jakousi
generální klauzuli, která obsahuje jak právo pokusit se o obnovení jednání u druhé strany,
a pokud je toto neúspěšné, tak následně u soudu. Možnost nejdříve se obrátit na druhou stranu
s požadavkem o obnovení jednání, a teprve v případě neúspěchu tohoto požadavku možnost
obrátit se na soud, vyplývá mnohem jasněji z výkladu pravidel UNIDROIT, článek 6.2.3 odst. 1)
a odst. 3). 23
Povinnost domáhat se obnovení jednání u druhé strany, a následně u soudu, dále vyplývá
z § 1766 OZ.

2.2 Lhůta k obnovení jednání
Právo (resp. oprávněný zájem) domáhat se obnovení jednání v § 1765 odst. 1 OZ však
představuje ve skutečnosti nezanedbatelnou povinnost dotčené strany.24

22 Srov. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 8. 9. 2011, sp. zn. II. ÚS 2013/10
23 Srov. pravidla UNIDROIT čl. 6.2.3
(1) In case of hardship the disadvantaged party is entitled to request renegotiations. The request shall be made
without undue delay and shall indicate the grounds on which it is based.
(3) Upon failure to reach agreement within a reasonable time either party may resort to the court.
Dostupné z https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016
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Ve vztahu k druhé straně závazku by bylo možné mluvit o normě imperfektní, tedy
postrádající sankci za nedodržení povinnosti, protože druhá strana na výzvu budoucího žalobce
nemusí žádným způsobem reagovat, přičemž zde není žádná sankce pro případ, kdy k obnovení
jednání nedojde. Nanejvýš lze mluvit o implicitní sankci, kterou by představovala samotná
změna či zrušení závazku soudem ve prospěch dotčené strany. K tomu však může dojít
i v případě, kdy druhá strana na obnovení jednání přistoupila, avšak následně nedošlo ke
konsenzu z důvodu neadekvátních požadavků dotčené strany.25
Včasné uplatnění práva domáhat se obnovení jednání bude nicméně zásadní z hlediska
rozhodnutí soudu. Dle § 1766 odst. 2 OZ soud návrh zamítne, pokud dotčená strana neuplatnila
právo na obnovení jednání ve dvouměsíční lhůtě od zjistění změny okolností. Aby nedošlo
k výkladu, kdy si ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 odst. 2 vzájemně odporují, bude nutné
uplatnění tohoto práva chápat tak, že půjde o uplatnění u druhé strany závazku. V případě, že se
dotčená strana nepokusí o obnovení jednání u druhé strany ve lhůtě dvou měsíců od doby, co
změnu okolností musela zjistit, stihne dotčenou stranu sankce v podobě zamítnutí žaloby na
změnu či zrušení závazku.
Půjde tedy o meritorní rozhodnutí ve věci v její neprospěch, a to i přesto, že by jinak soud
shledal, že zde skutečně jsou podmínky pro vydání konstitutivního rozhodnutí. Pokud
navrhovatel povinnost obnovit jednání splní, pak se bude jednat o skutečnost, která má být
dokázána jako první, a která je podmínkou pro to, aby soud posuzoval další skutečnosti
významné pro rozhodnutí ve věci samé.
Pokud tedy dotčená strana uplatní právo domáhat se obnovení jednání ve dvouměsíční
lhůtě od začátku běhu této subjektivní lhůty, bude mít jistotu, že soud návrh nezamítne z důvodu
nedodržení přiměřené lhůty. Jelikož je však tato lhůta stanovena vyvratitelnou domněnkou,
nemusel by být návrh zamítnut ani tehdy, kdyby se dotčená strana domáhala u druhé strany
obnovení jednání až po uplynutí této dvouměsíční lhůty. To v případě, kdy by soud shledal, že
vzhledem k okolnostem byla i lhůta delší než dva měsíce stále přiměřená.26
24 K právní povinnosti srov. GERLOCH, A. 2017. Teorie práva. 7., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, s. 149
25

srov. GERLOCH, A. 2017. Teorie práva. 7., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
s. 35, s. 36, s. 150
26 K vyvratitelné domněnce srov. např. § 412 odst. 1) písm. c) zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
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Subjektivní dvouměsíční lhůta bude nicméně pravděpodobně dostatečně dlouhá, neboť
bude ve vlastním zájmu dotčené strany, aby se co nejdříve pokusila o obnovení jednání za
situace, kdy by další plnění dle smlouvy vnímala jako neúměrné a nespravedlivé. Je taktéž
pravděpodobné, že pokud by došlo k podstatné změně okolností v průběhu závazku
s opakovaným plněním, nastane splatnost dalšího dílčího plnění dříve, než k uplynutí dvou
měsíční lhůty dojde. Pak by se tedy jistě dotčená strana sama pokusila obnovit jednání
o závazku, a to snad i bez znalosti § 1765 a § 1766 OZ.
Zákon zakotvuje povinnost strany pokusit se obnovit jednání ještě předtím, než podá
návrh dle § 1766 odst. 1 OZ k soudu, a to ve lhůtě dvou měsíců (§ 1766 odst. 2 OZ). Ovšem
nejenom to, návrh k soudu lze podat až po uplynutí dodatečné příměřené lhůty k jednání mezi
stranami dle § 1766 odst. 1 OZ. To znamená, že samotná žaloba může přijít v závislosti na
komplikovanosti závazku a rychlosti jednání dotčené strany po několika dnech (dotčená strana
právo na obnovení jednání uplatnila okamžitě poté, co se o změně okolností dozveděla, přičemž
druhá strana rezolutně odmítla o původním závazku jednat), ale i několika měsících od podstatné
změny okolností (dotčená strana využila své právo zahájit jednání s druhou stranou až po dvou
měsících, přičemž ani v následujících týdnech nakonec nedošlo ke shodě mezi stranami).
Lavický, Králík pak předjímají rozhodnutí soudu v dalším případě jednání dotčené strany.
Kromě toho, že soud návrh zamítne tehdy, neuplatnila-li dotčená strana právo na obnovení
jednání o smlouvě u protistrany v přiměřené lhůtě, dovozuje „a minori ad maius, že soud návrh
zamítne i tehdy, neuplatnila-li dotčená strana takový návrh u protistrany vůbec a přímo se svým
návrhem obrací na soud.“.27
Tuto situaci lze tedy chápat tak, že se dotčená strana obrací na soud sice ve dvouměsíční
lhůtě od podstatné změny okolností, avšak bez předchozího jednání s protistranou. Takové
meritorní rozhodnutí se jeví jako poměrně přísné ve chvíli, kdy ještě neuplynula lhůta
k obnovení jednání, neboť jak bylo výše uvedeno, zamítnutí žaloby by mělo být sankcí za
nedodržení lhůty pro včasnou reakci na nastalou změnu. Včasnost jednání by tedy byla splněna,
navrhovatel by tedy měl mít stále možnost k nápravě učiněním výzvy k obnovení jednání
u protistrany, byl by však sankcionován za „obejití“ druhé strany. V takovém případě bych
přesto uvažoval zamítnutí žaloby, avšak z jiného důvodu, než který předjímá Lavický. Tím je
§ 1766 odst. 1 věta první OZ, která zní: „Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě, může soud
27 LAVICKÝ P., KRÁLÍK M., SR 10/2012, Soudní rozhledy, 10/2012, s. 377
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k návrhu kterékoli z nich rozhodnout (…)“. Taková formulace tedy předjímá jednání stran, které
zároveň představuje podmínku pro uplatnění návrhu u soudu.28
Avšak obnovení jednání u protistrany není podmínkou pro zahájení řízení před soudem,
jedná se o jednu ze skutečností, které budou v řízení před soudem dokazovány. Soud bude
přezkoumávat, zda návrh obsahuje důkaz o obnovení jednání vždy, paušálně u každého návrhu,
bez ohledu na typ závazku či tvrzenou podstatnou změnu okolností. Proto předpokládám, že
pokud by dotčená strana ve svém návrhu neuvedla skutečnost, že druhou stranu vyzvala
k obnovení jednání, vyzval by ji soud dle § 118a odst. 1 a odst. 3 OSŘ, aby svá tvrzení doplnil
a označil o nich důkazy. Soud takto činí běžně, děje se tak ve spojení s § 5 OSŘ, kdy poskytuje
poučení o procesních právech a povinnostech účastníků. V tomto ohledu nejde pouze
o poučování o čistě procesních právech, avšak i o možném neúspěchu ve věci, pokud by strana
nedoložila další důkazy.29
Nabízí se otázka, zda by nemohla dotčená strana, v případě, že si uvědomí své pochybení
buď sama, nebo po výzvě soudu, vzít svůj návrh zpět v celém rozsahu, čímž dojde k zastavení
řízení. Následně by se pokusila obnovit jednání s druhou stranou, a pokud by takové jednání
nevedlo ke vzájemné shodě o novém nastolení práv a povinností závazku, podala by návrh
k soudu. To vše za předpokladu, že by se stále pohybovala v rámci dvouměsíční subjektivní
lhůty. Formálně by byl tento postup možný, jelikož po zpětvzetí návrhu by se nejednalo o věc
rozsouzenou. Soud by zároveň o zamítnutí žaloby doposud nerozhodl. Situace by se jevila jako
poměrně zvláštní ve chvíli, kdy by dotčená strana, jakož i soud, znaly odmítavý postoj druhé
strany ke změně či zrušení závazku, přesto by však dotčená strana musela vzít z formálních
důvodů návrh zpět a pokusit se o obnovení jednání, aby dostála zákonným podmínkám pro
podání návrhu. Právě stanovisko druhé strany by mělo být známo, jelikož soud vždy vyzývá
druhou stranu sporu k vyjádření se k žalobě. Pokud by naopak druhá strana se změnou či
zrušením závazku vyjádřila souhlas, nebyl by problém s mimosoudním narovnáním.
Jako poměrně absurdní se totiž jeví situace, kdy by skutečně došlo k podstatné změně
okolností, v důsledku čehož by další plnění bylo objektivně nemožné, avšak proto, že
navrhovatel nejprve neuplatnil právo na obnovení jednání u druhé strany, bude u soudu se svým
28 Stejně tak znění článku 6.2.3 odst. 3) pravidel UNIDROIT: Upon failure to reach agreement within a
reasonable time either party may resort to the court.
29

SVOBODA K., SMOLÍK P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2017, s. 5
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návrhem neúspěšný. Co víc, půjde o meritorní rozhodnutí ve věci, zamítnutím návrhu tedy půjde
o věc rozsouzenou. Pak už by bylo možné změnit závazek jen jediným způsobem, a to
dobrovolným jednáním druhé strany. Ta by však pravděpodobně ve většině případů odmítla,
navíc s vědomím, že ani soud již nemůže rozhodnout v její neprospěch. Pokud by však
v mezidobí uběhla subjektivní lhůta dvou měsíců od podstatné změny okolností, nemělo by být
o zamítnutí žaloby pochyb.
Předpokládám však, že nežádoucí situace, kdy by došlo k podání návrhu k soudu ještě
před mimosoudním jednáním stran závazku o jeho změně, je v prvé řadě vysoce
nepravděpodobná. Soudím tak z ekonomických důvodů – sepsání žaloby, zaplacení soudního
poplatku a případné zastoupení advokátem je jistě složitějším a nákladnějším řešením, než výzva
adresovaná druhé straně závazku k obnovení jednání. Každá dotčená strana si navíc musí být
vědoma toho, že mimosoudní dohoda by byla nepoměrně rychlejší než rozhodnutí soudu.
Pokud úprava cílí na to, aby byla hrozba přísného trestu v podobě zamítnutí žaloby
prostředkem k mimosoudnímu řešení sporu, je nutné podotknout, že se na změně závazku musejí
v prvé řadě shodnout obě smluvní strany, což vnímám ve většině případů jako poměrně
nepravděpodobné. Zákonodárce chtěl nejspíše zabránit zahlcení soudu žalobami v případech,
kdy by naopak bylo možné dojít k mimosoudní domluvě. Jelikož jsou však žaloby ve věci
podstatné změny okolností velice ojedinělé a mimosoudní domluva nepravděpodobná, vnímám
zamítnutí žaloby z důvodu neuplatnění práva na obnovu jednání u druhé strany jako nepřiměřeně
příšné. Proto bych se přikláněl k možnosti vzít návrh zpět a jednáním s druhou stranou napravit
stav důkazní nouze pro nové řízení. Zároveň však předpokládám, že k takové situaci by z povahy
věci docházelo zcela výjimečně.
Na závěr je nutné podotknout, že bude nanejvýš účelné, aby dotčená strana, domáhající
se obnovení jednání o smlouvě, uplatnila právo na obnovení jednání písemně. V opačném
případě by nemusela unést důkazní břemeno ohledně dodržení subjektivní dvouměsíční lhůty,
a to i přesto, že by osobně jednala s druhou stranou o změně či zrušení závazku, avšak bez
spolehlivého doložení této skutečnosti. Lhůta pro obnovení jednání je hmotněprávní, nestačí
tedy, aby dotčená strana podala poslední den lhůty písemnou žádost k odeslání. Žádost
o obnovení jednání bude muset dojít ve lhůtě do dispoziční sféry druhé strany závazku.
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2.3 Prodlení strany
§ 1765 a násl. OZ mlčí o důsledcích podstatné změny okolností ve chvíli, kdy k této
změně došlo až po prodlení dotčené strany. K vyřešení této otázky proto bude nutné použít jiná
ustanovení. Proto v tomto ohledu na základě analogie legis považuji za vhodné posuzovat
prodlení dotčené strany dle ustanovení § 2913 odst. 2 OZ. V § 2913 odst. 1 OZ je upravena
povinnost strany smlouvy nahradit škodu vzniklou druhé straně z důvodu porušení smluvní
povinnosti. Této povinnosti se však (škůdce) zprostí, „prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze
smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka
vzniklá nezávisle na jeho vůli.“.30
Avšak dle věty druhé téhož ustanovení, překážka vzniklá v době, kdy byl škůdce
v prodlení s plněním smluvní povinnosti, ho povinnosti k náhradě škody (resp. újmy) nezprostí.
Jinými slovy, kdyby dlužník svou povinnost v prvé řadě splnil včas, vyhnul by se nepříznivému
následku v podobě překážky.
Ustanovení § 2913 odst. 2 OZ, věta první, mluví o překážkách mimořádných
nepředvídatelných a nepřekonatelných. Ustanovení § 1765 odst. 1 OZ mluví o podstatné změně
okolností, která založí zvlášť hrubý nepoměr v právěch a povinnostech stran, a to zvýšením
nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění. Překážky mimořádné
nepředvídatelné a nepřekonatelné by bylo možné ztotožnit právě s podstatnou změnou okolností.
Zvýšení nákladů plnění, anebo neúměrné snížení hodnoty předmětu plnění by pak byly právě
důsledkem těchto překážek. Navíc lze říci, že jak liberační důvod uvedený v § 2913 odst. 2 věta
první OZ, tak podstatná změna okolností, musejí být skutečnostmi vzniklými nezávisle na vůli
strany smlouvy.
Hledat odpověď na to, jak se vypořádat s prodlením dotčené strany, je možné
i v prvorepublikové judikatuře. Dle Rozhodnutí Nejvyššího soud Československé republiky se
„dlužník nemůže dovolávati poklesu francouzského franku, jenž nastal v době, kdy byl již
v prodlení.”.31 Tato právní věta hovoří jasně.

