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1 Úvod
Je nesporné, že chtít něco vlastnit se bezpochyby řadí k základním pudům
člověka již po dlouhá tisíciletí. Je proto logické, že směna zboží za peníze jako
jeden z mála legálních prostředků, kterým člověk vlastnického práva dosáhne, tvoří
základní kámen právní úpravy. A našlo by se jistě mnoho dalších důvodů, proč je
kupní smlouva tak oblíbeným, a proto také právní obcí hojně využívaným tématem
k té či oné diskusi.
Vzhledem k četnosti výskytu tohoto tématu nebylo snahou autora této práce
postižení problematiky kupní smlouvy, byť v co možná nejkomplexnějším měřítku,
pouze z pohledu popisu vlastní právní úpravy, ale též z pohledu různých způsobů
jejího pojetí. V části právní úpravy spadající do občanského práva tak byl kladen
důraz především na teoreticko-právní stránku, naopak obchodně-právní část si bere
za vzor klasický, standardizovaný postup zavedený praxí, resp. odbornou
literaturou.
Důvodem pro tuto strategii byla zejména snaha předejít jednostrannosti a
tolik vytýkané strohé popisnosti prací. Právě proto je část práce věnována i
obecnému pojmu samotné smlouvy, tj. problematice, která je pro začátečníka
polem přívětivějším, než samotná kupní smlouva. Tento fakt není dán ani tolik
menší mírou zpracování, neboť o institutu smlouvy toho bylo samozřejmě napsáno
již více než mnoho, jako spíše tím, že tato část nebyla vytčena jako stěžejní, a tak
bylo možné se věnovat jenom některým pohledům na tuto problematiku.
Stejně tak bylo přistupováno i k právní úpravě kupní smlouvy obsažené
v obchodním zákoníku. Výklad není, a ani snad nemůže být, zdaleka vyčerpávající,
neboť stěžejní je pro tuto práci úprava občanskoprávní a ustanovení týkající se
obchodní kupní smlouvy jsou tak pouze částí doplňkovou.
Některé otázky, jakou jsou např. vedlejší ujednání v souvislosti kupní
smlouvou, byla z obchodněprávní úpravy inkorporována do části občanskoprávní, a
to zejména v důsledku snahy o co možná nejnižší míru roztříštěnosti identických
pojmů obou úprav.
1

Jak bylo naznačeno, práce si klade za cíl zejména poskytnout čtenáři ucelený
obraz o institutu kupní smlouvy, a proto obsahuje i vybrané mezníky z jejího
historického vývoje.
Současně bylo v některých pasážích využito komparativní metody se
zahraniční právní úpravou, a to jak z pohledu legislativního, tak z pohledu právní
nauky. Není náhodou, že pro srovnání byly voleny zejména středoevropské a
západoevropské státy, neboť k jejich právním úpravám má ta naše jistě nejblíže,
přičemž v takto vymezeném rámci zase má smysl srovnávat různé nuance.
I když tak přímo z názvu práce neplyne, jako žádoucí se v průběhu tvorby
ukázalo začlenění kapitoly o mezinárodní kupní smlouvě, která dala legislativní
základ zejména pro naši kupní smlouvu upravenou obchodním zákoníkem. Důraz
byl kladen zejména na prameny mezinárodního práva, resp. na Vídeňskou úmluvu,
INCOTERMS atp.
Prostor byl specificky věnován i prodeji zboží v obchodě. Důvodem pro toto
rozhodnutí je fakt, že jde bezpochyby o nejfrekventovanější způsob uzavírání
kupních smluv, který je u nás podroben též specifické právní úpravě. Zvláštní
důraz byl pak v této souvislosti věnován odpovědnosti za vady zboží, která je nejen
diskutovaným tématem mezi odborníky, ale i praktickým tématem mezi laiky.
Ačkoliv nebylo ani zdaleka snahou vytvořit komparační materiál k úpravě,
která by měla v nejbližších měsících či letech nahradit tu stávající, byl, jak je
doposud zvykem, poskytnut prostor i novému občanskému zákoníku, a to zejména
v těch místech, kde by ta či ona jeho úprava snesla na základě úvah de lege ferenda
jistou míru kritiky začátečníka.
To, že v práci není nové právní úpravě věnován rozsáhlejší prostor, je
zapříčiněno dosavadním nedostatkem studijních podkladů. I přes notnou dávku
medializace přicházející právní úpravy byly doposud publikovány pouze značně
kusé údaje obsažené zejména v oblasti článků, jejichž autoři se ve většině případů
nacházejí na úrovni těch, kdo (podobně jako autor této práce) zatím „pouze
hledají“, a jejich názory jsou tak vhodné spíše k úvahám, než k citaci. Práce se tak
v této oblasti více než na vlastní výklad nových ustanovení orientuje v rámci
2

jednotlivých druhů kupní smlouvy spíše jen na přicházející změny a pouze
povšechně hodnotí jejich přínos.
Uvedená absence studijních materiálů není absolutní. Je totiž nutné přiznat,
že o budoucí právní úpravě již bylo sděleno mnohé, a to ve formě ústních
přednášek. Z těch jistě čerpat bylo teoreticky možné, avšak na obranu autora je
nutné poznamenat, že těmi, kdo přednášeli a přednášejí, jsou vesměs autoři
samotného textu nové úpravy, a tak si posluchač většinou klade otázku, zda
nevyslechne spíše kazuistický výklad o potřebnosti nového občanského kodexu a o
tom, jak je výborný, než objektivní výklad a vysvětlení toho, co přinesla nová
úprava opravdu nového.
Tato práce absenci studijních materiálů jistě nevyplní. Lze však snad věřit,
že prameny hodné vzoru budou v dohledné době publikovány.
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2 Smlouva
2.1

Historický exkurz k pojmu (kupní) smlouvy

Klasická, laická podoba smlouvy se řadí mezi nejstarší instituty mezilidských
vztahů. Tato skutečnost je doložena i faktem, že zmínky o směnách zboží jsou
doložitelné už z období barbarství, resp. obdobím dělby práce. Míru nutnosti
takovéhoto institutu dokresluje i to, že období barbarství je tím, kdy významnější
osoby v osadách začínají mít vlastní majetek.
Prvou písemně dochovaná zmínka o smlouvě, resp. o jakémsi smluvním
základu, se nachází zřejmě na území Mezopotámie, historické anály s touto dobou
spojují tzv. dlužné otroctví. Lze se proto domnívat, že právě tento systém byl
založen na smluvním základě.1
Relativně již vyspělé právní vztahy nalézáme ve starověkém Řecku, a to
konkrétně v době mykénské. Z této doby se dochovávají zmínky jak o smlouvách
trhových, tak ale i nájemních či darovacích. „Pro klasické Řecko je typická otrocká
práce: je základem výroby. Otrok je také jedním z neobvyklejších předmětů
obchodu. I když zřejmě původně (podobně jako v Římě, ale nejen tam) se
i v Řecku obligace vyvinuly z deliktů (totiž, kdo má splnit nějakou povinnost
a neplní ji, poškozuje toho, kdo má právo splnění této povinnosti požadovat), vedl
vývoj zbožně peněžních vztahů a vývoj společenský, mj. i právní, k tomu, že se
obecným – v této době v plném smyslu tohoto slova – důvodem vzniku závazku
stávají smlouvy.“2 Ostatně tuto skutečnost potvrzuje i sám Aristoteles, který zná
prodej a koupi, půjčku a výpůjčku, záruku, úschovu a nájem.3
Období počátků starověkého Říma je v rámci smluvního vývoje ovlivněno
zejména Zákonem XII tabulí. Zde lze nalézt první náznaky smluvní autonomie či
zmínku o půjčce jakožto smluvním typu. V dalším vývoji Římské říše a s tím
souvisejícím mohutným rozvojem obchodu jde ruku v ruce i rozvoj smluvního
1