30

§ 2913 odst. 2 OZ

31 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 21. října 1925, Rv I 1122/25, [Vážný 5388]
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Nakonec bych výše uvedené podřadil pod generální klauzuli týkající se protiprávního
jednání. Dle ust. § 6 odst. 2 OZ „nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu.
Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu.“
Dotčená strana, která se v daném případě dovolává změny či zrušení závazku, nemůže v žádném
případě těžit z toho, že “posečkala” s plněním (přestože o budoucí změně okolností nemusela
nutně vědět), doufaje v situaci pro ni natolik nevýhodnou, že zaktivuje ust. § 1765 odst. 1 OZ.
V důsledku toho by následně mohlo dojít ke zrušení či změně závazku, který objektivně mohla,
a také měla, do dne splatnosti splnit. Takovým jednáním by se tedy dotčená strana dovolávala
vlastní nepoctivosti, žaloba by následně musela být zamítnuta.

3

Průběh řízení před soudem

3.1 Dokazování před soudem
Dle ust. § 1765 odst. 1 OZ prokáže-li dotčená strana, že změnu nemohla rozumně
předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené
straně stala až po uzavření smlouvy známou, má právo na obnovení jednání o smlouvě. Jedná se
o podmínky, které musí být kumulativně naplněny, tedy prokázány před soudem, aby soud
následně na základě svého uvážení původní závazek změnil či zrušil.
Po prokázání rozhodných skutečností soud konstatuje, že podstatná změna okolností
nastala, že druhá strana měla přistoupit k obnovení jednání o závazku (nebude se ovšem jednat
o deklaratorní výrok), které mělo vést k jeho změně či zrušení, jež by následně obnovilo jeho
rovnováhu. Poté může sám konstitutivně závazek změnit či zrušit. Uvážení se však vztahuje
nejen k tomu, do jaké míry závazek změní či zruší, ale také, zda tak vůbec učiní. Legitimita
požadavku na změnu či zrušení závazku a rozbor předmětného ustanovení se nachází
v předchozích kapitolách.
3.1.1

Negativní důkazní teorie
Nejproblematičtější úsek dokazování bude pro dotčenou stranu představovat ta část, ve

které bude muset dokázat, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit. V této části
dokazování tedy půjde o dokazování negativa.
V tomto ohledu není teorie zcela zajedno. Na jedné straně stojí tzv. negativní důkazní
teorie, na straně druhé pak tzv. substancování žaloby. Ačkoliv jde o dva protichůdné názory
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(„negativa se nedokazují“, proti „i negativa je vždy nutno dokazovat“), je mezi nimi ve svém
důsledku poměrně tenká hranice.
Negativní důkazní teorie vychází z premisy, že po nikom nelze spravedlivě požadovat,
aby prokazoval neexistenci negativa (dle mého spíše negativum = neexistence skutečnosti).
Povinnost tvrzení a povinnost důkazní má být tedy přenesena na druhou stranu.32
Ve svém důsledku to tedy znamená, že břemeno důkazní nemůže ležet na straně, která se
negativa dovolává. Stane se tak ve chvíli, kdy má neexistence negativa, které se strana dovolává,
trvalý charakter.33
Taktéž Nejvyšší správní soud svým rozhodnutím podpořil negativní důkazní teorii.
"Postup krajského soudu, jenž zamítl návrh na ustanovení zástupce (§ 35 odst. 7 s. ř. s.)
s odůvodněním, že stěžovatelka neprokázala tvrzení o své majetkové situaci listinnými důkazy,
přičemž tato tvrzení stěžovatelky spočívala v tom, že nemá žádný majetek ani příjmy, je vadný
a je důvodem pro zrušení takového usnesení. Krajský soud svým postupem popřel tzv. negativní
důkazní teorii, podle níž nelze dokazovat neexistující skutečnosti."34
Naproti tomu existuje odlišný názor, který říká, že pokud mají být dokazována negativa,
není možné v tomto ohledu přenést důkazní břemeno na druhou stranu. Důkazní břemeno musí
vždy tížit tu stranu, která se dovolává následků, které plynou z toho kterého ustanovení.35
Pokud tedy odmítneme negativní důkazní teorii, bude důkazní břemeno stále zatěžovat
dotčenou stranu, která se bude domáhat změny či zrušení závazku.
Teorie odmítající negativní důkazní teorii však dále rozlišuje situaci, kdy je negativum
neurčité. V takovém případě si uvědomuje, že je dokázání negativa obzvláště ztížené a téměř
nemožné. V tom případě připouští, že bude dotčená strana neexistenci negativa pouze tvrdit.
Nyní bude na protistraně, aby podala vysvětlení, které podpoří existenci opačné skutečnosti.

32 WINTEROVÁ, A.: Civilní právo procesní, 4. vydání. Praha: Linde, 2004, str. 279
33 SVOBODA, Karel. Dokazování. Praha: ASPI, Právní monografie (ASPI), 2009, s. 29
34 Rozh. NSS ze dne 26.07.2006, č.j. 3 Azs 35/2006-104
35 LAVICKÝ, Petr. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním. Praha: Leges, Extra (Leges), 2017, s. 232
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Nebude tedy moci pouze popřít tvrzení dotčené strany. Jinak řečeno, bude muset své vysvětlení
substancovat.36
Jde tedy svým způsobem o šalamounské řešení, kdy důkazní břemeno zůstává na dotčené
straně, dovolávající se neexistence negativa, avšak protistrana musí uvést rozhodné skutečnosti
o tom, že dotčená strana mohla změnu rozumně předpokládat a ovlivnit. Tím pádem bude již
dotčená strana reagovat na konkrétní skutečnosti uvedené protistranou.
Stejně tuto myšlenku rozvíjí Pulkrábek. „Neexistence se vztahuje k určitému předmětu
(stavu nebo ději), a jestliže lze poznat, že předmět je, lze také poznat, že není. Ano, může (ale
nemusí) to být těžší, pro kompenzaci této tíhy poskytuje však procesní právo jisté prostředky.
Neudržitelnost názoru se ukazuje, když si připomeneme, že důkazní břemeno se aktivuje
v okamžiku pochybností o naplnění skutkové podstaty. Názor by odůvodňoval rozhodnutí ve
prospěch toho, kdo se dožaduje právního následku, přestože jsou pochybnosti o tom, zda byly
splněny jeho skutkové předpoklady, tedy zda podle právní normy právní následek nastal (má
nastat). Odůvodňoval by tedy např. závěr o platnosti zaměstnavatelovy výpovědi z pracovního
poměru v případě pochybností, zda zaměstnanec chyběl v práci, nebo rozvedení manželství
v případě pochybností, zda manželé spolu žijí či nikoliv.“37
Takový závěr by byl chybný. Nemělo by dojít k uplatnění právních následků, kterých se
dovolává dotčená strana, i když není jisté, zda byly v prvé řadě vůbec naplněny podmínky pro
dovolání se těchto následků. Navíc, co se důkazního břemene týče, nenajdeme žádné ustanovení
zákona, které by dotčenou stranu tohoto břemene zbavovalo.
Avšak podobně, jako stanoví zásada materiální pravdy (zjištění skutečností v takovém
rozsahu, jaký je nezbytný pro rozhodnutí ve věci samé), není nutné (ani možné) vyloučit všechny
možné pochybnosti, „nýbrž jen takové, které jsou důvodné (rozumné).“.38
Tudíž bude záležet „na utváření přesvědčení rozumného posuzovatele“. Tímto
posuzovatelem bude samozřejmě soud, a to s přihlédnutím ke všem okolnostem případu,
obtížnosti dokazování a jiných okolností. 39
36 LAVICKÝ, Petr. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním. Praha: Leges, 2017. Extra (Leges). s. 233
37 PULKRÁBEK, Z. O dokazování negativních skutečností v civilním soudním řízení (a o některých zásadách
zjišťování skutkového stavu vůbec), Právní rozhledy 17/2013. s. 573 a násl.
38
39

Tamtéž
Tamtéž
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Negativní důkazní teorii tedy můžeme označit za překonanou. Nelze dospět k závěru, že
negativní skutečnosti se nedokazují. Pokud by platila negativní důkazní teorie bez dalšího,
postačovalo by v případě domáhání se vydání konstitutivního rozhodnutí pouze prokázat, že
skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy
známou. Ohledně změny, kterou dotčená strana nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit, by
pak stačilo, že by tuto skutečnost pouze tvrdila, nikoliv dokazovala. Důkazní břemeno by
v tomto ohledu leželo na druhé straně.
3.1.2

Břemeno substancování
Dále je tedy nutné odpovědět na otázku, jakým způsobem dojde k prokázání tvrzené

negativní skutečnosti. Celý proces dokazování negativní skutečnosti má ulehčit právě břemeno
substancování.
Jak bylo uvedeno výše, břemeno substancování zatěžuje druhou stranu ve chvíli, kdy
popírá tvrzení dotčené strany o tom, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit. Pak
nestačí pouze tvrdit opak, nýbrž musí své tvrzení substancovat – uvést konkrétní důvody, proč
mohla dotčená strana změnu rozumně předpokládat či ovlivnit.
Avšak povinnost protistrany substancovat své trvzení nebude dáno vždy. Povinnost
substancování bude dána pouze tehdy, bude-li negativum tvrzené dotčenou stranou, zatíženou
důkazním břemenem, neurčité. Až tehdy se stává dokázání negativa výjimečně obtížným, až
nemožným. Pak lze totiž i tuto negativní skutečnost tvrdit pouze neurčitě.
Strana, na které leží břemeno substancování (druhá strana závazku), má nyní dvě
možnosti. Buď uvede konkrétní skutečnosti a okolnosti, které říkají, že se dotčená strana
negativa dovolávat nemůže, nebo tak neučiní a neunese břemeno substancování, v důsledku
čehož by tedy soud vycházel z pravdivosti tvrzení dotčené strany.
Pokud však druhá strana tvrzení substancuje, bude nyní na dotčené straně, aby se
vypořádala s tvrzenými skutečnostmi, resp. tyto skutečnosti vyvrátila. Pokud v tomto případě
nebude schopna dané skutečnosti vyvrátit, resp. zůstanou-li o daných skutečnostech pochynosti,
neunese břemeno důkazní. „Jinými slovy, má-li zatížená strana dokazovat neurčité negativum,
musí její odpůrce tvrzení o negativu zpochybnit substancováním. Zatížená strana pak musí
pochybnosti rozptýlit.“40
40 PULKRÁBEK, Z. O dokazování negativních skutečností v civilním soudním řízení (a o některých zásadách
zjišťování skutkového stavu vůbec), Právní rozhledy 17/2013. s. 573 a násl.
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Poněkud rozdílná situace nastane, v případě, kdy by bylo negativum vyjádřeno relativně
určitě. Pak by takové negativum musela dotčená strana dokázat i v případě, pokud by je druhá
strana pouze popírala. Ovšem dle Purkrábka nebude v případě dokazování negativa situace stejná
jako v případě běžného dokazování. Jelikož se totiž stále jedná o poněkud ztížené postavení
dotčené strany, zatížené břemenem dokazování, neměla by být druhá strana zbavena břemene
substancování zcela. Tím by mělo dojít k nastolení jakési rovnováhy mezi stranami, nastolení
rovnosti zbraní v rámci zachování práva na spravedlivý proces. Substancování tedy bude v tomto
případě znamenat doplnění popírání negativa o vedlejší skutečnosti a okolnosti.
Opět může nastat několik situací. Pokud druhá strana neuvede žádné vedlejší okolnosti,
nebude to mít následek jako při neurčitém negativu, tedy že by soud vycházel z pravdivosti
tvrzeného negativa. Soud však k této skutečnosti přihlédne při hodnocení důkazů jako „ke
všemu, co vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci“ dle § 132 OSŘ. Stejný
následek bude mít situace, kdy druhá strana vedlejší okolnosti sice uvede, ale dotčená strana je
úspěšně vyvrátí či zpochybní.41
Ačkoliv se dokazování negativa může zdát jako poměrně okrajovou záležitostí, je dle
mého ve skutečnosti dokazování negativa v civilním řízení sporném zcela běžné. Jako příklad
nutnosti dokazování negativa lze označit drtivou většinu všech žalob, které jsou podávány
k soudu. V situaci, kdy je podána žaloba na plnění, jde právě o tento případ. Tak například lze
uvést běžnou situaci, kdy žalobce tvrdí, že mu žalovaný neproplatil vystavenou fakturu za
objednané a provedené plnění (např. dodání zboží). Jde o tvrzení, které musí mít za následek
dokazování negativní skutečnosti, přičemž důkazní břemeno nese žalobce. Poté je však řada na
žalovaném aby uvedl, že vystavenou fakturu již proplatil. Žalovaný se nemůže omezit na prosté
popírání tvrzené skutečnosti, že fakturu nezaplatil, tedy že již fakturu zaplatil. Bude muset
předložit například výpis z účtu, potvrzení o převzetí platby žalobcem, či kvitanci (či jinak své
tvrzení substancovat). Pokud však skutečně nedošlo k proplacení faktury, žalobce nemá, jak by
takovou skutečnost prokázal, a žalovaný nemá prostředky, kterými by takovou skutečnost
vyvrátil. Žalovaný tedy žalobu nesubstancuje, žalobce potom nemá, jakou skutečnost by
vyvracel. V tom ohledu tedy žalobce unese břemeno důkazní a bude dokazovat další skutečnosti,
jako například samotný vznik závazku, dodání objednaného plnění atd.

41 Tamtéž
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Podání negativního důkazu je tedy zpravidla poměrně obtížné. Právní praxe proto zvyšuje
nároky kladené na substancování přednesů, jimiž odpůrce popírá tvrzení strany zatížené
důkazním břemenem, že určité skutečnosti nenastaly, resp. nejsou dány.
Pokud tedy žalovaný ve věci podstatné změny okolností neuvede konkrétní okolnost,
proč žalobce mohl změnu předpokládat nebo ovlivnit, pak neunese břemeno substancování.
Naopak uvede-li skutečnost, proč žalobce mohl změnu předpokládat nebo ovlivnit, bude na
žalobci, aby takové konkrétní tvrzení vyvrátil. Pokud dotčená strana dostatečně nevyvrátí
existenci skutečností o tom, že změnu mohla rozumně předpokládat nebo ovlivnit, tedy zůstanou
o této skutečnosti pochybnosti, jdou tyto k její tíži a důkazní břemeno neunese, tudíž soud žalobu
zamítne. V opačném případě (skutečnosti uvedené odpůrcem vyvrátí), bude negativní skutečnost
prokázána. To vše za předpokladu, že negativní skutečnost uvedenou v § 1765 OZ klasifikujeme
jako neurčitou.
Pokud bychom zhodnotili, že je dokazovaná negativní skutečnost relativně určitá, mohlo
by žalovanému postačit pouhé popření žalobcova tvrzení, že skutečnost dle § 1765 OZ nemohl
předpokládat či ovlivnit, tedy že skutečnost předpokládat či ovlivnit mohl. Pak bude muset
žalobce takovou negativní skutečnost sám prokázat. V případě, že žalovaný uvede vedlejší
okolnosti, které jsou následně žalobcem vyvráceny, nebude automaticky sama negativní
skutečnost považována za prokázanou, nýbrž budou všechny tvrzené a vyvrácené skutečnosti
zohledněny soudem s ohledem na zásadu volného hodnocení důkazů.
Významným kritériem, které bude rozhodovat o unesení důkazního břemene, tedy zda
změnu okolností mohl žalobce předpokládat nebo ovlivnit či nikoliv, bude jeho postavení. Půjde
o posuzování objektivního kritéria, tedy co měla a mohla vědět osoba v postavení
odpovídajícímu postavení dotčené strany. Objektivní kritérium tedy bude posuzováno z hlediska
§ 4 OZ, tedy člověka průměrného rozumu, resp. § 5 OZ, pokud dotčená strana vystupuje ve
vztahu jako odborník.
V případě zkoumání otázky, zda mohla dotčená strana změnu rozumně předpokládat
nebo ovlivnit nebudou rozhodné subjektivní vlastnosti a schopnosti dotčené strany, ale právě
posouzení, zda mohla změnu rozumně předpokládat nebo ovlivnit osoba ve stejném postavení za
stejných okolností. Půjde buď o osobu průměrného rozumu dle § 4 OZ, v případě podnikatele
pak o osobu dle § 5 OZ.42
42 LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck,
2014, s. 66-68
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Platí vyvratitelná domněnka, že každý má rozum průměrného člověka, jakož i schopnost
jej užívat. Jde o objektivní kritérium, které vyjadřuje, jakou péči a opatrnost lze od každého
v právním styku očekávat. To souvisí i s § 6 OZ, „jenž je chápán mj. právě také jako určitý
standard jednání, charakterizovaný čestností, otevřeností a povinností brát ohled na zájmy
protistrany“.43
Rozum průměrného člověka je neurčitým právním pojmem (zcela zásadním pro celé
posuzování, zda změnu mohla dotčená strana předpokládat či ovlivnit), bude tedy opět záležet na
okolnostech toho kterého případu a jeho posouzení soudem, zda by v daném případě jednal
podobně jako dotčená strana i člověk průměrného rozumu.
3.1.3

K dokazování dalších skutečností
Kromě dokazování negativní skutečnosti bude dále nutno prokázat, že skutečnost nastala

až po uzavření smlouvy anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. V prvním
případě, tedy že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, by nemělo být nijak složité tvrzenou
skutečnost prokázat. To v prvé řadě za předpokladu, že o dni uzavření smlouvy nebude pochyb,
pokud byla uzavřena písemně. Avšak pokud skutečnost nastala již před uzavřením smlouvy,
bude poněkud obtížné ověřit, že dotčená strana o této skutečnosti v době uzavírání smlouvy
skutečně nevěděla, resp. dověděla se o ní až po uzavření smlouvy, tedy že vědomí o dané
skutečnosti nezatajila. Avšak i v případě, že by dotčená strana prokázala, že se jí stala skutečnost
známou až po uzavření smlouvy, měla by pravděpodobně menší naději na úspěch ve věci samé.
To z toho důvodu, že se nyní bude nabízet otázka, zda se měla a mohla s odkazem na § 4, resp.
§ 5 OZ seznámit s danou skutečností ještě před uzavřením smlouvy. Jinými slovy, zda by se jiná
osoba průměrného rozumu ve stejné situaci se změnou obeznámila, v důsledku čehož by v prvé
řadě předmětnou smlouvu ani neuzavřela.
Naposled bude nutno dokázat, že mezi podstatnou změnou okolností a vznikem zvlášť
hrubého nepoměru mezi právy a povinnostmi dotčené strany je příčinná souvislost. Přirozeně se
tedy nebude možné dovolávat změny okolností, byť v jiném závazku naplňující kritéria
podstatné změny okolností, pokud tím nebude ve skutečnosti strana dovolávající se změny
závazku reálně dotčena.

43

Tamtéž
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3.2 K vázanosti soudu návrhem podaným dotčenou stranou
3.2.1

K vázanosti soudu prvního stupně
Na rozdíl od rozhodnutí deklaratorních, kdy soud pouze zjišťuje předprocesní stav, dbá

soud při vydávání konstitutivního rozhodnutí i na to, aby bylo v souladu se zásadou vhodnosti
a účelnosti. „Tak např. při rozvodu přihlíží zájmu nezletilých dětí, při rozhodování podle § 177
o.z. k tomu, aby byl dobře využit bytový prostor, tedy rozhoduje i z hlediska zájmu bytové
politiky.“44
V důsledku toho dojde v řízení před vydáním konstitutivního rozhodnutí pro podstatnou
změnu okolností k širšímu přezkumu věci soudem, než jak by tomu bylo v případě vydání
rozhodnutí deklaratorního, se zohledněním individuálních okolností každého případu.
Dle § 1766 odst. 1 OZ, „nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě, může soud k návrhu
kterékoli z nich rozhodnout, že závazek ze smlouvy změní obnovením rovnováhy práv
a povinností stran, anebo že jej zruší ke dni a za podmínek určených v rozhodnutí. Návrhem
stran soud není vázán.“.
Návrhem soud není vázán, může tedy přihlédnout k tomu, zda chce strana závazek zrušit
nebo změnit, příp. jakým konkrétním způsobem takovou změnu požaduje, avšak rozhodne vždy
dle svého uvážení. Tento závěr odpovídá formulaci uvedené v § 153 odst. 2 OSŘ, že soud může
překročit návrhy účastníků a přisoudit něco jiného nebo více, než čeho se domáhají. Tak ovšem
může učinit jen tehdy, jestliže z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání vztahu
mezi účastníky.
Jako příklad způsobu vypořádání vyplývajícího z právního předpisu je možné uvést
zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví.45 V tomto případě vyplývá výslovně
z právního předpisu, jakými způsoby lze podílové spoluvlastnictví vypořádat. Tyto způsoby jsou
taxativně vymezeny v § 1141 odst. 2 OZ jako rozdělení věci, prodej věci s rozdělením výtěžku
anebo převedení vlastnického práva s vyplacením ostatních spoluvlastníků.

44 ZOULÍK, F. Cesty práva. Výbor statí. CEVRO institut, o.p.s., Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha, 2013, s. 197
45 SVOBODA K., SMOLÍK P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2017, s. 790
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Ve smyslu podstatné změny okolností by bylo možné chápat jako způsob vypořádání,
vyplývající z právního předpisu, změnu či zrušení závazku. Zákon však nestanoví, jak přesně
závazek změnit (to ostatně ani není možné, bude nutné přihlédnout k okolnostem daného
případu). Lze se však taktéž setkat s názorem, že ve skutečnosti znamená způsob vypořádání
vyplývající z právního předpisu ty věci, „v nichž je způsob vypořádání neurčitý, a žádá proto
uvážení soudu.“.46 Takový výklad by tak vyhovoval závěru, že v případě vypořádání vztahu
v důsledku podstatné změny okolností soud vázán návrhy účastníků nebude.
Taktéž dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24.05.2017 můžeme posuzovat, zda
rozhodování soudu v řízení zahájeném dle § 1766 odst. 1 OZ opravdu naplňuje kritéria, kdy
z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky, či nikoliv: „Při
odpovědi na to, zda z právních předpisů vyplývá určitý způsob vypořádání vztahů konkrétní věci
(ve smyslu § 153 odst. 2 o. s. ř.), je nutné vyjít z toho, že určitý způsob vypořádání je dán tehdy,
jde-li o vypořádání právně relevantního společenského vztahu, který může soud vypořádat
konstitutivním rozhodnutím, přičemž právo ponechává soudu možnost uvážení při volbě způsobu
vypořádání (zamítnutí žaloby v případě, že by žalobce výsledek úvahy soudu předem správně
neodhadl, by bylo z hlediska principů a cílů civilního procesu nepřijatelné).“47
Z uvedeného rozhodnutí vyplývá, že pokud má z právních předpisů vyplývat určitý způsob
vypořádání vztahu mezi účastníky, musí se jednat o relevantní společenský vztah, který:
a) soud může vypořádat konstitutivním rozhodnutím,
b) soud sám může zvolit nejvhodnější variantu vypořádání závazku,
a dále, k zamítnutí žaloby soudem by došlo ad absurdum vždy, kdy by žalobce v žalobním petitu
přesně nevystihl budoucí vůli soudu, tedy jak konkrétně soud vztah vypořádá. To by bylo
vzhledem k možnosti uvážení soudu značně obtížné, a takový požadavek by byl nesmyslný.
Tato kritéria jsou dle mého v případě rozhodování soudu dle § 1766 odst. 1 OZ naplněna.
Ad a), je bezpochyby, že soud bude rozhodovat konstitutivním rozhodnutím. Ad b), soud na
základě svého uvážení rozhodne, zda vůbec do původního závazku zasáhne či nikoliv, a pokud
ano, zda závazek zruší či změní, popř. do jaké míry jej změní. A nakonec, i třetí podmínka je
naplněna, jelikož není možné, aby soud žalobu zamítl z toho důvodu, že dotčená strana požaduje
46 Bulletin advokacie: stavovský časopis české advokacie. 1971-. Praha: [Ústředí české advokacie], leden-únor
2018. Dostupné z http://www.bulletin-advokacie.cz/assets/zdroje/casopis/2018/BA_1-2_2018_web_.pdf
Blíže srov. SPÁČIL J. Určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky (§ 153 odst. 2 o. s. ř.), Právní fórum
č. 8/2007, s. 288 a násl.
47

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24.05.2017, sp. zn. 29 Cdo 4608/2015
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změnu závazku, když on sám by rozhodl o jeho zrušení, a naopak (ještě obtížnější by bylo
odhadnout, jak přesně soud závazek změní). Tudíž se jedná o situaci, kdy z právních předpisů
vyplývá určitý způsob vypořádání vztahů konkrétní věci.
Toto zařazení má i další procesní důsledky. Dle usnesení Nejvyššího soudu ze dne
10.09.2014 „změna navrženého způsobu vypořádání v průběhu řízení nepředstavuje změnu
žaloby, o níž by bylo nutno rozhodnout postupem podle § 95 OSŘ, ale jedná se toliko
o vyjádření procesního stanoviska účastníka řízení.“48 To v případě, že z právního předpisu
vyplývá určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky dle § 153 odst. 2 (v konkrétním případě
se jednalo o vypořádání podílového spoluvlastnictví).
Změna navrženého způsobu vypořádání v konkrétním případě znamená požadavek
dotčené strany na změnu závazku jiným způsobem než uvedeným v žalobním návrhu, případně
jeho zrušení namísto změny a naopak. Souhlas soudu se změnou navrženého způsobu
vypořádání, resp. s vyjádřením procesního stanoviska, by byl v tomto případě v podstatě
nadbytečný, jelikož soud může následně tak či onak překročit návrhy účastníků a přisoudit něco
jiného nebo více, než čeho se domáhají dle § 153 odst. 2 OSŘ.

3.2.2

K vázanosti soudu v případě opravných prostředků
Pokud jde o opravné prostředky, plynou pro účastníky řízení a soud z výše uvedeného

zařazení další důsledky.
Co se týče odvolání obecně, dle § 212 OSŘ odvolací soud projedná věc v mezích, ve
kterých se odvolatel domáhá přezkoumání rozhodnutí. Dle § 221a OSŘ může odvolací soud
rozhodnutí soudu prvního stupně zrušit, i když je navrhována jeho změna, a naopak. V případě
odvolání je nutné rozlišovat stránku kvantitativní, a stránku kvalitativní. Kvantitativní stránka
znamená vymezenení rozsahu přezkumu, a touto stránkou obecně odvolací soud vázán je.
Kvalitativní stránkou odvolání se rozumí návrh na změnu či zrušení rozhodnutí prvního stupně.
Touto částí odvolání odvolací soud vázán není.49 Kvantitativní stránka je tedy vyjádřena v § 212
věta první OSŘ, zatímco stránka kvalitativní v § 221a OSŘ.

48

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10.09.2014, sp. zn. 22 Cdo 3389/2014

49 SVOBODA K., SMOLÍK P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2017, s. 790 – 792
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Rozsah přezkumné činnosti odvolacího soudu však bude v případě rozhodnutí vydaného
soudem prvního stupně dle § 1766 odst. 1 OZ širší. Dle § 212 písm. c) OSŘ není odvolací soud
vázán rozsahem, ve kterém se odvolatel domáhá přezkoumání rozhodnutí, jestliže z právního
předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky.
Co se vypořádání vztahů mezi účastníky týče, rozumí se tím vypořádání mezi žalobcem
a žalovaným. Pokud by mělo jít o způsob vypořádání vztahu mezi účastníky téže strany sporu,
byl by odvolací soud vázán rozsahem, ve kterém se odvolatel domáhá přezkoumání rozhodnutí.50
„Pak tedy odkladný účinek odvolání podaného jedním z více podílových spoluvlastníků,
i když se jím domáhá přezkoumání jen určité části výroku rozsudku, se vždy vztahuje na celý
výrok, kterým bylo zrušeno a vypořádáno podílové spoluvlastnictví (NS ČSR 3 Cz 36/80, S IV s.
767). Soud však v tomto řízení není vázán návrhem na způsob vypořádání a může tedy svým
rozhodnutím rozdělit věc přesto, že se žalobce domáhal přikázání svého spoluvlastnického
podílu ostatním spoluvlastníkům (Rc 4/66).“51
Pokud tedy může soud překročit návrhy účastníků a přisoudit něco jiného nebo více, než
čeho se domáhají v prvoinstančním řízení, je nutné toto zohlednit i u opravných prostředků.
Pokud by taková skutečnost nebyla v zákoně zohledněna, tedy bylo-li by „například žalobou
napadeným rozhodnutím škůdcům uloženo nahradit škodu podle své účasti na škodlivém
následku dle § 2915 odst. 2 ObčZ a jeden z nich se žalobou na obnovu řízení domáhá změny
rozhodnutí tak, že neodpovídá například za 80 % způsobené škody, jak rozhodl soud prvního
stupně, ale pouze za 40 %, vzniklo by napravením rozhodnutí pouze vůči němu k právnímu
vakuu. Soud by v obnoveném řízení mohl tomuto účastníku uložit povinnost nahradit jen 40 %
škody, druhý z účastníků, který žalobu nepodal, by ale byl povinen k náhradě pouze 20 % škody
dle původního pravomocného rozhodnutí. Poškozenému by se tak nedostalo náhrady ve výši 40
% škody a byl by nucen opět k žalobě na obnovu řízení.“ 52
Soud tedy v případě rozhodování o odvolání proti rozhodnutí dle § 1766 OZ není vázán
ani kvantitativní stránkou odvolání, ani stránkou kvalitativní, kterou není vázán nikdy.
V důsledku toho může odvolací soud přezkoumávat výroky, které nebyly odvoláním napadeny
50
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52 SVOBODA K., SMOLÍK P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C.
H. Beck, 2017, s. 868 – 870
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vůbec, případně část výroku, která napadena nebyla, a nejenom že může změnit či zrušit
rozhodnutí nezávisle na požadavku strany podávající odvolání, může též přisoudit něco jiného
nebo více, než čeho se strana původně domáhala.
V důsledku toho tedy může dojít k rozličným situacím, které mohou působit poněkud
nepředvídatelně. Tak například odvolání může podat dotčená strana poté, co soud prvního stupně
rozhodnutí změnil, rozhodl tedy v její prospěch, ta však požaduje změnu závazku v ještě širším
rozsahu. Odvolací soud však přehodnotí uvážení soudu prvostupňového a původní závazek
ponechá zcela beze změny. Naopak se může odvolat druhá strana, jelikož soud závazek změnil,
ačkoliv ta chce udržet závazek v původním rozsahu vzhledem k jeho výhodnosti. Odvolací soud
ale závazek zcela zruší.
Stejně tak, jako nebudou vázány rozsahem přezkumu soudy odvolací, nebude soud vázán
rozsahem přezkumu ani ve vztahu k mimořádným opravným prostředkům.
S odkazem na § 235d písm. c) OSŘ ve vztahu k žalobě na obnovu řízení a pro zmatečnost
nebude muset soud projednat věc v mezích, ve kterých se žalobce domáhá obnovení řízení nebo
zrušení napadeného rozhodnutí. Toto ustanovení pak právě „obsahově odpovídá ustanovením,
v nichž jsou upraveny meze přezkumné činnosti soudů u opravných prostředků.“.53
V souladu s výše uvedeným nebude ani dovolací soud vázán, s odkazem na § 242 odst 2)
písm. c) OSŘ, rozsahem dovolacích návrhů. Dovolací soud v těchto případech rozhodování
o přípustném dovolání bude moci rozhodovat i o celém výroku, byla-li napadena pouze jeho
část, případně o více výrocích, přestože byl napaden pouze jeden, či případně o více účastnících.
„Takto může rozhodnout i o výroku rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není dovolání
přípustné, aniž by však byl oprávněn zkoumat věcnou správnost tohoto výroku.“54
Dále, dle § 243d odst. 1 písm. b) OSŘ může dovolací soud rozhodnutí odvolacího soudu
změnit, jestliže odvolací soud rozhodl nesprávně a jestliže dosavadní výsledky řízení ukazují, že
je možné o věci rozhodnout (to i v případě, kdy dovolací soud bude vázán rozsahem dovolacích
návrhů – jedná se o prolomení čistě kasační rozhodovací pravomoci).
53 SVOBODA K., SMOLÍK P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C.
H. Beck, 2017, s. 868)