Srov. Klíma, Nejstarší zákony lidstva, Academia, Praha, 1979, str. 37 an.
Zuklínová, M., Smlouva, Academia, Praha, 1984, str. 13.
3
Srov. Aristoteles, Aristotelova úschova athénská, (Překlad J. Pražák), Praha, 1900.
2
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práva. Zejména doba císaře Justiniána pak dopomáhá k rozkvětu zpracování
závazkového práva smluvního, byť v popředí stále stojí smluvní svoboda. Pokud
jde o vlastní kupní smlouvu, platí, že „římské právo rozlišovalo trh mancipační,
který byl reálným kontraktem s dvojím protisměrným převodem vlastnictví, a od 2.
stol. př. n. l. trhovou smlouvu jako konsensuální synallagmatickou smlouvu iuris
gentium. Tato smlouva (emptio venditio) zakládala jenom závazky a byla kausou
převodu vlastnictví, avšak samotný převod byl zvláštním právním jednáním, i když
mohl časově spadat vjedno s uzavřením smlouvy. Předmětem prodeje mohly být
jak věci tělesné, tak věci netělesné a rovněž soubory práv (jmění nebo pozůstalost),
držba věci, práva k věci cizí kromě služebností.“4
Pro smluvní právo platné v období přelomu středověku a novověku je
typické, že s rozvojem obchodních vztahů se do popředí dostává smlouva trhová,
ze které se postupně vyvíjí smlouva kupní, jakkoli se současně stále samozřejmě
užívá i smlouva směnná. Platí-li právě řečené obecně pro většinu evropských států
a jejich právo, platí to zákonitě i pro území Českého státu, resp. pro české smluvní
právo.
Na podkladě římskoprávních konsensuálních smluv a vlastního učení
o svobodě člověka, pak zejména škola přirozeného práva dává vzniknout obecné
teorii smlouvy. Kupní smlouva byla v tomto období, na rozdíl od jejího pojetí
v římském právu, chápána jako smlouva reálná. Věc se tak převáděla skutečným
předáním mezi prodávajícím a kupujícím. V historických análech popisující tuto
dobu pak lze narazit i na zmínky o prodeji dobrovolnou dražbou nebo o soudním
prodeji.5
V období nastoupivšího kapitalismu je smluvní systém samozřejmě již plně
rozvinut a lze říci, že mu „vévodí“ právě kupní smlouva. Ta je chápána většinou
opět jako smlouva konsensuální, není ovšem samozřejmě vyloučeno, aby byla
uzavřena též jako smlouva reálná. (V podrobnostech k některým úpravám kupní
smlouvy v evropských zemích viz dále kapitola 3).
4

Pelikánová, I., Obecné úvahy o kupní smlouvě a obchodní kupní smlouvě, AUCI.-AUC Iuridica,
č. 2, 1997, str. 23 an.
5
Vančura, J., Úvod do studia soukromého práva římského, Praha, nákl. vlast., rok neuveden, str. 23.
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„Když v Rusku zvítězila socialistická revoluce, a bylo nezbytně nutné
smluvní svobodu, a nejen tu kapitalistickou, omezit na minimum a řídit
hospodářství země, a tudíž i společenské vztahy jiným způsobem – pomocí
direktiv, administrativy a plánu apod., zdálo se, že smlouva je se socialismem
neslučitelná, že je jako právní institut a forma vztahů mezi lidmi vývojem
překonána, a že bude efektivně nahrazena jinými nástroji. Zdálo se, že bude možné
vytvořit takový společenskoprávní systém, který vůbec nebude smlouvy
potřebovat.“6
To se samozřejmě ukázalo jako nerealistické. Pravdou ovšem je, že smluvní
systém v období socialismu pozbyl nemálo na svém významu, přičemž o kupní
smlouvě to lze konstatovat dvojnásob. Mezi nejdůležitějšími ekonomickými
subjekty (zejména mezi státními podniky) totiž byla jako převod vlastnictví
vyloučena a nahrazovala ji smlouva o převodu práva hospodaření ke státnímu
majetku. Teprve v poslední fázi socialismu smluvní systém posiluje a lze říci, že
spolu s tím na významu nabývá opět též kupní smlouva.

2.2

Pojem Smlouvy

Sleduje-li se pojem samotné smlouvy, zasluhuje na historický výklad navázat,
a to pohledem do římského práva. Obecnou definici smlouvy zde sice
nenalezneme, neboť pravděpodobně žádná ani neexistovala, „nicméně dochovala
se definice pojmů „pactio“ a „conventio“: „Et est pactio duorum pluriumve in idem
placitum konsensus.“ (Dig. II tit. XIV. de pactis, 1., Ulp., §2); „Conventionis
verbum generale est ad omnia pertinens, de quibus negotii contrahendi
transgendique causa consentiunt, qui inter se agunt;…“ (Dig. II tit. XIV. de pactis,
1., Ulp., §3).“7
K dalším definicím smlouvy podle římského práva lze konstatovat, že jsou
velmi podobné. Svědčí o tom následující příklady. „Smlouva jest jednání
dvoustranné záležející v souhlasném projevu dvou proti sobě stojících stran

6
7

Zuklínová, M., Smlouva, Academia, Praha, 1984, str. 19.
Tamtéž, str. 99.
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a zakládající obligační poměr.“8 Anebo: „Contractus je dvoustranné právní jednání
mezi živými, z něhož vzniká civilním právem uznaný poměr, zvaný obligace, a to
buď na základě určité formy, anebo bez určité formy na základě typického, právem
uznaného účelu, kterého strany chtějí dosáhnout“9. V možnostech této práce není
sledovat další přečetné definice smluv, ať již jde o vymezení předložená v dalším
historickém vývoji, anebo o definice recentní.
Vyjde-li se však z naší civilistiky, jistě sluší připomenout především iniciální
Knappovu definici pro oblast občanského práva, kterou však lze aplikovat obecně
a která zní: „Občanskoprávní smlouva jest právní skutečnost (a to dvoustranný
právní úkon), který vzniká konsensem (srovnalým projevem vůle) dvou nebo více
osob o založení, změně či zrušení občanského (tj. především majetkového)
poměru.“10 S tím více méně koinciduje i obvyklé aktuální pojetí smlouvy,
v souladu s nímž je smlouva „dvoustranný, resp. vícestranný právní úkon, k jehož
vzniku je třeba shodného projevu vůle (dohody – konsensu) dvou, resp. více
smluvních stran ohledně celého obsahu smlouvy.11 Jde snad o formulaci přesnější
potud, že o jednotlivých prvcích smlouvy bude pojednáno v samostatné
podkapitole níže.
Právě uvedené definice patří k nejrozšířenějším a více méně jsou, alespoň
v současné naší literatuře, všeobecně přijímány. S ohledem na pluralitu možných
pohledů na pojem smlouvy však (jakožto tzv. genetické definice) nejsou
samozřejmě jediným způsobem, jak pojem smlouvy postihovat.
Z mnoha jiných možných pojímání smlouvy stojí na tomto místě za
připomenutí alespoň to chápání smlouvy, které ji postihuje z hlediska její funkce,
jako pramen práva. „Formou vnějšího vyjádření obecných práv a povinností, tj.
heteronomního práva, mohou být i normativní smlouvy. Je tomu tak především
v právu mezinárodním. Avšak i v právu vnitrostátním může smlouva obsahovat
smlouvy (v takovém případě jde o vzájemný souhlasný projev vůle více subjektů
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Sommer, Učebnice soukromého práva římského, 11/1, Praha, 1935, str. 15.
Kincl, J., Valentin, U., Skřejpek, M., Římské právo, Praha, C.H. Beck, 1995, str. 215.
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Knapp, V., Občanskoprávní smlouvy, str. 131
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Švestka, J., Dvořák, J., a kol., Občanské právo hmotné II, Praha, Wolters Kluwer, 2009, str. 28.
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obsahující práva a povinnosti obecné a nikoli konkrétní, resp. individuální
povahy)… V teorii se zpravidla uznává, že pramenem vnitrostátního práva mohou
být normativní smlouvy uzavřené mezi vnitrostátními subjekty, a to v případech,
kdy psané právo zakládá jejich obecnou závaznost. V českém právu jsou za takové
smlouvy zpravidla uznávány smlouvy kolektivní, uzavírané mezi zaměstnavateli
a odbory.“12
To je ovšem jen jeden aspekt věci. Druhý, který má význam právě především
i pro civilní právo, je ten, že smlouvy jsou samy někdy tím, čemu se říká právo
autonomní, které potom představuje základ tvorby právních vztahů.13 Jde
o smlouvy tvořící tzv. lex contractus, přičemž jsou-li v plnění své regulatorní
funkce „důsledné“, jak je tomu u tzv. self-regulatory contracts, upravují vlastně
celý obsah vztahu svých subjektů s tím, že eliminují (s výhradou kogentních
norem) použití zákonné úpravy.

2.3 Klasifikace smluv
2.3.1 Obecně ke členění smluv
Jestliže pojem smlouvy postihuje tak či onak jednotu všech smluv, které si lze
představit, představuje jejich diferenciaci jejich klasifikace, resp. třídění. Ačkoliv
se v odborné literatuře setkáváme s mnohými členěními smluv, lze konstatovat, že
žádný z těchto výčtů obvykle není (a dost dobře ani nemůže být) zcela úplný.
Vysvětlením pro tento fakt je skutečnost, že jednou ze základních zásad
českého civilního práva je zásada smluvní svobody, přičemž právě v důsledku této
zásady si smluvní strany mohou smluvit takříkajíc cokoliv, co se jim zlíbí, pokud to
neodporuje zákonu (včetně případu obcházení zákona a rozporu s dobrými mravy).
Právě z tohoto důvodu zná i náš právní řád samozřejmě smlouvy nepojmenované,
tedy takové, jejichž úpravu v něm nenalezneme a které sice jakožto protipól
smlouvám pojmenovaným tvoří základ jednoho třídění smluv, avšak pro svou

12
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Knapp, V., Teorie práva, Praha, C.H. Beck, 1995, str. 132.
V podrobnostech viz tamtéž, zejm. str. 52.
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nepředvídatelnou variabilitu vytvářejí prostor pro jejich rovněž nepředvídatelná
možná třídění.
Lze proto uzavřít, že o celistvé klasifikaci smluv, resp. o celistvém smluvním
systému z hlediska teoretického můžeme hovořit pouze v mezích platných právních
předpisů upravujících smluvní systém.
V teorii se lze setkat s celou řadou různých členění smluv. Účelem této práce
přitom jistě není dopodrobna všechny zkoumat. Proto bude pojednáno jen o těch
nejfrekventovanějších, jež zpravidla mohou mít význam právě pro posouzení kupní
smlouvy.
2.3.2 Klasifikace smluv podle jejich obsahu
Patrně nejnápadnějším členěním smluv je členění podle jejich obsahu, resp.
podle toho, jaký druh právního vztahu mají za účel upravit. Charakteristickým
znakem je současně fakt, že jednotlivé typy smluv někdy spadají do různých
odvětví civilního práva, byť obvykle se vyskytují ve většině z nich.
Nejrozšířenější skupinu soukromoprávních smluv tvoří smlouvy závazkové.
To jsou takové smlouvy, které (i) zakládají závazkové právní vztahy (tj. smlouvy
spadající zejména do osmé části občanského zákoníku, ale například i do hlavy II
části třetí obchodního zákoníku), (ii) způsobují změnu závazkového právního
vztahu (např. cesse), (iii) mající za následek zánik závazkového právního vztahu
(např. dohoda o započtení), (iv) a konečně takové, které závazkový právní vztah
zajišťují (např. dohoda o srážkách ze mzdy).
Někdy se lze setkat i s věcněprávními smlouvami, tj. takovými, které
zakládají, mění nebo ruší věcná práva. Avšak vzhledem k intabulačnímu principu,
pokud jde o nemovitosti, resp. hlavně k dvoufázovosti nabývání vlastnictví, jsou
v českém právu spíše výjimkou. Jako příklad lze uvést případ, kdy by kupní
smlouva, jejímž předmětem by byla věc movitá, obsahovala ustanovení o tom, že
tato smlouva má současně i translační účinky.
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Specifickými smlouvami, které vykračují za rámec běžných závazkových
smluv, jsou dále smlouvy (většinou multilaterální), které zakládají různé právnické
osoby. Základem je smlouva charakteru společenské smlouvy, která však má
za následek (po připojení dalších právní skutečností) vznik nového právního
subjektu. Zde jde o smlouvy jak občanského práva, tak práva obchodního.
Ve sledovaném výčtu nesmí chybět zmínka též z oblasti práva rodinného
a dědického. Lze poukázat na specifické smlouvy upravující majetkové poměry
manželů nebo smlouvy zakotvující výživu dětí, popř. smlouvy upravující dědické
poměry.
Vrátíme-li se ještě ke smlouvám ryze závazkovým, klade se otázka tzv.
soluční smlouvy. „Vyskytuje se rovněž i názor, že smlouvou je i splnění dluhu
podle § 599 (hovoří se o smlouvě soluční). Vychází se přitom z toho, že ani splnění
dluhu nemůže nastat jednostranně, nýbrž že k němu dojde jen tehdy, jestliže věřitel
plnění nabídnuté dlužníkem přijme.“14 Lze se však spíše klonit k názoru, že splnění
dluhu náležitosti smlouvy nesplňuje, neboť akt plnění představuje jednostranný
právní úkon. Z této teze lze dovodit, že i poskytnutí potřebné součinnosti ze strany
věřitele je též jednostranný právní úkon, čímž je vyloučen základní prvek jakékoliv
smlouvy, a totiž fakt, že jde o právní úkon dvoustranný.
2.3.3 Klasifikace smluv z teoretických hledisek
2.3.3.1

Dělení smluv podle subjektů

Vcelku banální, z hlediska předmětu této práce však nepominutelným je
předně dělení smluv podle toho, kdo se smlouvy účastní.
Na tomto základě se rozlišují jednak smlouvy dvoustranné (bilaterální)
a jednak smlouvy vícestranné (multilaterální). Prvé (mající pouze dvě strany) jsou
pravidlem, druhé (charakterizované více stranami) naproti tomu spíše výjimkou.
Ani jedny však nelze samozřejmě ztotožňovat s tím, kolik subjektů se jich účastní,
neboť na každé ze stran smlouvy může vystupovat subjektů více.
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Švestka, J., Dvořák, J., a kol., Občanské právo hmotné II, Praha, Wolters Kluwer, 2009, str. 38
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2.3.3.2

Dělení smluv podle formy

Dalším, neméně banálním, avšak rovněž nikoli nevýznamným členěním
smluv je jejich rozlišení podle jejich formy. Z jejího hlediska se rozlišují smlouvy
jednak formální a jednak neformální.
Prvé jsou ty, jejichž určitou specifickou formu vyžaduje zákon či předchozí
dohoda stran smlouvy, druhé pak mohou být uzavřeny a existovat v jakékoli formě.
Požadovaná forma přitom může být rozmanitá. Zpravidla jde o písemnost smlouvy,
ale někdy i o určitou „kvalitu“ podpisů, resp. jejich umístění apod.
2.3.3.3

Dělení smluv podle šíře projevu vůle

Pro posouzení smluv, a kupní smlouvy obzvláště, má dále svůj význam
klasifikace smluv podle toho, zda k jejich podstatě postačí jen prostý projev vůle,
anebo zda tento projev má být navíc ještě rozšířen o další projev spočívající ve
faktickém, reálném chování.
Na tomto základě se rozlišují jednak smlouvy konsensuální (v jejichž případě
se hovoří o tom, že consensu contrahitur obligatio) a jednak smlouvy reálné (v
souvislosti s nimiž se zase, byť ne zcela přesně, hovoří o tom, že re contrahitur
obligatio).
2.3.3.4

Dělení smluv na základě vzájemnosti

Charakteristických rysem smluvního práva (a nejen jeho) je většinou tzv.
úplatnost. Plnění jedné strany tedy obvykle odpovídá plnění druhé strany
a smlouva, která je toho základem, je smlouvou úplatnou.
Nepředpokládá-li smlouva úplatu, tj. druhá strana nemusí plnit nic, jde
o smlouvu bezúplatnou. (Výjimkou jsou pak tzv. negotia mixta cum donatione,
jejichž příkladem je „prodej“ za symbolickou cenu a v souvislosti s nimiž se ovšem
klade otázka, do jaké míry nejde pouze o disimulované darovací smlouvy.)
Úplatnost však není jen otázkou peněz. Úplatné plnění může mít jak formu peněz,
tak formu jinou (např. práva, cenného papíru aj.).
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Dělením velmi příbuzným je dále dělení smluv na jednostranně zavazující
a oboustranně, resp. vzájemně zavazující. Jednostranně zavazující smlouva ukládá
povinnost něco dát, konat, něčeho se zdržet či něco strpět (tedy klasické
římskoprávní dare, facere, ommittere či pati) pouze jedné straně; u dvoustranně
zavazující smlouvy je tomu přesně naopak.
S tímto členěním bývá někdy nepřesně ztotožňováno konečně to dělení smluv
na

základě

vzájemnosti,

které

rozlišuje

smlouvy

synallagmatické

a asynallagmatické. Zde je rozdíl v tom, zda plnění jedné strany je anebo naopak
není podmíněno plněním strany druhé. V tomto rámci se přitom rozlišuje jednak
funkcionální synallagma, aktuálně vyjádřené zejm. v § 560 věty prvé ObčZ, a tzv.
exeptio non adimpleti contractus, jak vyplývá zase z § 560 věty druhé ObčZ.)
2.3.3.5

Dělení smluv podle právní úpravy

Smlouvy lze dále dělit podle toho, zda jsou nebo nejsou právem upraveny. V
této

souvislosti

se

hovoří

zpravidla

o

pojmenovaných

(nominátních)

a nepojmenovaných (inominátních) kontraktech. Synonymicky se to někdy zase
označuje jako rozlišení smluv typických a atypických. Přitom na mysli se většinou
má to, co je zřejmě nejpodstatnější, totiž zda jde o smlouvy právem explicitně
upravené, anebo o smlouvy právem neupravené.
Pojem smluv (ne)pojmenovaných je z hlediska naposled uvedeného pohledu
terminologicky relativní a nepřesný. Pojmenované smlouvy totiž mohou být i ty,
které upraveny právem nejsou, avšak pro svůj častý výskyt v praxi své
pojmenování mají. Obdobný závěr o terminologické relativitě a nepřesnosti pak lze
učinit i o označení typických a atypických smluv. I ty smlouvy, které právo
neupravuje, se totiž mohou, jak řečeno, v praxi hojně vyskytovat. Není proto divu,
že se pojmem typických smluv někdy rozumí něco jiného, konkrétně smlouva,
„která má určité typické znaky, představuje, zastupuje, určitou třídu smluv, je
smlouvou určitého typu.“15