54 SVOBODA K., SMOLÍK P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C.
H. Beck, 2017, s. 918 – 920
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V případě vydávání konstitutivního rozhodnutí v důsledku podstatné změny okolností
nebudou soudy deklaratorně zjišťovat, zda zde byla subjektivní hmotná práva a povinnosti již
v době před podáním návrhu k soudu, nýbrž budou hmotné právo vytvářet. Z toho důvodu může
být závěr dovolacího soudu, že je rozhodnutí nesprávné, poměrně častý, jelikož bude záležet na
uvážení soudu v kombinaci s užitím neurčitých právních pojmů, jakými jsou „podstatná změna
okolností“, „hrubý nepoměr“, „neúměrné zvýšení nákladů plnění“ či „neúměrné snížení hodnoty
předmětu plnění“. Pak tedy může dojít k naplnění podmínky pro změnu rozhodnutí soudu nižší
instance.
Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že i dovolací soud může přisoudit něco jiného
nebo více, než čeho se původně domáhal navrhovatel. Rozhodování soudu dle § 243d ve spojení
s ustanovením § 242 odst. 2 písm. c) OSŘ však nemůže být bezbřehé, tedy takové, které by bylo
překvapivé a nepředvídatelné do takové míry, že by došlo k porušení práva na spravedlivý
proces dle čl. 36 Listiny základních práv a svobod. Pokud se soud rozhodne změnit rozhodnutí
soudu nižší instance, nesmí vyloučit jednu či druhou stranu z možnosti vyjádřit se ke všem
důkazům a vznést k nim připomínky, jakož i předložit důkazy a uvést příslušné argumenty
k věci. Pokud by byla taková možnost účastníkům odepřena, došlo by k porušení zásady
kontradiktornosti.55
Závěrem lze říci, že ani soudy prvostupňové, ani soudy rozhodující o opravných
prostředcích tedy nebudou vázány návrhem účastníka ani po stránce kvalitativní, ani
kvantitativní. Ode dne podání návrhu soudu tedy celé rozhodování o způsobu vypořádání vztahu
přechází na soud. Řízení se tedy v tomto ohledu blíží řízením nesporným, která lze zahájit i bez
návrhu, ve kterých je konstitutivní rozhodnutí mnohem častějším jevem než v řízeních sporných
– dle § 26 ZŘS může soud překročit návrhy účastníků a přisoudit něco jiného nebo více, než
čeho se domáhají, jestliže řízení bylo možno zahájit i bez návrhu. Dispozice se
samotným předmětem řízení však zúžena není, k tomu viz níže.

3.3 Dispozice s předmětem řízení
Pro pochopení, jaký význam má dispozice s předmětem řízení ve věci podstatné změny
okolností je nutné si uvědomit postavení dotčené strany – navrhovatele. Navrhovatel, je ve
zkoumaném řízení ve skutečnosti spíše osobou, které reálně hrozí žaloba na plnění, jelikož
55 Nález ÚS IV. ÚS 216/16 ze dne 09.02.2017
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v důsledku podstatné změny okolností není ochoten nadále plnit tak, jak bylo původně sjednáno.
Dokud tedy není pravomocně rozhodnuto o změně či zrušení závazku soudem, bude
navrhovatelovo neplnění protiprávní.
Obecně důsledkem zpětvzetí žaloby (žaloby na plnění) je, že se žalobce nebude nadále
domáhat požadovaného plnění, na které měl nárok (ať už z důvodu úhrady žalované částky
žalovaným, domluvy mezi žalovaným a žalobcem, či z jiného důvodu). Právě naopak je tomu
v případě navrhovatele – dotčené strany ve věci podstatné změny okolností. Zpětvzetím se
vzdává možnosti modifikovat závazek v její prospěch, či možnosti vyvázat se ze smluvní
povinnosti zcela. Zpětvzetí návrhu proto není příliš pravděpodobné, přesto je ale nutné zkoumat
jeho účinky.
V předchozí kapitole byla věnována pozornost rozsahu přezkumné činnosti soudu, resp.
vázaností soudu návrhem dotčené strany. V tomto ohledu lze shledat podobnost s nespornými
řízeními. Avšak co se týče vymezení předmětu řízení a dispozice s ním, je situace odlišná.
Co se týče řízení nesporných, jsou ovládány zásadou oficiality. Tedy dle výše zmíněného
§ 26 ZŘS může soud překročit návrhy účastníků a přisoudit něco jiného nebo více, než co
navrhují, řízení je tedy mimo vliv účastníků. To za předpokladu, že lze řízení zahájit i bez
návrhu. „Předmět řízení je v řízeních, která lze zahájit i bez návrhu, předurčen (vymezen)
hmotným právem a hmotněprávní poměry se v těchto řízeních upravují ve veřejném zájmu, nikoli
z vůle stran (viz. např. § 138 a 468 ZŘS a contrario)“56
Na rozdíl od řízení nesporných, která lze zahájit i bez návrhu, a jejichž předmět je
vymezen hmotným právem, je předmět řízení o vydání konstitutivního rozhodnutí záhájeného
dle § 1766 odst. 1 OZ vymezen nikoliv hmotným právem, ale navrhovatelem. 57

56 MACKOVÁ A., MUZIKÁŘ L. a kol, Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou
a judikaturou, Leges, 2016, s. 63

57 Stejně je tomu v řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Soud nemůže vypořádat podílové
spoluvlastnictví těch věcí, na které se návrh nevztahuje (přestože jsou v podílovém spoluvlastnictví stejných osob –
navrhovatele a odpůrce).
SVOBODA K., SMOLÍK P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H.
Beck, 2017, s. 640
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Řízení tedy není mimo vliv účastníků, jelikož na rozhodnutí není veřejný zájem. Na
tomto místě by se dalo polemizovat, že veřejný zájem může být i na tom, aby byly práva
a povinnosti spravedlivě distribuovány mezi smluvní strany (ostatně takový zájem nejspíše
v prvé řadě vedl zákonodárce k přijetí § 1765 a § 1766 OZ), ovšem stále zde převládá zásada
smluvní volnosti, která se projevuje i tím, že nejde o kogentní ustanovení – § 1765 odst. 2 OZ
výslovně stanoví, že převezme-li na sebe dotčená strana nebezpečí změny okolností, nemůže se
podstatné změny okolností dovolávat.
Smluvní strany tedy mohou aplikaci těchto ustanovení smluvně vyloučit, jelikož zákon
vyloučení použití ustanovení § 1765 a § 1766 OZ výslovně nezakazuje, nejde ani o ujednání
porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob. Předpokládám,
že ujednání neporušuje dobré mravy v tom případě, kdy na sebe berou riziko změny okolností
obě strany smluvního poměru současně, a to zároveň bez vědomí, zda podstatná změna okolností
nastane, či nikoliv.
Zároveň není samozřejmě možné zahájit řízení ex offo, jak je tomu v některých řízeních
nesporných.
Dispozice s předmětem řízením je proto zcela v rukou navrhovatele, ten tedy může
během řízení vzít svůj návrh zpět. Tím se opět dostává do popředí dispoziční zásada typická pro
sporná řízení. V řízeních dle ZŘS, která lze zahájit i bez návrhu lze vzít návrh zpět také, avšak
soud může dle § 15 ZŘS rozhodnout o neúčinnosti takového zpětvzetí. Rozhodne tak právě
z důvodu exitence veřejného zájmu na projednání věci. Na tomto místě lze tedy vnímat rozdíl
mezi řízením zahajovaným ex offo dle ZŘS a řízením zahájeným dle § 1766 OZ.
Dispozice s předmětem řízení v případě řízení o vydání konstitutivního rozhodnutí dle
§ 1766 odst. 1 OZ není omezena ani v případě, že půjde o částečné zpětvzetí žaloby. Soud je
vázán předmětem řízení vymezeným navrhovatelem (zpravidla dotčenou stranou).
Je tedy na dotčené straně, zda zahrne do svého návrhu veškerá plnění, která měla býti
(a doposud nebyla) splněna v časovém úseku od podstatné změny okolností, či zda vymezí
předmět řízení úžeji. Pokud navrhovatel vymezí předmět řízení od okamžiku podstatné změny
okolností, a následně vezme svůj návrh částečně zpět, například co do plnění v období od
podstatné změny okolností do podání návrhu k soudu, neznamená to, že se vyhne soudnímu
přezkumu, a tím i splnění povinnosti. Nelze si představit situaci, kdy by z tohoto důvodu již soud
nemohl rozhodnout o porušení splatné povinnosti. Právě naopak. Pokud navrhovatel svůj návrh
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vezme částečně či zcela zpět, dává tím de facto najevo, že uznává závazek v původní podobě
a rozsahu. Takový závěr vyplývá z toho, že navrhovatel sám z vlastní vůle vyloučí soudní
přezkoumání závazku pro podstatnou změnu okolností, a tedy možnost soudu část závazku či
závazek celý změnit či zrušit. V rozsahu, ve kterém došlo ke zpětvzetí návrhu, tedy zůstane
hmotněprávní stav beze změny i přesto, že skutečně došlo k podstatné změně okolností. Pak by
tedy v případě, že navrhovatel neplnil to, co měl, mohl být úspěšně žalován druhou smluvní
stranou na splnění povinnosti.
Navrhovatel může dle § 96 odst. 2, odst. 3 OSŘ vzít svůj návrh zpět i poté, co soud
rozhodl, a to až do nabytí právní moci rozhodnutí. Pokud by tedy dotčená strana nebyla
spokojena se způsobem rozhodnutí prvostupňového soudu, měla by stále možnost vzít svůj návrh
zpět, a tak se řídit původním závazkem. Mohla by tak ale učinit pouze se souhlasem ostatních
účastníků.
Na základě výše řečeného tedy vyplývá jasný závěr, že je nanejvýš nutné rozlišovat mezi
vymezením předmětu řízení, do kterého soud v řízení o změně či zrušení závazku nezasahuje,
a (ne)vázaností návrhem účastníků soudem dle § 153 odst. 2 OSŘ, kdy může soud přisoudit něco
jiného nebo více, než čeho se navrhovatel domáhá, avšak právě a jen v rámci navrhovatelem
vymezeného předmětu řízení.

3.4 Způsob rozhodnutí soudu
3.4.1

Změna či zrušení závazku soudem
Dle § 1766 odst. 1 OZ může soud změnit či zrušit. Nabízí se otázka, zda je možné

paušálně říci, že rozhodnutí soudu bude vždy směřovat spíše k udržení závazku a tedy jeho
změně, či zda by mělo být častějším rozhodnutím soudu zrušení závazku. Stejně jako
v případě prodlení dotčené strany zákon jednoznačnou odpověď na tuto otázku neposkytuje.
Komentářová literatura dovozuje, že s ohledem na zásadu „smlouvy mají být plněny“
zakotvenou v § 3 odst. 2 písm. d) OZ, by měl soud směřovat v prvé řadě spíše ke změně závazku
než k jeho zrušení. Toto trvzení mají podporovat ustanovení o neplatnosti v § 574 OZ a § 577
OZ, která říkají, že na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné,
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a je-li důvod neplatnosti v nezákonném určení množstevního či jiného rozsahu, má soud tento
rozsah změnit.58
Je pravdou, že smlouvy mají být plněny, ovšem za myšlenkou ustanovení § 1765 OZ stojí
právě fakt, že v důsledku podstatné změny okolností došlo k tak markantní změně práv
a povinností, že jedna či obě strany nemají nadále zájem na dalším plnění, přičemž jde o zájem
legitimní, nikoliv jen o jakousi neochotu stran. Z toho důvodu se dle mého nelze zcela odvolávat
na preferenci platnosti před neplatností, neboť v určitých situacích, kdy se podstatná změna
okolností nepříznivě dotýká obou stran, může být zrušení závazku považováno za spravedlivější
a přijatelnější řešení (a také za menší zásah do poměru účastníků, což by mělo být snahou soudu,
jelikož jeho ingerence nesmí být bezbřehá). Proto také zrušení závazku, na rozdíl od prohlášení
neplatnosti soudem, nemůže být považováno za jakýsi projev sankce.
Můžeme se tedy setkat i s protichůdným názorem, než jaký je uveden v komentáři, a sice,
že „změna smlouvy je pokládána za závažnější zásah do závazkového vztahu než zrušení smlouvy
(to vyplývá např. i z posledně cit. zákona z r. 1949, který připouštěl pouze zrušení smlouvy
a nikoliv její změnu). Naopak např. ve španělském právu je změna smlouvy považována za lehčí
zásah než zrušení smlouvy, jak vyplývá např. z rozhodnutí Tribunal supremo z 17. 5. 1941.“.59
Prvorepubliková judikatura pak považuje změnu závazku spíše za větší zásah do závazku
než jeho zrušení: „Doložka rebus sic stantibus má význam nejen při smlouvě o smlouvě budoucí,
nýbrž při úplatných smlouvách vůbec. Účinek její nespočívá nutně jen v nároku na zrušení
smlouvy, nýbrž se může projevit i v tom, že zjedná hospodářský soulad mezi plněním
a protiplněním (č. 1680 Vážného sbírky, obdobně např. 5 021 z r. 1925, 14 312 z r. 1935
a další).“60
Stejně tak účinná zákonná úprava čerpá dle důvodové zprávy inspiraci z prvorepublikové
judikatury. Dle důvodové zprávy může být závazek za určitých okolností jak zrušen, tak změněn.

58 HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2014, s. 235-236

59 KANDA, A. Vliv změny poměrů na trvání závazku. Vyd. 1. Praha: Academia, 1966, s. 42
60 Důvodová zpráva – konsolidovaná verze: k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. s. 440. Dostupné z: http://
obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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Konkrétně „bude straně založeno nejen právo domáhat se zrušení závazku, ale i jeho úpravy“61,
což by naznačovalo, že jako první se bude nabízet zrušení závazku, až potom jeho změna.
Tendence směřující spíše ke zrušení závazku, než jeho změně by mohla být odůvodněna
tím, že primární úlohou soudu skutečně není zasahovat do hmotněprávních vztahů. Potom by
poněkud menší soudní ingerenci znamenalo zrušení závazku, a to z toho důvodu, že si strany
původního závazku následně mohou (avšak nemusí) sjednat závazek nový, zcela dle libosti.
Naproti tomu změna závazku soudem „nutí“ strany setrvat v závazku, který sám nastolil.
Lze tedy shrnout, že by soud neměl a priori cílit výlučně na změnu či zrušení závazku,
avšak spíše přihlédnout ke každému jednotlivému případu, tedy původnímu úmyslu smluvních
stran. S ohledem na to by pak mělo dojít k takovému vypořádání práv a povinností, které bude
nejvíce směřovat k navrácení rovnováhy původnímu závazku.