15

Zuklínová, M., Smlouva, Academia, Praha, 1984, str. 78.
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Ovšem ani označení smluv jako smluv upravených a neupravených, jakkoli
v dané souvislosti zřejmě nejpřesnější, není zcela „bez kazu“. Zde lze hovořit
o věcné relativitě a nepřesnosti „upravených“ smluv, a to dokonce ve dvojím
směru. Za prvé, na obecné úrovni, se v praxi vyskytuje nejedna smlouva, která je
tzv. smíšenou smlouvou, tedy smlouvou, která je na jedné straně konglomerátem
dvou či více upravených smluv, která však sama jako smluvní typ samostatně
upravena není. Za druhé, v konkrétní úrovni, může být v praxi uzavřena ona
upravená smlouva, avšak strany si na základě smluvní svobody svá práva
a povinnosti upraví více či méně odlišně od dispozitivní právní úpravy, takže
nakonec uzavřou smlouvu vlastně více či méně neupravenou.
2.3.3.6

Dělení smluv podle jejich účinku

Na účinky smlouvy lze nahlížet nejméně ze dvou různých pohledů. Jednak
jde o účinky smlouvy z hlediska doby, kdy je smlouva účinná, tj. zakládající,
měnící či rušící práva a povinnosti svým stranám, jednak lze hovořit o účincích
k jednotlivým aktérům smlouvy.
Klasickým modelem užívaným při uzavírání smluv je situace, kdy účinnost
smlouvy (samozřejmě písemné) nastává podpisem poslední ze smluvních stran.
Takže tímto okamžikem smluvním stranám vznikají práva a povinnosti. Od těchto
smluv „s okamžitou účinností“ se však lze různým způsobem odchýlit. Pak jde
o smlouvy s odloženou účinností, a to zpravidla buď na základě ustanovení času
(tempus), anebo na základě suspenzívní podmínky (nejtypičtějším příkladem,
jejíhož uplatnění je tzv. opční smlouva).
Specificky se pak hledisko počátku účinků smluv projevuje v rozlišení tzv.
smluv inter vivos a smluv mortis causa. Prvé jsou bezkonkurenčně nejrozšířenější
a vyvolávají účinky již za života stran. Druhý případ smluv, které vyvolávají
účinky až pro případ smrti, v našem právu zatím neexistuje a nahrazuje jej pouze
jednostranný právní úkon v podobě závěti.

13

Nový občanský zákoník však již s dědickou smlouvou počítá, avšak nelze
hovořit o žádné novince, neboť tu upravoval občanský zákoník až do roku 1950,
kdy byla odstraněna.
Co se týče konečně délky doby, na kterou se smlouvy uzavírají, můžeme
rozlišovat smlouvy uzavřené na dobu určitou a smlouvy uzavřené na dobu
neurčitou. Při uzavírání smluv na dobu určitou smluvní strany buď opravdu
sjednávají svá práva a povinnosti s ohledem na nějakou okolnost, po jejímž zániku
či ukončení by právní vztah pozbýval smyslu, anebo si jednoduše nechávají více
manipulativního prostoru pro další vyjednávání na dobu, kdy se bude blížit její
zánik.
Pokud jde o druhé z naznačených hledisek, zdá se na první pohled nelogické,
aby účinky smlouvy vznikaly pro jiného než pro její strany. Ostatně je
nepopiratelné, že smluv zakládající práva pouze své smluvní strany je samozřejmě
drtivá většina. Vedle nich se ovšem najdou i takové, které se tomuto pravidlu
alespoň částečně vymykají. Jde o tzv. pacta in favorem tertii. To jsou takové
smlouvy, které jsou uzavřeny ve prospěch někoho, kdo smluvní stranou není a kdo
se přesto z takové smlouvy stane oprávněným. (Předpokladem ovšem je, že taková
osoba se smlouvou vysloví souhlas.)
2.3.3.7

Dělení smluv z hlediska kauzy

Smlouvy se konečně z teoretického pohledu dělí na kauzální a abstraktní.
Kauza bývá charakterizována tak, že „vyjadřuje povahu a typ ekonomického
vztahu a specifikuje ekonomické zájmy upravované daným typem právního vztahu.
Vzhledem k tomu, že lze odlišit vztahy ekonomické a vztahy právní, odlišuje se
i ekonomický důvod vzniku závazku (kauza) a právní titul (právní důvod), kterým
je občanskoprávní skutečnost. Ačkoli kauza je tedy ze své povahy vázána na vztah
mimoprávní (ekonomický), může zákon (a také tak v řadě případů činí) z kauzy,
tedy vazby formálně právních aspektů a aspektů materiálních (ekonomických),
učinit právně významnou skutečnost.“16

16

www.sagit.cz.
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Na základě právě řečeného lze smlouvy členit na kauzální a abstraktní jednak
podle (i) existence kauzy, (ii) jejího vyjádření ve smlouvě a (iii) dokazování kauzy.
Pokud jde o existenci kauzy, snad všechny smlouvy jsou smlouvami
kauzálními. Naproti tomu podle vyjádření kauzy známe smlouvy, z nichž kauza
patrna je (jak je tomu právě u kupní smlouvy), i smlouvy, z nichž patrna není (např.
závazky z cenných papírů). Konečně dokazování kauzy má význam zejména ve
sporných situacích, tj. kdy jde o to, zda ve sporu kauza musí či nemusí být
dokázána, a i zde lze lišit případy smluv kauzálních a abstraktních. „Dokazování
kauzy se neprovádí u těch abstraktních vztahů, u kterých zákon výslovně stanoví
míru dokazování, končící u důkazu existence právního titulu (typické rovněž
u vztahů směnečných) (Cenný papír).“17

2.4 Uzavření (vznik) smlouvy
Na rozdíl od pojmu smlouva, vznik, resp. proces vzniku smlouvy již právně
upraven je, přičemž proces k uzavření smlouvy lze vyčíst z ustanovení § 43 a násl.
ObčZ.
Kontraktační proces se v zásadě skládá ze dvou jednostranných právních
úkonů, totiž z návrhu (oferty, nabídky) a z jeho přijetí (akceptace). Oba tyto právní
úkony mohou být vykonány (projeveny) jednak ústně, resp. bezprostředně, a nebo
v jiné formě, tedy dopisem, resp. elektronicky, či telefaxem (s tím, že dálnopis byl
již zcela zrušen a telegrafická komunikace již též prakticky nepřipadá v úvahu).
Rozdíl mezi ofertou učiněnou bezprostředně a distančně spočívá v tom, kdy
nastává její účinek. Zatímco účinky oferty učiněné bezprostředně nastávají ihned,
neprodleně, účinky oferty učiněné distančně nastávají až tehdy, kdy tato dojde
osobě, které je určena, resp. kdy dojde do sféry ovládané adresátem (např.
vhozením do poštovní schránky adresáta).18

17
18

Tamtéž.
Švestka, J., Dvořák, J., a kol., Občanské právo hmotné II, Praha, Wolters Kluwer, 2009, str. 35
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Rozdíl mezi ofertou učiněnou bezprostředně a distančně není pouze ve
vzniku, ale i v jejím zániku. Ústní návrh zaniká, není-li přijat ihned, přičemž tento
stav má za následek fakt, že oferent jím není již dále vázán. U distančního návrhu
naopak platí, že lhůta pro jeho přijetí je dodržena tehdy, jestliže oblát stihne
akceptaci doručit oferentovi ve lhůtě, kterou oferta obsahuje, resp. ve lhůtě
přiměřené, pokud oferta lhůtu neobsahovala.19 V tomto případě se nejedná o lhůtu
procesně právní a tudíž nestačí v dané lhůtě akceptaci pouze odeslat, ale je nutné ji
reálně doručit.
Ofertu lze odvolat pouze za předpokladu, že toto odvolání dojde oblátovi
dříve, resp. nejpozději se samotnou ofertou. Návrh naopak nelze odvolat v situaci,
kdy běží lhůta v ofertě stanovená pro přijetí, anebo ve chvíli, kdy je návrh označen
jako neodvolatelný.
Přijetí (akceptace) může mít pouze jedu podobu, a totiž, že oblát přijme ofertu
v identickém znění, v jakém ji obdržel. Pro případ, že by oblát ofertu jakkoli
pozměnil či revidoval, zákon konstruuje nevyvratitelnou domněnku, že tím odmítá
ofertu v celém jejím rozsahu, tedy i v neupravených částech, a namísto akceptace
vytváří ofertu novou.
V případě, že dojde ke společnému konsensu obou stran na celém obsahu
smlouvy, jsou smluvní strany v souladu se zásadou pacta sunt servanda tímto
obsahem vázány a vznikají jim tak vzájemná práva a povinnosti.

2.5 Exkurz v rámci obligačních a věcněprávních (translačních)
účinků kupní smlouvy
V rámci platně uzavřené kupní smlouvy je nutné rozlišit, zda je její účinek
obligační nebo translační.
Obligační účinek je obecně chápán jako takový právní následek, který
spočívá pouze ve vzniku souboru práv prodávajícího a kupujícího, tj. práva
prodávajícího získat do svého vlastnictví předmět koupě a práva kupujícího získat
19

Tamtéž.
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kupní cenu. Naopak věcněprávní účinek spočívá v tom, že sama kupní smlouva již
působí přechod vlastnického práva. V tomto případě tedy u věcí movitých
k převodu vlastnictví již není zapotřebí předání věci.
Naše právo vychází z konstrukce kupní smlouvy s pouze obligačními účinky,
kdy se rozlišuje jednak titulus (tj. právě kupní smlouva) a modus (tj. úkon vedoucí
k převodu vlastnictví). Není tomu tak však ve všech právních řádech. Uveďme
příklad, kdy tomu tak také je a kdy tomu tak není.
„Na rozdíl od germánského práva, které podrželo rozlišování mezi titulem a
modem adquirendi a s uzavřením kupní smlouvy nespojuje translační účinek,
francouzské právo v tomto směru má koncepci jinou a uzavření smlouvy kupní
samo o sobě vede k převodu vlastnického práva … Znamená to, že …. francouzská
kupní smlouva sama právo převádí a uzavření smlouvy je jenom důvodem pro
vznik povinnosti věc odevzdat a zaplatit. Tím má také francouzská kupní smlouva
podstatně blíž k cessi než naše kupní smlouva. Uvedený rozdíl vede k tomu, že
francouzský právník chápe německou kupní smlouvu jako cosi odlišného od
francouzské koupě, protože německá kupní smlouva jenom zakládá závazek
převést vlastnické právo. Tohoto právního následku je možno dosáhnout ve Francii
jinými právními nástroji předcházejícími uzavření kupní smlouvy.“20
Tento právní stav vyplývá zejména ze skutečnosti, že francouzský právní řád
nezná ani smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Případy budoucí koupě tak řeší zejm.
instituty promesse unilatérale de vente (smlouva jednostranně zavazující, tedy
assynallagmatická), promesse synallagmatique de vente a tzv. accord de principe.

2.6 Zásady smluvního práva
Zásady smluvního práva, ale i soukromého práva obecně, povětšinou nejsou,
na rozdíl od některých částí práva veřejného, legálně výslovně upraveny. Při jejich
kompletaci se proto musí vycházet zejména z teorie.

20

Pelikánová, I., Obecné úvahy o kupní smlouvě a obchodní kupní smlouvě, 1997, AUCI.-AUC
Iuridica, č. 2, str. 23 an.
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2.6.1 Zásada rovnosti stran
Výjimkou potvrzující pravidlo je zásada rovnosti smluvních stran. Ta je totiž
obsažena v ustanovení § 2 odst. 2 ObčZ. Názory na právní rovnost jsou různé.
Nejpřesvědčivější je však pojetí, v souladu s nímž „rovnost subjektů právního
vztahu spočívá v tom, že
a) žádný subjekt právního vztahu nemůže jinému subjektu tohoto právního
vztahu sám jednostranně uložit povinnost ani si založit právo…,
b) vznikne-li mezi subjekty právního vztahu neshoda (střet- kolize – konflikt),
nemůže ji jeden ze subjektů rozhodnout bez dohody s druhým (nemo iudex
in causa sua), nýbrž se musí, chce-li, aby tato neshoda byla mezi nimi
rozhodnuta, obrátit na soud, před nímž mají vůči sobě navzájem oba
subjekty rovné procesní postavení.“21
Z této zásady současně vyplývá klasické občanskoprávní dělení vzájemných
práv a povinností, a totiž na do ut des (dávám, abys dal), do ut facias (dávám, abys
dělal), facias ut des (dělám, abys dával) a facias ut facias (dělám, abys dělal).
2.6.2 Zásada smluvní svobody
Zásadu smluvní svobody, která představuje species zásady autonomie vůle,
obsahuje (byť neužívá její pojem) ustanovení § 2 odst. 3 ObčZ, kde se praví, že
účastníci občanskoprávních vztahů si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit
dohodou odchylně od zákona, jestliže to zákon výslovně nezakazuje a jestliže
z povahy ustanovení zákona nevyplývá, že se od něj nelze odchýlit.
Zásada smluvní svobody je ovšem složitější, neboť má několik aspektů. Tak
předně má smluvní strana svobodu rozhodnutí v tom, zda konkrétní smlouvu vůbec
uzavře či nikoli. Dále se může svobodně rozhodnout, s kým smlouvu uzavře a co
bude jejím obsahem. S určením obsahu smlouvy souvisí a koneckonců se i prolíná
svoboda určit si typ smlouvy, která bude uzavřena, přičemž významným aspektem
21

Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J., Občanské právo hmotné I, Praha, Wolters Kluwer, 2009,
str. 46.

18

smluvní svobody je též svoboda určit formu smlouvy. Někdy se konečně hovoří též
o tom, že smluvní svobodu smlouvy vytváří též svoboda smlouvu za dohodnutých
podmínek zrušit. Tento aspekt svobody ovšem někdy bývá v teorii pomíjen.22
U zásady smluvní svobody si je však nutné snad více než u jiných zásad
uvědomit, že je právě jen zásadou, která připouští četné výjimky (např.
v kontraktační povinnosti, v přikázané zákonné formě smlouvy apod.).
2.6.3 Zásada pacta sunt servanda
Zásadou, která již v občanském zákoníku obsažena není, avšak její závaznost
je neméně důležitá, je zásada pacta sunt servanda, tj. zásda, že smluvní strany mají
smlouvy, které uzavřely, dodržovat.
Tuto zásadu však nelze vztahovat pouze na smluvní právo, nýbrž je nutné
poznamenat, že její dodržování je nutné napříč celým právním řádem, neboť bez
jejího dodržování by právní řád jako takový pozbýval většího smyslu.
2.6.4 Zásada ochrany dobré víry
Bona fides, resp. zásada dobré víry je předpoklad toho, že smluvní strana je
přesvědčena, má zato, že jedná po právu, tedy, že mu právo svědčí. Ani tato zásada
však, na rozdíl např. od německého Bürgerliches Gesetzbuch, není v občanském
zákoníku obecně upravena.
Zásada nemo turpitudiem suam allegare potest dokresluje zásadu dobré víry.
Tato zásada totiž zakazuje dovolávat se své vlastní nepoctivosti. Někdy ovšem
bývá chápána jako zásada zcela samostatná.

22

Srov. např. Hurdík, J., in: Hurdík, J. a kolektiv, Občanské právo hmotné, obecná část. Absolutní
majetková práva, Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, str. 71 a 72.
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2.6.5 Další občanskoprávní zásady významné pro smlouvy
Neleze opomíjet ani další zásady, které sice taktéž nemají svůj výslovný
základ v občanském zákoníku, nicméně se jejich obsah projevuje v jeho
jednotlivých ustanoveních.
Mezi ty nejfrekventovanější patří zejména zásada, co není zákonem zakázáno,
je dovoleno, resp., že každý může činit, co není zákonem zakázáno,
a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Tato zásada sice nevyplývá
přímo z občanskoprávního předpisu, avšak ani nemusí. Je totiž zakotvena předpisu
ještě silnější právní povahy, a sice v Listině základních práv a svobod. Lze ovšem
soudit, že i kdyby tomu tak nebylo, platila by tato zásada rovněž, neboť není než
výrazem lidské svobody vůbec.
Další zásada je do jisté míry výrazem dobrých mravů, neboť stanoví
povinnost nikomu neškodit (neminem leadere), jde ovšem samozřejmě o zásadu
právní. Z této zásady současně vyplývá zásada další, která ve vztahu k ní
představuje koneckonců výjimku, totiž zásada neminem laedit qui iure suo utitur –
neškodí ten, kdo vykonává své právo.
Zatímco právě uvedené zásady souvisí se smlouvami více méně volně, jednou
z nejvýznamnějších zásad pro smlouvy, a to především právě pro smlouvu kupní
představuje nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet - nikdo
nemůže převést více práv než sám má.
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3 Kupní smlouva
3.1 Charakteristika kupní smlouvy z hlediska klasifikace smluv
Před pohledem na samotný pojem kupní smlouvy zasluhuje pohledět stručně
na kupní smlouvu z hlediska shora podané klasifikace smluv. Tento pohled o kupní
smlouvě mnohé napoví.
Jednotlivá podaná klasifikační kritéria totiž necharakterizují kupní smlouvu
jednotně. Některá ji určují jednoznačně, u jiných tomu tak naproti tomu není.
Výjimečně je pak třídící kritérium pro kupní smlouvu irelevantní. Nechť se začne
těmi prvými kritérii. Sledováno přitom bude shora podané pořadí jednotlivých
třídění.
Tak předně, z hlediska obsahu úpravy, je kupní smlouva jednoznačně určena
jako smlouva závazková. To platí o obou jejích „verzích“ (občanskoprávní
i obchodněprávní), jež jsou upraveny vždy v rámci úpravy závazkových vztahů.
Pokud jde o subjekty, které kupní smlouvu uzavírají, mohou být samozřejmě
četné. Vždy však figurují nanejvýše ve dvou stranách. Kupní smlouva je tedy dále
jednoznačně určena jako smlouva dvoustranná.
Z pojmového vymezení kupní smlouvy jak v § 588 ObčZ, tak v § 409 odst. 1
ObchZ jasně vyplývá, že kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu,
a to vždy bezvýjimečně. V důsledku této skutečnosti se kupní smlouva řadí
bezvýhradně mezi smlouvy úplatné.
S tím úzce souvisí též to, že obě zmíněná ustanovení ukládají vždy dvě
základní povinnosti, jednak povinnost prodávajícího předmět koupě odevzdat, resp.
dodat a převést vlastnické právo k ní a jednak povinnost kupujícího zaplatit kupní
cenu. Je tedy zjevné, že kupní smlouva je nejen dvoustranná, ale o oboustranně
zavazující.
U kupní smlouvy však nejde jen vzájemnost závazků (a plnění), nýbrž
prvořadě o to, že plnění obou stran je vzájemně podmíněné. Z tohoto pohledu je
21