3.5 Způsob plnění po podstatné změně okolností
Pro to, abych si utvořil představu o způsobu rozhodování českých soudů v souvislosti
s aplikací § 1765 a § 1766 OZ, rozeslal jsem všem soudům České republiky, vyjma Nejvyššího
správního soudu, žádost ve smyslu žádosti o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, o poskytnutí takových konstitutivních rozsudků.
Na základě žádosti o informace však nebyl doručen jediný rozsudek (vždy po předchozí
rešerši příslušným oddělením soudu), kdy by soud aplikoval danou právní úpravu a v důsledku
podstatné změny okolností závazek změnil či zrušil. To neznamená, že by nedošlo k pokusu
o změnu či zrušení závazku dle předmětných ustanovení, soudy však vždy rozhodly o zamítnutí
takových návrhů.
Jedním z mála doručených rozhodnutí, byť zamítavých, byl rozsudek Okresního soudu
v Přerově ze dne 01.11.2017. Svým výrokem soud žalobu na změnu závazku z hmotněprávních
důvodů zamítl. Rozhodnutí je však uvedeno z toho důvodu, že napovídá, jakým způsobem bude
muset dotčená strana postupovat, aby nedošlo k zamítnutí jejího návrhu.
Soud zamítnutí rozhodnutí odůvodnil takto: „S ohledem na výše uvedené je nutno
konstatovat, že závazek z přepravní smlouvy po provedení a ukončení přepravy ze strany žalobce
a úhrady sjednané částky ze strany žalovaného zanikl ve smyslu ust. § 1908 odst. 1 občanského
61

Tamtéž
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zákoníku ke dni 28. 3. 2017 splněním. Soud následně dospěl k závěru, že v rámci řešení
podstatné změny okolností může soud zasáhnout jen do existujícího závazku, neboť rozhodnutí
soudu ve smyslu ust. § 1766 odst. 1 občanského zákoníku má konstitutivní povahu s účinky ex
nunc. Pokud tedy došlo k zániku závazku z předmětné smlouvy, nelze jeho obsah zpětně změnit.
Z tohoto důvodu (neboť soud ve věci rozhoduje vždy podle stavu ke dni vydání rozhodnutí) je
pak žaloba nedůvodná. Soud proto žalobu na změnu závazku v celém rozsahu zamítl. (výrok
I.)“62
Soud konstatoval, že pokud došlo k zániku závazku z předmětné smlouvy, nelze jeho
obsah zpětně měnit, jelikož má rozhodnutí konstitutivní povahu s účinky ex nunc. Z odůvodnění
soudu by se mohlo zdát, že pokud by mělo mít jeho rozhodnutí účinky ex tunc, mohl by obsah
závazku zpětně změnit. Ovšem ani v tomto případě by nebylo možné měnit nebo rušit závazek,
který zanikl.
V daném případě podal žalobce žalobu až poté, co sám svou povinnost ze smlouvy splnil
(provedl přepravu) a dožadoval se doplacení dodatečných nákladů, které mu vznikly z důvodu
podstatné změny okolností. Žalovaný následně splnil také svou povinnost, tedy zaplacení
smluvní ceny za přepravu, a to před rozhodnutím soudu o žalobě. Soud tedy žalobu zamítl,
jelikož nemohl rozhodovat o závazku, který zanikl. Ve svém odůvodnění taktéž doplnil, že se
navíc nemohlo jednat o podstatnou změnu okolností dle § 1765, jelikož žalobce měl změnu
okolností předvídat. Tím soud jaksi „potvrdil“ své rozhodnutí o zamítnutí žaloby. Pokud by však
skutečně nastala podstatná změna okolností dle § 1765 odst. 1 OZ, musel by přesto rozhodnout
o zamítnutí žaloby, jelikož by zde stále měl rozhodovat o zaniknuvším závazku.
Uplatnění práva domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlově dle § 1766 odst.
1 OZ neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění. Pokud tedy má být další jednání dotčené
strany po právu, bude muset po podstatné změně okolností plnit i nadále dle smlouvy, a to až do
právní moci rozhodnutí soudu. Hmotněprávní stav zůstává zatím nezměněn. Z toho důvodu je
dále nutné z praktického hlediska zkoumat průměrnou délku civilního řízení v České republice.
Délka civilního soudního řízení v ČR před soudem první instance činila v průměru v letech 2009
až 2017 365 dní.63

62

Rozsudek Okresního soudu v Přerově ze dne 01.11.2017, č. j. 13 C 23/2017-100

63 České soudnictví 2017: Výroční statistická zpráva, Ministerstvo spravedlnosti, s. 18. Dostupné
z https://www.justice.cz/web/msp/statisticke-udaje-z-oblasti-justice
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Lze důvodně předpokládat, že strana, která v řízení neuspěje, podá odvolání, vzhledem
k tomu, jak významné je rozhodnutí soudu pro poměry stran. Suspenzivní účinky odvolání tedy
nutí žalující stranu, která se domáhá změny či zrušení závazku, dále plnit povinnosti ve smlouvě
zakotvené. Před soudem odvolacím pak činila délka civilního soudního řízení v letech 2010 až
2017 v průměru 128 dní.64
S ohledem na výše uvedené, tedy že průměrná doba řízení o změně či zrušení závazku
z důvodu podstatné změny okolností by v průměru mohla dosahovat celkem 493 dní, lze
konstatovat, že pokud by byly konstitutivnímu rozhodnutí přiznány účinky ex nunc, jednalo by
se o institut značně bezzubý, jelikož by ve většině případů měly přijít jeho účinky až poté, co
musela dotčená strana několik měsíců po právu plnit druhé straně smlouvy. V horších případech
z pohledu dotčené strany – navrhovatele, a to bez ohledu na účinky rozhodnutí soudu, by pak
běhěm soudního řízení závazek zanikl z důvodu jeho splnění. Soud by tedy nakonec musel
žalobu rozhodnutím zamítnout, jelikož nelze měnit nebo rušit závazek, který zanikl. Soud by
tedy neměl závazek, o kterém by měl rozhodovat. Ani v případě rozsudku s účinky ex tunc by
však zaniklý závazek nemohl být měnen, žalobci proto nezbývá nic jiného, než přerušit plnění do
doby, než soud konstitutivně závazek změní či zruší. Tím se ovšem vystavuje riziku, že pokud
tak soud neučiní, vznikne druhé straně případný nárok na úroky z prodlení, náhradu škody či
smluvní pokutu.
Je pochopitelné, že zákonodárce neumožnil, aby uplatnění práva na obnovení jednání
v podobě podání návrhu na změnu či zrušení závazku opravňovalo žalobce, aby odložil plnění.
Takové ustanovení by bylo jistě nadužíváno (a zneužíváno) domnělou dotčenou stranou při
pokusu vyvázat se z plnění. Domáhání se práva na obnovení jednání je zakotveno v ustanovení
§ 1765 ods. 1 OZ. Jak bylo uvedeno v kapitole 2.1., toto ustanovení může působit ambivalentně
– může zahrnovat jak uplatnění práva u druhé strany, tak následně u soudu. Avšak v tom smyslu,
že uplatnění práva neopravňuje žalobce, aby odložil plnění, jde o uplatnění práva u druhé strany.
Vyplývá tak ze systematiky pravidel UNIDROIT čl. 6.2.3.65

64 České soudnictví 2017: Výroční statistická zpráva, Ministerstvo spravedlnosti, s. 89. Dostupné
z https://www.justice.cz/web/msp/statisticke-udaje-z-oblasti-justice

65 Srov. odst. 2 „The request for renegotiation does not in itself entitle the disadvantaged party to withhold
performance“ a následně odst. 3: „Upon failure to reach ageement within a reasonable time either party may resort
to the court.“
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Ve skutečnosti je však dle mého takové ustanovení obsolentní, resp. zákonem zakotvená
možnost neplnit by odporovala hmotněprávnímu vztahu. Opět se vracím k tomu, jaké účinky má
konstitutivní rozhodnutí, a jaké rozhodnutí deklaratorní. Jelikož hmotněprávní stav zůstává po
podstatné změně okolností nezměněn, nemůže být ani dotčená strana oprávněna odložit plnění.
Ještě absurdnější závěr by tedy byl, kdyby neplatilo, co říká čl. 6.2.3 odst. 2 pravidel UNIDRIOT
– tedy že by dokonce sama o sobě žádost o obnovení jednání u druhé strany opravňovala
dotčenou stranu pozastavit plnění.
Avšak v tom případě se nabízí otázka, jak lze docílit vydání konstitutivního rozhodnutí.
V případě, že by dotčená strana dále pokračovala v plnění, by totiž mohlo dojít k výše
zmíněnému zániku závazku jeho splněním, a tedy k nemožnosti vydání konstitutivního
rozhodnutí. Vydání konstitutivního rozhodnutí lze tedy dle mého dosáhnout dvěma způsoby,
jedním po právu, druhým v rozporu s hmotněprávním stavem.
Prvním způsobem bude návrh na nařízení předběžného opatření k zatímnímu upravení
poměrů účastníků, kterým soud pozastaví plnění ze smlouvy. Způsob, jakým soud rozhodne
o předběžném opatření, bude taktéž nejspíše předzvěstí meritorního rozhodnutí soudu. Na
základě podrobně vylíčených skutečností si soud vytvoří prvotní úsudek, zda došlo k podstatné
změně okolností, která založila zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran, či nikoliv,
a zda je nutné původní závazek změnit či zrušit. Tato varianta však bude představovat pro
navrhovatele počáteční náklady, a to dle § 75b OSŘ. Navrhovatel bude muset složit nejméně
10 000,- Kč k zajištení náhrady škody, která by mohla vzniknout předběžným opatřením.
Častější však pravděpodobně bude varianta, kdy bude navrhovatel muset složit jistotu ve výši
50 000,- Kč, jelikož půjde o vztahy vyplývající z podnikatelské činnosti. Případně dle § 75b odst.
1 věty druhé OSŘ pak může předseda senátu vyzvat navrhovatele ke složení jistoty ve výši,
kterou sám určí. Pokud jistota složena nebude, předseda senátu návrh na předběžné opatření
odmítne dle § 75b odst. 2 OSŘ. Předseda pak může vyzvat navrhovatele ke složení doplatku
jistoty i během řízení, jelikož čím déle bude předběžné opatření účinné, tím vyšší může být
potenciální náhrada škody. Takto však rozhodne dle § 76h OSŘ jen na návrh toho, komu byla
předběžným opatřením uložena povinnost. Vzhledem k výše zmíněné potenciální délce civilního
řízení je tedy pravděpodobné, že náklady předběžného opatření budou v průběhu řízení podstatně
narůstat, přičemž navrhovatel sám bude v nejistotě, zda mu bude jistota vrácena či nikoliv.
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Možnost uložit předběžné opatření v podobě pozastavení plnění ze smlouvy dovozuji
jednak z § 76 odst. 1 písm. e) OSŘ, jednak ze skutečnosti, že výčet opatření uvedených v § 76
odst. 1 OSŘ je demonstrativní.
Po nařízení předběžného opatření pak dle mého prakticky nehrozí situace dle § 76f odst.
1 OSŘ (neplatnost jednání spočívajícího v porušení povinnosti uložené předběžným opatřením),
jelikož plnit nebude právě ten, kdo se dovolává podstatné změny okolností. Druhé straně pak
nezbyde nic jiného, než respektovat vydané předběžné opatření.
Druhým způsobem je pozastavení plnění ze smlouvy z vlastní vůle dotčené strany
v okamžiku, kdy druhá strana odmítne obnovit jednání o smlouvě. Tím však dotčená strana
podstupuje značná rizika v případě neúspěchu ve věci. Avšak i v případě úspěchu měla dotčená
strana dle hmotného práva plnit, co neplnila v období od postatné změny okolností do právní
moci konstitutivního rozhodnutí, jelikož konstitutivním rozhodnutím s účinky ex nunc se
zakládájí, mění, či ruší hmotněprávní poměry do budoucnosti.
Nabízí se úvaha, zda by soud mohl rozhodnout výrokem o původním závazku trvajícím
od okamžiku podstatné změny okolností do právní moci rozhodnutí soudu s účinky ex tunc,
a tedy rozhodnout o vrácení plnění či uvedení do předešlého stavu v souladu s výrokem o změně
či zrušení závazku za předpokladu, že by strany neodložily plnění a závazek by zároveň v době
rozhodnutí soudu dosud nebyl zcela splněn.

4

Účinky konstitutivního rozhodnutí

4.1 Úvaha nad rozhodnutími s účinky ex tunc a ex nunc a jejich důsledky
Ke zjištění, jakým způsobem by soud mohl a měl rozhodovat, jsem vytvořil čtyři
modelové příklady, znázorněné pro lepší představu graficky na časové ose. Dva z nich
předpokládají jednorázové plnění, dva z nich plnění opakované, přičemž u obou dvojic jsem
uvažoval různé účinky rozhodnutí a s tím spojené následky. Všechna rozhodnutí soudu pak
spočívají ve změně závazku.
Dle ustanovení § 1765 odst. 1 OZ by bylo možné uvažovat i situaci, kdy k podstatné
změně okolností došlo před uzavřením smlouvy (vznikem závazku), pokud se až po uzavření
smlouvy stala dotčené straně známou. Na zkoumané účinky však nemá takto pozměněný vývoj
událostí vliv, proto také z důvodu větší přehlednosti takovou variantu neuvádím.
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Příklad č. 1

Popis časové osy:
- Vznik z. – vznik závazku
- změna o. – podstatná změna okolností s důsledky dle § 1765 odst. 1 OZ
- žaloba – doručení návrhu soudu dle § 1766 odst. 1 OZ
- R s PM – konstitutivní rozhodnutí s účinky ex nunc, které nabylo právní moci
- spl. – splatnost závazku
-

– pozastavení plnění ze závazku z důvodu podstatné změny okolností

-

– časový úsek od okamžiku vzniku závazku do podstatné
změny okolností

-

– časový úsek od okamžiku podstatné změny okolností do
právní moci konstitutivního rozhodnutí
– trvání závazku v soudem modifikované
podobě

Ve shora uvedeném případě dochází k situaci, kdy soud mění závazek s účinky ex nunc,
do budoucnosti. Uvažujme modelový příklad, kdy dotčená strana byla povinna dle původního
závazku jednorázově zaplatit druhé straně částku ve výši 1 000,- Kč. Avšak ještě než došlo ke
splatnosti závazku, nastala podstatná změna okolností dle § 1765 odst. 1 OZ. Až rozhodnutím
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soudu byl závazek změněn (jinými slovy, až od právní moci rozhodnutí byl změněn dosavadní
hmotněprávní stav), a to tak, že soud snížil v důsledku podstatné změny okolností plnění
z 1 000,- Kč na 500,- Kč. Od nabytí právní moci rozhodnutí tedy dochází ke změně hmotného
práva do budoucnosti, tedy ke změně závazku. Od této chvíle je dotčená strana nově povinna
zaplatit částku ve výši 500,- Kč. Není však vyřešena otázka, jak naložit s částkou 1 000,- Kč. Ad
absurdum by tak z důvodu původního závazku, který zůstal nezměněn, a nově nastoleného
hmotněprávního stavu soudem, měla dotčená strana zaplatit částku ve výši 1 500,- Kč. Lépe je
tato nesrovnalost viditelná na opakovaném plnění, viz příklad 3.