kupní smlouva jednoznačně určena jako smlouva synallagmatická, a to samozřejmě
nikoli proto, že to potvrzuje vcelku nadbytečně i judikatura.23
Z několikerého odkazu, který byl v této práci učiněn ve věci kupní smlouvy
na občanský i obchodní zákoník se dále jasně podává, že kupní smlouva je
samozřejmě smlouvou označenou. V související terminologii jde tedy o smlouvu
pojmenovanou, resp. typickou.
Jednoznačné určení kupní smlouvy o sobě nedává pochybnost v jednom
aspektu účinnosti této smlouvy. Jako v současnosti všechny smlouvy a v budoucnu
jako drtivá většina všech smluv představuje kupní smlouva smlouvu inter vivos.
Konečně jednoznačně je kupní smlouva určena též podle kritéria kauzy. Ať
již jde o existenci kauzy nebo o její vyjádření v kupní smlouvě, anebo o její
dokazování, vždy je třeba kupní smlouvu zapotřebí považovat za smlouvu
kauzální.
Pokud jde o nejednoznačné určení kupní smlouvy, upozorňuje na sebe
především forma této smlouvy. Jakkoli platí zásada bezformálnosti právních úkonů
v civilním právu a prakticky ve všech případech kupních smluv zákon formu
nepředepisuje, neplatí to bezvýjimečně. Konkrétně jde o smlouvy o převodu
nemovitostí (mezi nimiž je kupní smlouva jistě na prvém místě), které musí mít
nejen písemnou formu, ale pro něž současně platí, že projevy jejich účastníků musí
být na téže listině. Z tohoto pohledu tedy kupní smlouva posuzovaná obecně může
být (i bez zřetele na případná ujednání smluvních stran) jak neformálním, tak
formálním právním úkonem.
Z různých míst této práce vyplývá, že kupní smlouva vzniká samotným
projevem vůle (ať již písemným, nebo ústním). Proto bývá většinou označována
jako smlouva konsensuální. V praxi však nelze vyloučit, že bude uzavřena též jako
smlouva reálná.
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Srov. např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. listopadu 2007, sp. zn.: 33 Odo 171/2006.
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Konečně z časového hlediska se kupní smlouvy uzavírají zásadně jako
smlouvy s okamžitou účinností (byť závazky na základě nich vznikající se stávají
dospělými většinou později). Je však možné uzavřít kupní smlouvu i s odloženou
účinností.
V této souvislosti lze poukázat i na názor, že ne vždy synallagma v právním
vztahu vzniklého na základě kupní smlouvy zárukou toho, že je plnění jedné strany
vázáno na splnění určité povinnosti stranou druhou.24

3.2 Legální vymezení pojmu kupní smlouvy
Zákonné vymezení pojmu kupní smlouvy lze v českém právním řádu nalézt
hned dvakrát, z čehož současně vyplývá, že i právní úprava je dvojí. Platná právní
úprava totiž rozlišuje, poněkud zjednodušeně řečeno, jednak mezi kupní smlouvou
uzavřenou mezi nepodnikateli, mezi podnikateli a nepodnikateli, mezi podnikateli
navzájem a mezi podnikateli a státem.
Právní úprava pro prvé dvě kategorie je obsažena v ustanoveních občanského
zákoníku. Právní úpravu kupní smlouvy uzavíranou mezi podnikateli v souvislosti
s jejich podnikatelskou činností a mezi podnikateli a státem pak obsahuje zákoník
obchodní.
Úprava kupní smlouvy podle občanského zákoníku je obsažena v hlavě druhé
osmé části, s tím, že pojem kupní smlouvy vymezuje ustanovení § 588 ObčZ, které
stanoví, že z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě
kupujícímu

odevzdat

a

kupujícímu

povinnost

předmět

koupě

převzít

a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
V obchodním zákoníku je pak úprava kupní smlouvy zařazena do části třetí,
hlavy druhé, a to jako právní úprava komplexní. Ustanovení § 409 pak stanoví, že
kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží)
určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo
k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. března 2001, sp. zn.: 25 Cdo 2266/99.
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3.3 Diferenciační znak kupní smlouvy
Každý ze smluvních typů (ať již je právem upraven či nikoli) má určité
specifické znaky, kterými se od těch ostatních odlišuje. Tím základním
diferenciačním znakem kupní smlouvy je bezpochyby schopnost převést vlastnické
právo z jedné osoby na druhou, a to za peněžní protiplnění.
Jak bylo již naznačeno, jádro této odlišnosti, tj. převod vlastnického práva,
bylo zjevné už v období starého Říma. Primární povinností prodávající strany bylo
„převést předmět trhu v majetek kupcův, a to s takovým účinkem, aby věc nemohla
být odňata pořadem práva.“25
Ostatně tato skutečnost je v definici obchodního zákoníku uvedena dokonce
výslovně. Ačkoliv v občanskoprávní úpravě to takto výslovně uvedeno není, i zde
je převod vlastnického práva samozřejmě pojmovým znakem tohoto smluvního
typu.
Tím, že spolu strany smlouvy uzavřou kupní smlouvu, se však ještě samo
vlastnické právo většinou nepřevádí. Kupní smlouva je tak zásadně pouze právním
titulem k nabytí vlastnického práva a zakládá mj. povinnost prodávajícího
vlastnické právo převést na kupujícího. Povinnost převést vlastnické právo
k předmětu koupě je tak nutné zařadit mezi jednu ze dvou základních povinností
vznikajících na základě kupní smlouvy, z nichž druhou představuje povinnost
zaplatit kupní cenu.
Samo vlastnické právo se převádí na kupujícího různě podle toho, zda jde
o věc nemovitou, či movitou. Vlastnické právo k nemovitosti nabývá kupující ve
chvíli, kdy je zapsán vklad jeho vlastnického práva do katastru nemovitostí, avšak
se zpětnými účinky okamžiku podání návrhu na vklad. „Katastrální orgán před
rozhodnutí o vkladu zkoumá zejména, zda prodávající je oprávněn nakládat
s nemovitostí, zda smlouva byla uzavřena v předepsané formě, zda je obsah
smlouvy určitý a srozumitelný a zda není oprávněný s nakládáním s nemovitostí
omezen. Právní účinky nabytí vlastnického práva vznikají na základě
25

Boháček, M., Nástin přednášek o soukromém právu římském II, Právo obligační, právo dědické,
Praha, 1946, nákl. vlastním, str.83.
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pravomocného rozhodnutí o jeho povolení již ke dni, kdy návrh na vklad byl
doručen příslušnému katastrálnímu úřadu.“26 Vlastnické právo k movitým věcem
pak kupující nabývá obvykle tzv. tradicí věci.
V souvislosti se subkapitolou pojednávající o obligačních a věcně právních
účincích kupní smlouvy lze konstatovat, že kupní smlouva, jejímž předmět je věc
nemovitá, má účinky pouze obligační a nikoli převodní. „Zavazuje zcizitele
(prodávajícího) k tomu, aby vlastnictví věci na nabyvatele (kupujícího) dalším
úkonem, který je právně uznávaným způsobem převodu vlastnictví, převedl.“27
Doba, kdy přejde vlastnické právo k věci movité na kupujícího, však může
být kupní smlouvou upraveno odchylně. „Tato možnost platí v plném rozsahu, je-li
předmět věc jednotlivě určená. Smlouva může stanovit, že kupující nabývá
vlastnické právo k takové věci již uzavřením kupní smlouvy nebo v době pozdější.
Jestliže je předmět koupě věc druhově určená, vyplývá z povahy věci, že kupující
k ní může nabývat vlastnické právo po uzavření smlouvy teprve, kdy je věc
individualizována.“28

3.4 Komparační exkurz v rámci pojmu kupní smlouva s ohledem
na diferenciační znak v podobě převodu vlastnictví
Je nepochybné, že kupní smlouva tvoří jeden ze základních pilířů právní
úpravy nejenom našeho právního řádu, nýbrž i jiných právních řádů. V důsledku
této skutečnosti tak bude následující subkapitola věnována pojetím kupní smlouvy
v jiných právních řádech, a to zejména s ohledem na základní diferenciační znak
kupní smlouvy, a totiž vlastnost převést vlastnické právo k věci.
3.4.1 Code Civil
Na první pohled se lze domnívat, že nejblíže k té naší definici kupní smlouvy
dle ustanovení § 588 ObčZ, má definice obsažená ve francouzském občanském
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Švestka, J., Dvořák, J., a kol., Občanské právo hmotné II, Praha, Wolters Kluwer, 2009, str. 161.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. dubna 2008, sp. zn.: 29 Odo 750/2006.
28
Švestka, J., Dvořák, J., a kol., Občanské právo hmotné II, Praha, Wolters Kluwer, 2009, str. 162.
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zákoníku Code Civil z roku 1804 (dále „Code civil“). Článek 1582 Code civil totiž
stanoví,

že

prodej

je

dohodou,

jíž

se

jeden

zavazuje

dodat

věc

a druhý za ni zaplatit. Článek 1583 se však k translačním účinkům kupní smlouvy
jak ostatně již naznačeno, vyjadřuje v tom smyslu, že smlouva je mezi stranami
uzavřena a vlastnictví získáno kupujícím od prodávajícího, jakmile je dohodnuta
věc a cena, i když věc ještě nebyla dodána a cena zaplacena. Je vidno, že převod
vlastnické práva tedy nastává již samotnou smlouvou.29
3.4.2 Sale of Goods Act
Zvláštní pozornost je věnována kupní smlouvě s ohledem na převod
vlastnictví v oblasti angloamerického právního systému, resp. anglického práva.
Sale of Goods Act z roku 1893, jakožto zvláštní právní předpis parlamentu
Spojeného království, který upravuje britské smluvní a obchodní právo v části
druhé (Formation of the Contract), článku jedna stanoví, že „A contract of sale of
goods is a contract by which the seller transfers or agrees to transfer the property in
goods to the buyer for a money consideration, called the price“30, tedy, že kupní
smlouvou se rozumí smlouva, kterou prodávající převádí nebo souhlasí s převodem
vlastnictví ke zboží na kupujícího, a to za peněžní úplatu zvanou cena.
Z hlediska převodu vlastnictví pak kupní smlouva může být dle odstavce 3
téže části buď absolute (absolutní), tedy taková, kdy vlastnické právo přechází
okamžitě nebo conditional (podmíněná), a pak taková kupní smlouva nazývá
agreement to sell a jako taková se prodejem stane až ve chvíli, kdy dojde k uplynutí
stanoveného času nebo splnění určité podmínky.31

29

„Jestliže pravidlo o translačním účinku kupní smlouvy platí ve Francii obecně, neznamená to, že
by neexistovaly výjimky a nuance. Ve francouzském právu se uznává, že věci určené podle druhu je
třeba nejprve oddělit a individualizovat, teprve poté může přejít vlastnické právo.“ Viz Pelikánová,
I., Obecné úvahy o kupní smlouvě a obchodní kupní smlouvě, 1997, AUCI.-AUC Iuridica, č. 2, str.
23 an.
30
http://www.legislation.gov.uk
31
Goode, R.M., Commercial law, Penguin Books, England, Middlesex, str. 153
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3.4.3 Uniform Commercial Code
Uniform Commercial Code z roku 1952, který tvoří kostru obchodní práva
Spojených státu amerických a který je závazný pro všech 50 členských států v ust.
§ 1 – 106 stanoví: „In this Article unless the context otherwise requires "contract"
and "agreement" are limited to those relating to the present or future sale of goods.
"Contract for sale" includes both a present sale of goods and a contract to sell
goods at a future time.“32
Z řečeného tedy plyne, že pojem cotract for sale zahrnuje jak klasickou
smlouvu kupní, tak i smlouvu o budoucí koupi. Americký obchodní zákoník pak
rozlišuje mezi vlastnictvím k nemovitostem (real property) a vlastnictví
k ostatnímu předmětům (personal property).33
3.4.4 Bürgerliches Gesetzbuch
Obdobnou úpravu, jako je naše, lze nalézt v Bürgerliches Gesetzbuch (dále
„BGB“). Ust. § 433, jehož předmětem je úprava povinností plynoucích z kupní
smlouvy stanoví: „Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache
verpflichtet, dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache
zu verschaffen. Der Verkäufer hat dem Käufer die Sache frei von Sach- und
Rechtsmängeln zu verschaffen“34 - kupní smlouvou se prodávající věci zavazuje
dodat věc kupujícímu a opatřit mu vlastnictví. Prodávající práva je povinen opatřit
kupujícímu toto právo a - pokud toto právo opravňuje k držbě věci - odevzdat věc.
Pojem věci je ovšem BGB chápán odlišně, než jak je tomu v našem
občanském zákoníku. Ustanovení § 90 BGB stanoví, že Sachen im Sinne des
Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände, tedy, že věci, ve smyslu právním, jsou
pouze věci hmotné, avšak z uvedené definice kupní smlouvy vyplývá, že převést
lze i právo.

32

http://www.law.cornell.edu.
Anderson, R., Fox, I. - Twomey, D.P., Business Law, 1987, USA, str. 381 (dostupné
z http://books.google.cz.)
34
http://www.gesetze-im-internet.de
33
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3.4.5 Graždanskij kodeks rossijskoj federacii
Jakkoli jsou kořeny ruského práva odlišné od kořenů kontinentálního práva, i
zde lze sledovat úpravu kupní smlouvy podobnou té německé či naší. Kupní
smlouva, nesoucí (zřejmě po vzoru emptio venditio v římském právu) označení
dogovor kupli-prodaži, je v článku 454 odst. 1 občanského zákoníku Ruské
federace vymezena tak, že se jí jedna strana (prodávající) zavazuje předat věc
(zboží) do vlastnictví druhé straně (kupujícímu) a kupující se zavazuje přijmout
toto zboží a zaplatit za něj určitou peněžitou částku (cenu). I zde je tedy zakotven
princip pouze obligačních účinků kupní smlouvy.
3.4.6 Il Codice Civile Italiano
Exkurz napříč občanskými zákoníky pak lze uzavřít např. Il Codice Civile
Italiano, který v článku 1470 popisuje kupní smlouvu jako „La vendita è il
contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il
trasferimento di un altro diritto (1376 e seguenti, 1476) verso il corrispettivo di un
prezzo (1448, 1473 e seguente, 1498)“35, tedy jako smlouvu, jejímž předmětem je
převod vlastnictví věci nebo převod práva výměnou za peníze.
3.4.7 Shrnutí
Z uvedeného přehledu je patrné, že se jednotlivá vymezení kupní smlouvy od
sebe liší. Někdy jen formulačně, jindy i koncepčně, jmenovitě zejména v případě
francouzské kupní smlouvy s translačními účinky. Lze však soudit, že s ohledem
na dispozitivnost norem civilního práva je možné tam i onde uzavřít kupní smlouvu
s účinky opačnými, než jak vyplývají z právní úpravy. (Přitom např. anglická
úprava připouští kupní smlouvu obojí konstrukce výslovně.)

3.5 Práva (ne)spojená s převodem vlastnického práva
S převodem vlastnického práva dochází zásadně k převodu jednotlivých
dílčích práv, kterážto vlastnické právo tvoří. Jde o klasickou čtveřici vlastnických
35

http://www.jus.unitn.it.
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práv obsaženou v ustanovení § 123 ObčZ, v podobě ius possidendi, ius utendi, ius
fruendi a ius disponendi.
Ve skutečnosti však k takovému převodu vlastnického práva dojít nemusí. Na
základě kupní smlouvy lze totiž převést i jen některá práva vlastníka. V takovém
případě však většinou (s výjimkou případů, kdy převáděná věc není věcí
plodonosnou a kdy se spolu s ní tedy nepřevádí právo brát plody a užitky) bude
součástí kupní smlouvy ještě další, atypické ujednání, které tuto skutečnost vyjádří
(například ujednání o tom, že si prodávající věc ponechá u sebe). Může ovšem jít
též o ujednání, které prostě popíše omezené vlastnické právo, které se převádí
(například specifikací, že předmět převodu je v nájmu třetí osoby). Krajním
případem převodu omezeného vlastnického práva pak je převod toho, co se nazývá
„holé vlastnictví“ (nuda proprietas), což však v současnosti může být případ jistě
nanejvýš ojedinělý. Přinejmenším ius disponendi totiž většinou zůstává.
Toto dílčí právo je však do značné míry specifické. Na základě zmíněné
zásady „nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet“, tedy, že
nikdo nemůže převést na jiného více práv, než sám má, vyvolává představu, že
nakládat s předmětem koupě ve smyslu převodu vlastnického práva na třetí osobu
může kupující až ve chvíli, kdy mu bude toto právo takříkajíc svědčit. To ovšem
není tak zcela pravda, a to nikoli jen z důvodu, že uvedená zásada někdy neplatí.
Pravda to je potud, pokud se nakládáním míní již skutečný převod
vlastnického práva. Pokud se však nakládáním míní dispozice v podobě uzavření
kupní smlouvy, pravda to není. I ten, kdo není vlastníkem, totiž může jistě uzavřít
jako prodávající kupní smlouvu, pokud se například její účinnost odloží až na
dobu, kdy se vlastníkem věci stane.