Příklad č. 2
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Popis časové osy:
- Vznik z. – vznik závazku
- změna o. – podstatná změna okolností s důsledky dle § 1765 odst. 1 OZ
- žaloba – doručení návrhu soudu dle § 1766 odst. 1 OZ
- R s PM – konstitutivní rozhodnutí s účinky ex tunc, které nabylo právní moci
- spl. – splatnost závazku
-

– pozastavení plnění ze závazku z důvodu podstatné změny okolností

-

– časový úsek od vzniku závazku do podstatné změny
okolností

-

– trvání závazku v soudem modifikované
podobě, a to od počátku podstatné změny okolností

V tomto případě soud mění závazek s účinky ex tunc. To však dotčenou stranu nezbavuje
zcela povinnosti plnit v době splatnosti. Lépe je tato nesrovnalost viditelná na opakovaném
plnění, viz příklad 4.

Příklad č .3
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Popis časové osy:
-

Vznik z. – vznik závazku
změna o. – podstatná změna okolností s důsledky dle § 1765 odst. 1 OZ
žaloba – doručení návrhu soudu dle § 1766 odst. 1 OZ
R s PM – konstitutivní rozhodnutí s účinky ex nunc, které nabylo právní moci
spl. – splatnost závazku

-

– řádné plnění závazku

-

– pozastavení plnění ze závazku z důvodu podstatné změny okolností

-

– časový úsek od vzniku závazku do podstatné změny
okolností

-

– časový úsek od podstatné změny okolností do právní
moci konstitutivního rozhodnutí

-

– trvání závazku v soudem modifikované
podobě

Ve shora uvedeném případě dochází k situaci, kdy soud mění závazek s účinky ex nunc,
do budoucnosti.
Uvažujme modelový příklad, kdy dotčená strana byla povinna dle původního závazku
opakovaně platit druhé straně částku ve výši 1 000,- Kč. K takovému plnění docházelo až do
chvíle, kdy nastala podstatná změna okolností dle § 1765 odst. 1 OZ. Až rozhodnutím soudu byl
41

závazek změněn (jinými slovy, až od právní moci rozhodnutí byl změněn dosavadní
hmotněprávní stav), a to tak, že soud nově snížil v důsledku podstatné změny okolností plnění
z 1 000,- Kč na 500,- Kč. Od nabytí právní moci rozhodnutí tedy dochází ke změně hmotného
práva, tedy ke změně závazku do budoucnosti. Od této chvíle je dotčená strana nově povinna
plnit v částce ve výši 500,- Kč.
Avšak pokud by soud mlčel o dosavadním trvání závazku, bude mít dle hmotného práva
druhá strana stále nárok na plnění ve výši 3 000,- Kč, bez ohledu na to, zda se následně tento
nárok rozhodne soudně vymáhat či nikoliv. Takový stav je nežádoucí, jelikož zákonná úprava
cílí na poměry po podstatné změně okolností, nikoliv dílčí plnění ze závazku, která v závazku
„vyzbydou“ do budoucna poté, co soud rozhodl, a mají být teprve splněna. (Předpokládejme, že
navrhovatel vymezil předmět řízení jako nejšířeji možný, tedy ode dne podstatné změny
okolností. Pokud by úmyslně některá plnění „vynechal“, pak by se na ně rozhodnutí
nevztahovalo a bylo by povinností dotčené strany je splnit v původní, nezměněné podobě.)
Dle mého není možné, aby soud rozhodnutím s účinky ex nunc jednoduše vyslovil, že se
závazek pouze mění do budoucna tak, že zároveň mění splatná plnění v minulosti.

Příklad č. 4
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Popis časové osy:
-

Vznik z. – vznik závazku
změna o. – podstatná změna okolností s důsledky dle § 1765 odst. 1 OZ
žaloba – doručení návrhu soudu dle § 1766 odst. 1 OZ
R s PM – konstitutivní rozhodnutí s účinky ex tunc, které nabylo právní moci
spl. – splatnost závazku

-

– řádné plnění závazku

-

– pozastavení plnění ze závazku z důvodu podstatné změny okolností

-

– časový úsek od vzniku závazku do podstatné změny
okolností

-

– trvání závazku v soudem modifikované
podobě, a to od počátku změny okolností
Ve shora uvedeném případě dochází k situaci, kdy soud mění závazek s účinky ex tunc,

tedy od okamžiku, kdy došlo k podstatné změně okolností.
Uvažujme modelový příklad, kdy dotčená strana byla povinna dle původního závazku
opakovaně platit druhé straně částku ve výši 1 000,- Kč. K takovému plnění docházelo až do
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chvíle, kdy nastala podstatná změna okolností dle § 1765 odst. 1 OZ. Až rozhodnutím soudu byl
závazek změněn, a to tak, že soud snížil v důsledku podstatné změny okolností plnění z 1 000,Kč na 500,- Kč, a to zpětně, s účinky ex tunc. Dochází tedy zpětně ke změně hmotného práva
s tím, že soud sice sníží plnění, které má být pravidelně poskytováno, nezbavuje však dotčenou
stranu povinnosti plnit za období od podstatné změny okolností, kdy dotčenou stranou plněno
nebylo.
Dle hmotného práva by pak byla dotčená strana již od právní moci rozhodnutí v prodlení
s plněním částky ve výši 1 500,- Kč. Soud by tedy ve výroku rozhodnutí uložil povinnost
dotčené strany zaplatit částku ve výši 1 500,- Kč, a dále povinnost plnit v soudem modifikované
podobě (pokud má být dle smlouvy plněno i dále). Dle hmotného práva by zde také mohla
přetrvávat povinnost smluvní pokuty či úroků z prodlení, takové rozhodnutí tedy rovněž není
zcela vyhovující.
Pokud by však dotčená strana plnila i nadále během soudního řízení, vědoma si, že
podstatná změna ji nezbavuje zcela povinnosti plnit, avšak ve snížené výši, pak by rozdíl mezi
reálným plněním a plněním, které nařídil soud, nemusel být nikterak markantní.
Jak bylo v kapitole „Obecně ke konstitutivnímu rozhodnutí“ řečeno, má soud právo
primárně zjišťovat, nikoliv je dotvářet, není tedy jeho hlavní úlohou zasahovat do
hmotněprávních vztahů. Co se potom konstitutivního rozhodnutí s účinky ex tunc týče, ty budou
ještě ojedinělejší. Avšak právě z formulace „neplyne-li z povahy věci působnost ex tunc“66
dovozuji, že v některých výjimečných případech není dokonce nutné přiznat konstitutivnímu
rozhodnutí účinky ex tunc výslovně zákonem. V případě § 1765 a § 1766 OZ plyne právě
z povahy věci, že soud by mohl za určitých okolností rozhodnout jedním z výroků s účinky ex
tunc.

66 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9.
aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 210
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4.2 Řízení o žalobě na plnění – vzájemný návrh a započtení
„Ohledně způsobu uplatnění návrhu u soudu se lze domnívat, že jej bude možno učinit
v prvé řadě samostatnou žalobou, kterou bude zahájeno civilní sporné řízení, jehož předmětem
bude změna nebo zrušení závazku. Nic však nevylučuje ani to, aby návrh na změnu nebo zrušení
závazku byl učiněn již v rámci probíhajícího řízení, v němž se bude strana, jíž se změna poměrů
nedotkla, domáhat splnění závazku. Typicky pak takový návrh bude formou žaloby navzájem
činit žalovaný.“67
„Pokud jde o podání návrhu, může být učiněn samostatně, ale i v průběhu již
probíhajícího řízení o splnění dluhu. Soud o něm však rozhodne samostatným výrokem (Králík,
Lavický, 2012).“68
Komentář tedy a priori předpokládá rizikové řešení, kdy dotčená strana, která se bude
chtít dovolávat změny či zrušení závazku, přerušila plnění, protože v případě řádného plnění
(a následně splnění závazku) by došlo k jeho zániku, a následně k meritornímu rozhodnutí –
zamítnutí žaloby. Toho si tedy strana, dotčená podstatnou změnou okolností, musí být vědoma.
Zároveň však druhá strana podává k soudu žalobu na plnění. V případě, že soud nebude mít za
prokázané, že došlo k okolnosti tak podstatné, která založila v právech a povinnostech stran
zvlášť hrubý nepoměr, bude muset dotčená strana, dovolávající se těchto okolností, plnit vše
původně sjednané, navýšené případně o úroky z prodlení, smluvní pokuty a náhradu nákladů
řízení, případně náhradu škody, neboť ke změně hmotněprávních poměrů konstitutivním
rozhodnutím nakonec nedošlo.
V závislosti na tom, jak vysoký je nárok žalovaného, který žalovaný uplatňuje vůči
žalobci, rozlišujeme vzájemný návrh a námitku započtení. Dle § 98 OSŘ je vzájemným návrhem
i projev žalovaného, jímž proti žalobci uplatňuje svou pohledávku k započtení, avšak jen pokud
navrhuje, aby bylo přisouzeno více, než co uplatnil žalobce. Jinak soud posuzuje takový projev
jen jako obranu proti návrhu

67 LAVICKÝ P., KRÁLÍK M., SR 10/2012, Soudní rozhledy, 10/2012, s. 377
68 HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2014, s. 235-236
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Vzájemným návrhem se tedy rozumí situace, kdy žalovaný svým podáním reaguje na
žalobu a domáhá se po žalobci plnění převyšující žalobcův návrh, popř. se domáhá druhově
jiného nároku.69
Naopak námitkou započtení je procesní obrana žalovaného dle § 1982 OZ. Pokud si
strany dluží plnění stejného druhu, může každá z nich prohlásit, že si takovou pohledávku
započítává vůči pohledávce druhé strany, v tom rozsahu, v jakém se pohledávky vzájemně kryjí.
Jde tedy o to, že žalovaný bude chtít dosáhnout částečného, případně úplného zamítnutí žaloby
vůči němu podané. Pokud by však mělo plnění přesahovat žalobcův nárok v žalobě uvedený,
půjde o vzájemný návrh.
Na základě výše uvedeného je však nutné vzpomenout si na charakteristické rysy
konstitutivního rozhodnutí. Jelikož hmotněprávní stav zůstává v době řízení neměnný, mluvíme
proto o oprávněném zájmu dotčené strany. V době probíhajícího řízení není možné mluvit
o nároku, resp. o pohledávce, kterou by si mohla dotčená strana započíst, jelikož žádná taková
doposud nevznikla. Pokud se tedy máme bavit konkrétně o řízení ve věci podstatné změny
okolností, docházím osobně k závěru, že z povahy věci nebude vůbec možné mluvit ani
o započtení, ani o vzájemném návrhu.
Něco jiného je, když dojde jak podání žaloby na plnění, tak k návrhu ve věci podstatné
změny okolností, a soud spojí obě věci dle § 112 OSŘ. Dle tohoto ustanovení není soud povinen
spojit věc vždy (přestože jsou dány podmínky pro spojení), ovšem kromě těch případů, „kdy
neexistuje jiná rozumná alternativa, tj. kdy by samostatné projednání věcí představovalo zásah
do ústavně garantovaných práv účastníka (slovo „může“ v § 112 odst. 1 je tak v tomto případě
vlastně vykládáno jako „musí“ – k tomu srov. Přidal 2004).“. 70
Dle mého by samostatné projednání věci právě bezpochyby do ústavně garantovaných
práv zasahovalo. Došlo by totiž nevyhnutelně k situaci, kdy by soud musel vyhovět žalobě na
plnění. Současně s tím by v jiném řízení probíhalo jednání o návrhu na změnu či zrušení
závazku, kterému by mohlo být následně vyhověno. Vzniknul by tak dvojaký hmotněprávní
69 SVOBODA K., SMOLÍK P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C.
H. Beck, 2017, 409 s.

70 SVOBODA K., SMOLÍK P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C.
H. Beck, 2017, s. 471
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vztah vzájemně hrubě si odporující. Došlo by k nežádoucí situaci, jelikož žalobce ve věci žaloby
na plnění by měl již vydaný exekuční titul, zatímco konstitutivní rozhodnutí ve věci podstatné
změny okolností exekučním titulem není (za určitých podmínek by mohl býti, v takovém případě
by však byly vydány dva exekuční tituly vztahující se k témuž plnění, k tomu viz v kapitole
„Vykonatelnost“).
V případě, že dojde k podání žaloby na plnění, bude muset dotčená strana zahájit nové
řízení ve věci podstatné změny okolností. Dle ustanovení § 112 odst. 1 OSŘ by byly dány
podmínky ke spojení věci, neboť se jedná o věci, které spolu souvisí skutkově, a zároveň se
týkají týchž účastníků. Současně neexistuje jiná rozumná alternativa, soud by tedy byl povinen
věc spojit. Pak dojde k ideálnímu stavu, kdy soud buď přizná žalobci ve věci žaloby na plnění
jeho nárok (pokud k podstatné změně okolností nedošlo), nebo vyhoví návrhu ve věci podstatné
změny okolností a závazek změní či zruší.

4.3 Rozhodnutí soudu v případě spojení věci a jeho účinky
„Složitější situace může vyvstat, učiní-li žalovaný návrh na změnu nebo zrušení závazku
v rámci řízení o žalobě, kterou se protistrana domáhá plnění ze smlouvy. Jestliže totiž soud
závazek ze smlouvy zruší, bude muset žalobu na plnění zamítnout. Stejně patrně bude zapotřebí
rozhodnout i za situace, kdy závazek ze smlouvy bude pouze modifikovat. Výrok soudu o změně
(ale i o zrušení) závazku má konstitutivní povahu, a proto může mít účinky pouze ex nunc;
změna závazku tak může nastat nejdříve právní mocí výroku, popř. i později, stanoví-li tak
rozsudek. Soud nebude moci žalované straně uložit povinnost splnit modifikovaný závazek, neboť
by ji tím zavazoval k plnění, k němuž v době jeho rozhodování z hlediska hmotného práva ještě
nebyla povinna. Vedle výroku o změně závazku proto v takovém případě bude muset žalobu
protistrany zamítnout.“71
Opět se dostáváme k jádru problému, tedy jaké účinky by konstitutivní rozhodnutí soudu
mělo mít. Z výše citovaného úryvku dle mého vyplývá několik zásadních nesrovnalostí.
Co se týče zamítnutí žaloby na plnění v důsledku změny závazku, tak dle mého soud
tímto způsobem rozhodnout s účinky ex nunc nemůže (předpokládám zamítnutí žaloby
z důvodu, že zde byla podstatná změna okolností, která založila zvlášť hrubý nepoměr v právech
71 LAVICKÝ, KRÁLÍK, SR 10/2012, Soudní rozhledy, 10/2012, s. 377
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a povinnostech stran závazku). Pokud má totiž soud rozhodovat konstitutivním rozhodnutím
s účinky ex nunc, jak je uvedeno výše, byl žalobce povinen plnit v rozsahu původního závazku
až do nabytí právní moci konstitutivního rozsudku, kterým se mění či ruší poměry obou stran. To
ostatně přiznává sám autor citovaného textu, když říká, že „změna závazku tak může nastat
nejdříve právní mocí výroku, popř. i později, stanoví-li tak rozsudek“. Do té doby měly být
hmotněprávní poměry nedotčeny, jelikož samotná změna okolností do hmotněprávních poměrů
nezasahuje, toto činí až rozhodnutí soudu. Soud by tedy zamítnutím žaloby vyslovil, že
protistrana nemá (a neměla) nárok na plnění vyplývající ze závazku, což je v rozporu
s hmotněprávním stavem v době rozhodování.
Tím by tedy soud sice vyřešil dosud nevypořádaná práva a povinnosti, které nastaly
z důvodu neplnění žalobce v období od podstatné změny okolností do nabytí právní moci
konstitutivního rozsudku, ovšem dle mého nesprávně, resp. protiprávně, pokud by měl mít
rozsudek účinky ex nunc. Soud by totiž v takovém případě rozhodoval v rozporu s hmotným
právem. Ad absurdum by stejně tak mohl soud žalobu na plnění zamítnout i v případě, když by
původní závazek nezměnil či nezrušil, jelikož zde neshledal podstatnou změnu okolností, resp.
podmínky pro vydání konstitutivního rozhodnutí. Z pohledu hmotného práva, za předpokladu
účinků rozhodnutí ex nunc, se totiž hmotněprávní stav, a tudíž povinnost plnit z původního
závazku, nijak nemění.
Nabízí se další otázka k rozhodnutí s účinky ex nunc. Pokud by měl soud žalobu na
plnění zamítnout i v případě, že dotčená strana plnění ze smlouvy přerušila (nárok druhé straně
tedy vzniknul), jak by měl soud rozhodnout ve chvíli, kdy dotčená strana nepřestala plnit, jelikož
nechtěla podstupovat riziko, že soud závazek nakonec nezruší či nezmění v její prospěch. Pokud
bychom se měli držet zamítnutí žaloby v případě, kdy dotčená strana neplnila, pak v případě
plnění dotčené strany by musel soud rozhodnout, že má být vráceno, co bylo plněno (příp. do
výše určené soudem), jelikož na plnění nebyl nárok. Takové rozhodnutí by bylo dle mého
správné, ovšem ne za předpokladu, že by soud rozhodoval s účinky ex nunc, jelikož pak by zde
nárok druhé strany na plnění podle hmotněprávního stavu reálně byl.
Současně vylučuji variantu, kdy by soud sice zamítl žalobu na plnění ve chvíli, kdy
dotčená strana po podstatné změně okolností nadále neplnila, avšak v případě dobrovolného
plnění dotčené strany by ponechal poměry neupravené. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde
o snahu o co nejmenší soudní ingerenci do poměrů účastníků, jednalo by se však o dva opačné
způsoby vypořádání poměrů, které by byly ve vzájemném rozporu.
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Zároveň však souhlasím, že v případě vydání konstitutivního rozhodnutí není spravedlivé
požadovat po straně, která se změny domáhala, plnění v původním rozsahu závazku. Je tedy
nutné hledat jiné řešení, které by dle mého mohlo spočívat právě ve výroku rozhodnutí s účinky
ex tunc.
Pokud budeme uvažovat o účincích ex tunc, nabízí se otázka, zda se ve skutečnosti
nejedná o deklaratorní rozhodnutí, jelikož právě toto působí s takovými účinky. Opověď zní, že
nikoliv, neboť podstatná změna okolností sama o sobě nezakládá, nemění, ani neruší poměry
v právu hmotném, byť by zakládala zvlášť hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi stran.
Současně, pokud podstatná změna okolností nastane a žádná ze stran se jí nedovolává, závazek
bude i přes zvlášť hrubý nepoměr trvat v původním rozsahu a plnění podle původního závazku
bude po právu. Soud tedy deklaratorně neprohlašuje, že došlo ke změně hmotněprávních poměrů
v důsledku změny okolností. Až ve chvíli, kdy konstitutivně rozhodne, bude zasaženo do
hmotněprávních poměrů stran, ovšem nutně s účinky ex tunc, v opačném případě by muselo být
vyhověno žalobě na plnění (i kdyby žaloba na plnění vůbec nepřišla, zůstával by zde „starý“
hmotněprávní stav).
Do této chvíle jsem rozebíral možnosti rozhodnutí soudu v případě, kdy soud závazek
mění. Jediný závěr, se kterým lze v citovaném textu souhlasit je ten, že soud žalobu zamítne ve
chvíli, kdy soud závazek zruší. Avšak nikoliv, že jej zruší s účinky ex nunc (opět by rozhodoval
jen o dalším trvání závazku do budoucna), ale že jej zruší s účinky ex tunc, tedy od chvíle, kdy
nastala podstatná změna okolností. Pokud soud vysloví, že svým rozhodnutím závazek ruší, bude
muset jistě rozhodnout s účinky ex tunc, v opačném případě by byla opět vymahatelná plnění, ke
kterým nedošlo, dokud soud o závazku pravomocně nerozhodl.
Dle mého je možné rozhodnout s účinky ex tunc i s ohledem na poněkud „hodící se“
formulaci ustanovení § 1766 odst. 1 OZ, tedy že soud může rozhodnout, že závazek ze smlouvy
změní obnovením rovnováhy práv a povinností stran, anebo že jej zruší ke dni a za podmínek
určených v rozhodnutí. Z ustanovení by tedy mohlo plynout, že lze závazek zrušit i s účinky ex
tunc, otázka však je, zda měl zákonodárce skutečně takový úmysl.
Samozřejmě pokud soud stihne vydat rozhodnutí ještě předtím, než vůbec dojde ke
splatnosti závazku (dotčená strana podala svůj návrh jaksi z opatrnosti, „preventivně“, ještě před
splatností), potom mít rozhodnutí účinky ex tunc nebude.
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Jako poslední argument pro rozhodnutí s účinky ex tunc považuji za nutné zmínit
paradoxně deklaratorní rozhodnutí. Ačkoliv podstatná změna okolností nemění hmotněprávní
stav ex lege, musí soud napravit nežádoucí stav – stav de iure, založený původním závazkem.
Ten totiž nadále od okamžiku podstatné změny okolností neodpovídá stavu de facto. Když tedy
soud rozhoduje deklaratorně např. o neplnění ze smlouvy, zjišťuje, zda v minulosti byla určitá
práva a povnnosti. V případě podstatné změny okolností bude soud zjišťovat, zda v minulosti
měla být určitá práva a povinnosti po změně okolností. V tomto by měla mít obě rozhodnutí
stejný rys, a z toho důvodu by obě měla mít účinky do minulosti. V případě, že by bylo
rozhodováno současně o žalobě na plnění, by pak mohly být v žalobě zahrnuty např. smluvní
pokuty či úroky z prodlení. Ať už by byly v žalobě zahrnuty či nikoliv, konstitutivní rozhodnutí
s účinky ex tunc by se s případným nárokem na ně vypořádalo.
Na základě výše uvedeného lze říci, že ani rozhodnutí výlučně s učinky ex nunc, ani
rozhodnutí pouze s účinky ex tunc, nemusí být zcela vyhovující. V prvém případě nemůže soud
vyřešit problém, jak naložit s již splatnými závazky, v druhém případě se s takovým problémem
sice vypořádá, avšak v důsledku toho se navrhovatel přesto vždy ocitne v prodlení s plněním již
splatného závazku, byť modifikovaného soudem (za předpokladu, že dotčená strana zcela
upustila od plnění). Otázka je, nakolik by bylo nespravedlivé, aby byla dotčená strana již
v prodlení, jelikož měla dle rozhodnutí soudu i přes podstatnou změnu okolností v určité výši
plnit. Předpokládám, že v některých případech bude moci soud rozhodnout čistě s účinky ex
tunc, neboť dotčená strana měla předpokládat, že ji podstatná změna okolností nezbavuje zcela
povinnosti plnit, ale jen částečně.
Na konci této úvahy považuji za vhodné zmínit poslední modelovou situaci. Nevylučuji,
aby soud vyhověl oběma stranám sporu, tedy aby byl za určitých okolností vydáno jak
konstitutivní rozhodnutí, tak rozsudek, kterým se vyhovuje žalobě na plnění. Jak jsem uvedl
v kapitole „Dispozice s předmětem řízení“, bude čistě na dotčené straně, jak široce vymezí
předmět sporu. Může se z jakéhokoliv důvodu rozhodnout, že nebude požadovat změnu či
zrušení závazku od chvíle, kdy nastala podstatná změna okolností, ale až od okamžiku
pozdějšího (jinýmy slovy, přestože nastala podstatná změna okolností, bude ještě dotčená strana
uznávat plnění dle původního závazku). Potom by, i přes konstitutivní rozhodnutí soudu,
závazek, byť pouze z části, trval v původní, nezměněné podobě. To i přesto, že z hlediska
časového by se jednalo o plnění uskutečněné již po podstatné změně okolností. Pokud by
následně došlo k podání žaloby na plnění, absurdní by byla představa, kdyby měl soud takovou
žalobu zamítnout jen proto, že už vydal konstitutivního rozhodnutí.
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Po zvážení všech důsledků výše uvedených docházím k závěru, že by v určitých
případech mohlo být optimálním řešením varianta rozhodnutí s výrokem s účinky ex tunc
v kombinaci s výrokem s účinky ex nunc. Jinými slovy, soud by svým výrokem část závazku
v dosavadní podobě zrušil – nutně s účinky ex tunc. V dalších výrocích, s přihlédnutím k novým
poměrům a okolnostem, by změnil závazek s účinky ex nunc. Soud by přitom při změně musel
zohledňovat i zrušenou část závazku.
Jazykový výklad věty „(…) může soud k návrhu kterékoli z nich rozhodnout, že závazek
ze smlouvy změní obnovením rovnováhy práv a povinností stran, anebo že jej zruší ke dni a za
podmínek určených v rozhodnutí“ by napovídal, že závazek nelze jak změnit, tak zrušit. Ani
z logiky věci nelze ten stejný závazek zrušit a zároveň změnit. Pokud však připustíme možnost
„rozdělení“ závazku za účelem vydání vyhovujícího rozhodnutí, mohlo by dojít v části ke
změně, v části ke zrušení. Nicméně i ve chvíli, kdy by soud rozhodoval pouze s účinky ex nunc
(dle mého nesprávně), by dle mého názoru rozhodnutím soudu vznikly de iure dva závazky (dva
hmotněprávní stavy) – ten před rozhodnutím soudu, a ten po právní moci rozhodnutí.
Dle mého by částečné přiznání účinků ex tunc nemělo za následek ani oslabení právní
jistoty. Ne každá podstatná změna okolností bude mít za následek změnu či zrušení závazku
soudem, avšak pokud budou splněny další podmínky dle § 1765 odst. 1 OZ, měl žalovaný v prvé
řadě přistoupit k jednání o smlouvě a obnovit spravedlivou rovnováhu závazku, jelikož on sám
musel vnímat trvání závazku v původní, nezměněné podobě, jako nespravedlivé.
Na závěr uvádím, že pokud bychom uvažovali zrušení dosavadního závazku a nastolení
nové rovnováhy mezi stranami rozhodnutím pouze s účinky ex nunc, de facto by to znamenalo
popření samotných rozdílů mezi účinky ex nunc a ex tunc.
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5

Právní moc a vykonatelnost konstitutivních rozhodnutí

5.1 Právní moc
Aby mělo řízení před soudem smysl, tj. aby skutečně došlo k vyřešení projednávané věci
před soudem, bude nutné klást na toto řízení určité požadavky. Takovými požadavky na řízení
jsou jeho konečnost a autoritativnost řešení věci. Splnění těchto požadavků zaručuje právní moc
rozhodnutí. 72
Právní moc můžeme rozdělit na dvě složky – právní moc formální a právní moc
materiální. U materiální právní moci potom rozlišujeme její pozitivní a negativní stránku. Co se
týče formální právní moci, jde o vlastnosti rozhodnutí, které se vážou k samotnému řízení –
jakmile rozhodnutí nabyde právní moci, nelze je napadnout řádnými opravnými prostředky.
Proto říkáme, že je rozhodnutím konečným. Pokud jde o materiální právní moc, jde o vlastnosti
rozhodnutí, které se vážou k předmětu řízení. Pozitivní stránka vyjadřuje, že je rozhodnutí
závazné, negativní stránka pak to, že je nezměnitelné. 73
Co se potom závaznosti týče, tedy vlastnosti rozhodnutí, která je vyjádřena pozitivní
stránkou materiální právní moci, rozlišuje teorie objektivní a subjektivní meze závaznosti.
Objektivní meze závaznosti určují předmět rozhodnutí, subjektivní meze závaznosti pak osoby
v tom smyslu, že v takto vymezeném rozsahu existuje povinnost řídit se rozhodnutím, a tedy je
tato povinnost vynutitelná.74
Co se týče právní moci konstitutivního rozhodnutí, pak „z konstitutivní povahy
rozhodnutí ještě neplyne, že nově vytvořené právo bude chráněno, tedy především, že k němu
bude soud v dalším řízení přihlížet. Rozdíl mezi právy vycházejícími z hmotněprávních úkonů na
jedné straně a z konstitutivních rozhodnutí na straně druhé vynikne až tehdy, kdy
konstitutivnímu rozhodnutí přiznáme vlastnosti (účinky) právní moci (§ 159 a § 159a). Pak se
projeví, že právo vzniklé na základě rozsudku je oproti právu vzniklému na základě jiné právní

72 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9.
aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 282,283

73 Tamtéž
74 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9.
aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 287
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skutečnosti zvlášť chráněno, tj. především již nemůže být zpochybňováno v jiném řízení mezi
týmiž účastníky.”75
Rozdíly mezi deklaratorním a konstitutivním rozhodnutím byly vyzdviženy již
mnohokrát – zatímco deklaratorní rozhodnutí zjišťuje hmotněprávní vztah a nijak ho nemění,
konstitutivní rozhodnutí vytváří hmotněprávní vztah nový. Konstitutivní rozhodnutí se však
neliší od těch deklaratorních v tom, že by nepotřebovala být vybavena vlastnostmi, které
představuje právní moc. Stejně tak, jako tedy samo o sobě není vybaveno těmito vlastnostmi
rozhodnutí deklaratorní, tak tomu není ani u rozhodnutí konstitutivních.
“Pojem konstitutivního rozhodnutí vystihuje pouze tu skutečnost, že samo rozhodnutí je
právním důvodem vzniku (zániku, změny) povinnosti, a z tohoto hlediska působí obdobně jako
jiná hmotněprávní skutečnost (kupní smlouva, splnění, novace apod.). Jestliže mu zákon
nepřizná rovněž určité zvláštní (procesní) vlastnosti, bude na něj třeba v následném procesu
nahlížet pouze jako na listinu (důkaz), kterou se prokazuje vznik (změna, zánik) určitého práva či
povinnosti. Nebude se tím lišit od jiné listiny, která bude v řízení k důkazu předložena. Rozdíl
mezi právy vycházejícími z hmotněprávních úkonů na jedné straně a z konstitutivních rozhodnutí
na straně druhé vynikne až tehdy, kdy konstitutivnímu rozhodnutí přiznáme vlastnosti (účinky)
právní moci (§ 159 a § 159a). Pak se projeví, že právo vzniklé na základě rozsudku je oproti
právu vzniklému na základě jiné právní skutečnosti zvlášť chráněno, tj. především již nemůže být
zpochybňováno v jiném řízení mezi týmiž účastníky.” 76
Pokud by právní moc nebyla přiznána rozhodnutím vůbec, lze se snad dobrat toho
názoru, že by mělo rozhodnutí sílu prosté soukromé listiny. To za předpokladu, že pojem veřejná
listina budeme chápat jako listinu vydanou orgánem veřejné moci, která nabyla právní moci.
Pokud by u veřejné listiny nebyl vyžadován atribut právní moci, pak by totiž i samotný
konstitutivní rozsudek bez právní moci znamenal v řízení více, než listina soukromoprávní.
Pokud je však právní moc obecně přiznána, bude zde ještě jakýsi „mezistupeň“ mezi
rozhodnutím, kterému by se právní moc nepřiznávala vůbec, a rozhodnutím, které nabylo právní
moci. Co se týče účinků mezi stranami, bude teprve právní moc (resp. její materiální prvek,
závaznost) konstitutivního rozhodnutí odpovídat pomyslné účinnosti smlouvy. Můžeme totiž
říci, že právo vznikne konstitutivním rozhodnutím soudu, ovšem pokud není rozhodnutí
75 DVOŘÁK B, Právní moc civilních soudních rozhodnutí, 1. vydání, 2008, s. 43
76

Tamtéž
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pravomocné, nemusí podle výroků strany jednat. V tomto časovém úseku lze podávat opravné
prostředky a není zdaleka postaveno najisto, že práva a povinnosti zakotvená ve výrocích soudu
zůstanou po odvolacím řízení nezměněna. Lze tedy konstatovat, že před nabytím právní moci
a vykonatelnosti je rozhodnutí ještě „slabší“, než řádně uzavřená smlouva, jelikož takovou
smlouvou jsou strany povinny se řídit, na rozdíl od nepravomocného rozhodnutí. Než nabyde
rozhodnutí právní moci, nemusí nikdo podle takového jednat. Až pravomocným a vykonatelným
konstitutivním rozhodnutím se budou muset strany řídit, vznikne překážka rei iudicatae a proti
rozhodnutí již nebude možné podat odvolání.
Až v tomto ohledu se projeví silnější výchozí postavení, které bude mít žalující strana při
dokazování, než kdyby žalovala ze smlouvy (tj. soukromoprávní listiny), a to v tom smyslu, že
právní titul, na základě kterého žaluje, je pravomocný a vykonatelný rozsudek, který je veřejnou
listinou dle § 567 OZ. „Veřejná listina je listina vydaná orgánem veřejné moci v mezích jeho
pravomoci nebo listina, kterou za veřejnou listinu prohlásí zákon; to neplatí, pokud trpí
takovými vadami, že se na ni hledí, jako by veřejnou listinou nebyla.“
Ohledně skutečností v listině obsažených pak stanoví § 568 OZ, odst. 1: „Je-li nějaká
skutečnost potvrzena ve veřejné listině, zakládá to vůči každému plný důkaz o původu listiny od
orgánu nebo osoby, které ji zřídily, o době pořízení listiny, jakož i o skutečnosti, o níž původce
veřejné listiny potvrdil, že se za jeho přítomnosti udála nebo byla provedena, dokud není
prokázán opak.“
Plným důkazem se potom rozumí důkaz, který je sám o sobě dostačující. O vzniku
závazku, pravosti předložené listiny či určení jednotlivých dílčích plnění pak nebude soud
vyžadovat jiný důkaz, než samotné konstitutivní rozhodnutí. Rozhodnutí tak nebude nutné
v tomto rozsahu žádným dalším důkazem doplňovat. To na rozdíl od soukromé listiny, jejíž
definice je obsažena v § 565 OZ, který stanoví, že je na každém, kdo se dovolává soukromé
listiny, aby dokázal její pravost a správnost.77

77 Srov. ZUKLÍNOVÁ M., Soukromá listina a veřejná listina. Právní prostor, 2015. Dostupné z:
https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/komentar-k-noz-soukroma-listina-a-verejna-listina
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5.2 Vykonatelnost
Pokud mluvíme o vykonatelnosti rozhodnutí, ta potom „spočívá v možnosti jeho přímé
vynutitelnosti prostřednictvím státní moci nebo pod její kontrolou.“78
Avšak pokud je rozhodnutí vykonatelné (tuto vlastnost mají všechna rozhodnutí),
neznamená to ještě, že je možné automaticky u všech přistoupit k exekuci. Ne každé rozhodnutí
je vykonatelné exekučně, a právě konstitutivní rozhodnutí vydané na základě podstatné změny
okolností, je jedním z nich. Toto konstitutivní rozhodnutí totiž žádným způsobem neodsuzuje
k plnění, jde „pouze“ o nastolení nové rovnováhy závazku, do budoucna. 79
Proto po nabytí právní moci a vykonatelnosti nelze přistoupit k exekuci, neboť nestačí, že
je zde rozhodnutí soudu o tom, jakým způsobem mají strany nově plnit. Vykonatelnost v tomto
případě neznamená exekuci, nýbrž povinnost se vykonatelným rozhodnutím řídit, resp. možnost
požadovat po druhé straně plnění v rozhodnutí stanovené. Znamená to, že se strany nově řídí
vydaným rozhodnutím, nikoliv původní smlouvu. Až v případě, že by jedna ze stran neplnila to,
co dle rozsudku měla, by mohla druhá strana podat žalobu k soudu. Tím dojde k naplnění přímé
vynutitelnosti prostřednictvím státní moci, tedy k projevu vykonatelnosti.
Pravomocné a vykonatelné konstitutivní rozhodnutí tedy bude základem pro to, aby se
žalobce s úspěchem dovolal svého práva před soudem. Takové rozhodnutí však pouze spolehlivě
prokazuje skutečnost, že závazek je nově upraven soudem, a dále, v jakém rozsahu mělo být
nově plněno. Všechny ostatní skutečnosti, tedy převážně, že žalovaná strana neplnila v rozsahu
stanoveném konstitutivním rozhodnutím, bude muset žalobce prokázat dalšími důkazy stejně,
jako by šlo o neplnění v případě platně uzavřené smlouvy. Rozhodnutí, které následně vydá soud
ve věci, však tentokrát bude rozhodnutím deklaratorním. Zjistí, že žalovaná strana neplnila to, co
plnit měla, a v novém rozsudku jí uloží danou povinnost. Až na základě takového deklaratorního
rozhodnutí bude možné, po právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí, přistoupit k exekuci.
Dle mého však neplatí závěr o tom, že konstitutivní rozhodnutí vydané podle § 1766 odst.
1 OZ není exekučním titulem, absolutně. Za prvé, jistě lze exekučně vymáhat uloženou
78 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9.
aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 293, 294

79 Srov. tamtéž.
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povinnost nahradit náklady řízení té straně, která nechtěla přistoupit na spravedlivé obnovení
rovnováhy práv a povinností závazku, a kvůli které bylo řízení zahájeno (v rozsahu nákladů
řízení je každé rozhodnutí konstitutivní, tento argument tedy uvádím pouze jako jakési
doplnění). Za druhé, pokud dojdeme k závěru, že výrok o dosavadním plnění mezi stranami bude
mít účinky ex tunc, pak za určitých okolností bude výrok soudu po nabytí právní moci
a vykonatelnosti vykonatelný exekučně. To v případě, že bylo i přes podstatnou změnu okolností
dotčenou stranou řádně plněno. Soud by pak závazek v jím určeném rozsahu zrušil, a následně
by tedy musel rozhodnout o navrácení části či celého plnění. Výrok soudu by byl vykonatelný
exekučně také tehdy, pokud by mělo mít konstitutivní rozhodnutí čistě účinky ex tunc, kterým by
soud modifikoval závazek v minulosti, neboť pak by byla dotčená strana v prodlení již splatného
závazku.

5.3 K nákladům řízení
Nabízí se otázka, kdo by hradil náklady řízení ve chvíli, když bude podána jak žaloba na
plnění, tak žaloba dle § 1766 odst. 1 OZ a soud rozhodne o změně či zrušení původního závazku.
V případě, že by mělo rozhodnutí pouze konstitutivní účinky ex nunc, žaloval by oprávněně
i žalobce ve věci plnění původního závazku. V tom případě by žalovaná strana (dotčená strana
ve věci podstatné změny okolností), musela hradit žalobci náklady řízení i v případě úspěchu ve
své věci (každý by hradil náklady v řízení, které prohrál). Dle položky 4, bodu 1. písm. c) zákona
o soudních poplatcích č. 549/1991 Sb. činí v ostatních případech za návrh na zahájení
občanského soudního řízení, jehož předmětem není peněžité plnění soudní poplatek 2 000 Kč.
Dle § 9 advokátního tarifu pak nelze-li hodnotu věci nebo práva vyjádřit v penězích nebo lze-li ji
zjistit jen s nepoměrnými obtížemi a není-li dále stanoveno jinak, považuje se za tarifní hodnotu
částka 10 000 Kč. Lze tedy očekávat, že náklady řízení z žaloby na plnění by byly
pravděpodobně vyšší, takové rozhodnutí by tedy nebylo spravedlivé, resp. jakákoliv povinnost
hradit náklady uložená tomu, kdo se s úspěchem dovolává podstatné změny okolností, by
spravedlivá nebyla.
K právu požadovat náhradu nákladů řízení a povinnosti zaslat předžalobní výzvu jako
podmínku pro přiznání náhrady nákladů řízení lze dodat, že předžalobní výzva nebude nutná,
jelikož dotčená strana nežaluje žalobou na plnění, jde pouze o nastavení nových poměrů mezi
stranami závazku. Smysl a účel institutu předžalobní výzvy bude navíc naplněn, jelikož se
dotčená strana bude muset pokusit o obnovení jednání předtím, než podá žalobu k rozhodnutí
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soudu, jinak soud žalobu zamítne. To je i smyslem předžalobní výzvy, tedy uvědomění
budoucího žalovaného o předmětu sporu a poskytnutí dostatečné lhůty pro jeho urovnání.
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Závěr
Vydávání konstitutivního rozhodnutí v civilním řízení sporném je relativně neobvyklou
činností soudu. Ke změně či zrušení závazku soudem z důvodu podstatné změny okolností pak
dosud v České republice nedošlo. Proto bylo předmětem této práce dopátrat se de lege ferenda,
jakým způsobem by měla dotčená strana závazku postupovat, aby byly dodrženy všechny
zákonné předpoklady pro vydání rozhodnutí. Předmětem zkoumání bylo i to, jakým způsobem
by měl postupovat soud v případě, že by měl o takovém návrhu rozhodovat. Jelikož se jedná
o oblast, která nebyla doposud prověřena praxí, je možné, že se ve skutečnosti bude rozhodovací
praxe ubírat jiným směrem. Doufám však, že by tato práce mohla sloužit alespoň jako podklad
pro diskusi při zjišťování ideálního a spravedlivého způsobu rozhodování.
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Konstitutivní rozhodnutí v civilním řízení
Abstrakt
Práce se zabývá konstitutivním rozhodnutím v civilním řízení sporném, vydaném
v důsledku podstatné změny okolností dle § 1765 a § 1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku. Práce vzhledem k absenci judikatury zaujímá k dané problematice vlastní stanovisko.
Nejprve v čistě teoretické rovině zkoumá rozdíly mezi rozhodnutím konstitutivním
a deklaratorním, aby nebylo pochyb, jak oba typy rozhodnutí působí na hmotněprávní vztahy.
S takto vymezeným konstitutivním rozhodnutím zkoumá podmínky pro konání řízení, resp.
povinnosti, které musí dotčená strana splnit, aby bylo vůbec možné požadovat po soudu změnu
či zrušení závazku. Soud bude tyto skutečnosti zjišťovat dokazováním, přičemž významnou roli
bude hrát dokazování negativní skutečnosti. Pokud bude mít soud všechny podmínky pro vydání
rozhodnutí za splněné, bude na jeho uvážení, jakým způsobem dosavadní vztah vypořádá.
V tomto ohledu tedy nebude vázán návrhem dotčené strany, přičemž to platí i pro řádné
a mimořádné opravné prostředky. Zákon tedy v případě konstitutivního rozhodnutí ponechává
soudu značnou míru diskrece. Avšak co do předmětu řízení bude soud vždy rozhodovat jen
v rozsahu vymezeném navrhovatelem, v tomto tedy bude záležet na dotčené straně, jak široce
předmět řízení vymezí.
Následně je předmětem zkoumání způsob meritorního rozhodnutí a jeho účinky na
hmotněprávní vztahy. Ačkoliv se jedná o otázku teoretickou, bylo mým cílem poukázat na to, že
nelze nahlížet na konstitutivní rozhodnutí dogmaticky a přisuzovat mu výlučně účinky ex nunc,
ale že v určitých případech je logické a dokonce nutné, aby byly konstitutivnímu rozhodnutí
přiznány účinky ex tunc.
Nakonec je předmětem zkoumání též specifická povaha rozhodnutí vzhledem k právní
moci a vykonatelnosti. Povaha konstitutivního rozhodnutí sama o sobě nezaručuje ty vlastnosti,
kterými je vybavena právní moc, i konstitutivní rozhodnutí tedy musí nabývat právní moci.
Nabytí vykonatelnosti konstitutivního rozhodnutí pak může mít různé následky, a to v závislosti
na tom, jakým způsobem soud rozhodne. V některých případech bude mít rozhodnutí pouze
povahu nově nastoleného závazku, který bude splatný teprve v budoucnosti, v některých
případech však může být i konstitutivní rozhodnutí, vydané z důvodu podstatné změny okolností,
exekučním titulem.
Klíčová slova: konstitutivní rozhodnutí civilní
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Judgment in the case of hardship
Abstract
The thesis deals with the judgment in civil proceedings, issued as a result of a severe
change in circumstances (hardship) under § 1765 and § 1766 of Act No. 89/2012, The Civil
Code. In the absence of jurisprudence, the thesis presents its own outlook on the issue.
First of all, the thesis examines on a purely theoretical basis the differences between
a judgment that changes (or terminates) the contract so the contractual rights and duties are
distributed fairly again, and a declaratory judgment that only finds out if the parties are
contractually obliged. After this differenciation there should be no doubt how both of these
judgments affect relations between the contracting parties. The thesis afterwards examines the
conditions for conducting proceedings, i.e. obligations that a party must meet in order to be
entitled to request a change or termination of the contract by the court. The court will ascertain
these conditions were met by the disadvantaged party, while the burden of proof is on the
disadvantaged party. Proving of a negative plays significant role in the proceeding. If the court
finds all the conditions fulfilled, it will be at its discretion how it will settle the disputed contract,
and in this respect will not be bound by the petition of the disadvantaged party. This also applies
for the appellate courts. Thus, in the case of hardship, the law provides the court with
a considerable degree of discretion. However, as to the subject-matter of the proceedings, the
court will always rule only to the extent defined by the plaintiff, so it will depend on the
disadvantaged party how broadly the subject-matter of the proceedings is going to be in the first
place.
Subsequently, the judgment itself and its effects on relations between the parties are
examined. Although this is a theoretical question, my aim was to point out that it should not be
viewed dogmatically i.e. the judgment does not carry strictly ex nunc effects, but that in certain
cases, it is logical and even necessary that the judgment should be granted ex tunc effects.
Finally, the specific nature of the judgment in regard to legal force and enforceability is
also examined. The nature of a judgment does not in itself guarantee the qualities which are
bound to legal force, and therefore every judgment must come into force. The enforcement of
a judgment can have different consequences depending on how the court rules. In some cases,
the judgment will solely have the effect of newly established contract, in some cases the
judgment will include enforceable rights and duties taking into account the previous contract.
Klíčová slova: civil proceedings hardship
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