3.6

Odlišení kupní smlouvy od jiných smluvních typů

Jak již bylo řečeno, každý ze smluvních typů má určité unikátní rysy, kterými
se odlišuje od těch jiných. Ostatně, za předpokladu, že by tomu tak nebylo, nebylo
by ani takového smluvního typu potřeba. Vzhledem k rozmanitosti smluvního
29

prává přináší následující výklad pouze ty hlavní rozdíly mezi jednotlivými
smluvními typy a smlouvou kupní.
Kupní smlouva má nejblíže k těm smlouvám, které více či méně jako kupní
smlouva vnímány již jsou a které podle NOZ kupními smlouvami budou. Jde
především o smlouvu o úplatném převodu cenných papírů.
K té ovšem lze přiřadit též smlouvy, jimiž se převádějí různé nehmotné
statky, například ochranné známky apod. Zde je rozdíl od kupní smlouvy v tom, že
předmět těchto smluv netvoří věci, nýbrž jiné majetkové hodnoty.
Obdobné konstatování se dále vztahuje na smlouvu o postoupení pohledávky.
Neplatí to pouze potud, že předmětem převodu je zde právo, a ovšem i potud, že
tuto smlouvu NOZ za kupní smlouvu vydávat nebude. Nelze si však nevšimnout
že tento postup nekoliduje s koncepcí pojetí věci v právním slova smyslu, o níž
bude dále podrobněji pohovořeno, a která je NOZ chápana jako vše, co je rozdílné
od osoby a slouží potřebě lidí, tedy bezpochyby i pohledávka.
Od darovací smlouvy se kupní smlouva liší svou úplatností, resp. skutečností,
že kupující je povinen zaplatit za předmět koupě kupní cenu.36 (Spíše formálním
rozdílem je, že zatímco kupní smlouva je formulována v zákoně jako zásadně
konsensuální smlouva, je darovací smlouva výslovně upravena jak jako smlouva
konsensuální, tak jako smlouva reálná.)
Podobný rozdíl nalezneme i ve smlouvě směnné; zde dochází k výměně věci
za věc jinou, přičemž povinnost zaplatit kupní cenu tak odpadá úplně. Tyto dvě
smlouvy však k sobě mají blízko již od samého počátku a v historických análech
lze narazit i na místa, kde jsou považovány ještě za jeden druh smlouvy. Fakt, že
mají k sobě tyto dvě smlouvy blízko, vychází už z Gaiových Institucí. Autor zde
vyjadřuje pochybnost nad tím, zda je možné, aby bylo místo peněz zaplaceno jinou
věcí, přičemž sám Gaius se přiklání k názoru, že v takovém případě se o kupní
36

Srov. např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne ze dne 26. září 2002, sp. zn. 30 Cdo
1162/2002: Podstatnými náležitostmi kupní smlouvy jsou předmět koupě a kupní cena. Kupní cena
je úplatou za předmět koupě a je sjednaná v penězích. Je-li za předmět koupě poskytnut jiný
ekvivalent, jde o smlouvu směnnou. Není-li kupní cena sjednána, jde většinou o smlouvu darovací.
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smlouvu nejedná, neboť pro uzavření kupní smlouvy se vyžaduje úplata v ražených
penězích.37
O trochu složitější deskripce rozdílu přichází v postižení rozdílu mezi kupní
smlouvou a smlouvou o dílo. Za předpokladu, že je předmětem smlouvy pouze
zhotovení věci, jde o smlouvu o dílo, avšak v případě, že smluvní strana je povinna
dílo nejen zhotovit, ale současně i dodat, půjde o již smlouvu kupní, a to
i v případě, že věc nebude v době uzavření ještě existovat. Tento rozdíl bude dále
ještě podrobně rozebrán.
K úplatnému převodu vlastnictví, který je charakteristický pro kupní
smlouvu, dochází i v případě smluv typu úvěru a úplatné půjčky. Tyto smlouvy se
však liší tím, že oboustranné plnění je plněním peněžním, že převod vlastnictví
musí být následován „zpětným plněním“ dlužníka, který má povinnost poskytnout
tantumdem et eiusdem generis, jakož i tím, že úplata za převod vlastnictví není
samozřejmě ekvivalentní.
Kupní smlouva se konečně od nájemní smlouvy odlišuje tím, že v rámci
nájemní smlouvy se pronajímatel zavazuje k tomu, že věc přenechá nájemci pouze
k užívání, a proto zde nedochází k převodu vlastnického prává tak, jak bylo shora
popsáno.
3.6.1 Základní rozlišovací znaky kupní smlouvy podle občanského a
obchodního zákoníku
Zvláštní pozornost si zaslouží odlišení kupní smlouvy uzavírané podle
občanského práva a podle práva obchodního. Ačkoliv se může na první pohled
zdát, že jsou tyto smlouvy stejné, jejich obsah se v mnohém liší.
Tak předně je zde otázka subjektu, který smlouvu uzavírá. Zatímco kupní
smlouvu podle občanského práva budou uzavírat zejména nepodnikatelé, u kupní
smlouvy uzavírané podle obchodního práva je tomu právě naopak. Takovou
smlouvu uzavírají hlavně podnikatelé, a to v těch případech, kdy se koupě týká
37

Gaius, Učebnice práva ve čtyřech knihách, přel. J.Kincl, Praha, UK, 1981, str.175.
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jejich podnikatelské činnosti, tedy např. tehdy, kdy je předmět koupě dále
předprodáván. (Kromě toho jejich kontrahentem může být též stát nebo
samosprávná územní jednotka.)
Avšak v praxi se lze setkat i s takovými případy, kdy je sice koupě uzavírána
mezi podnikateli v rámci jejich podnikatelské činnosti, a přesto bude uzavírána
v rámci ustanovení občanského zákoníku. Jde např. o takové případy, kdy je zboží
nakupováno anonymně prostřednictvím internetového obchodu.
Předmětem kupní smlouvy uzavírané podle obchodního zákoníku též nikdy
nemohou být věci nemovité. Ty se řídí buď speciálním zákonem, jak je tomu např.
u nebytových prostor, v ostatních případech vždy občanským zákoníkem.
V praxi se lze velice často setkat se situacemi, kdy je kupní smlouva týkající
se nemovitosti sice uzavírána v rámci občanskoprávního režimu, avšak některá
ustanovení jsou upravena normami obchodního práva. Jde o jakýsi kompromis, kdy
je na jedné straně vyhověno zákonné podmínce o režimu občanského práva a druhé
straně je možné nastavit razantnější podmínky, které nechrání kupující v takové
míře, v jaké jé chráněna občanskoprávními normami.
Opačná je pak situace, kdy si strany kupní smlouvy dohodnou, že se bude
jejich vztah řídit obchodním zákoníkem, ačkoli by tomu tak za normálních
okolností nebylo. Zde ovšem platí, že taková dohoda bude neplatná, pokud směřuje
ke zhoršení právního postavení té strany smlouvy, která není podnikatelem.

3.7

Prvky právního vztahu založeného kupní smlouvou

3.7.1 Subjekty právního vztahu založeného kupní smlouvou
Než bude přistoupeno k výkladu samotných subjektů, je žádoucí opětovně
připomenout rozdíl mezi subjektem (účastníkem) smlouvy a stranou smlouvy.
Zatímco strany smlouvy jsou vždy dvě, totiž strana prodávající a strana kupující,
subjektů může na obou stranách stát více. V takovém případě jde o buď o věc,
která je ve spoluvlastnictví nebo patří do společného jmění manželů, anebo o věc,
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která bude do spoluvlastnictví či do společného jmění manželů nabývána. Termíny
subjekt či účastník smlouvy a strana smlouvy je proto nutné od sebe důsledně
odlišovat.
Subjektem kupní smlouvy mohou být jak osoby fyzické, tak osoby
právnické38, přičemž postavení právnické osoby má ve smyslu § 21 občanského
zákoníku i stát. Nelze opomenout, že oba tyto subjekty musejí být nositeli jednak
právní subjektivity, jednak způsobilosti k právním úkonům, přičemž právní
subjektivitu nabývají fyzické osoby narozením, je neomezitelná a trvá po celý
život. Způsobilost k právním úkonům nabývají fyzické osoby postupně, v plném
rozsahu, až na výjimky, dovršením osmnáctého roku věku. Právnické osoby
nabývají způsobilost mít práva a povinnosti a způsobilost k právním úkonům ve
stejném okamžiku, a totiž již při svém vzniku, tj. zápisem do příslušného rejstříku.
Podmínka právní subjektivity a způsobilosti k právním úkonům samozřejmě
nejsou jedinými podmínkami, které musejí smluvní strany k platnému zavření
kupní smlouvy splňovat. Další podmínkou je, že – pokud jde o písemnou smlouvu
(kterou je vždy smlouva o převodu nemovitostí) – musejí být ve smlouvě správně
identifikovány. Fyzické osoby se zpravidla identifikují jménem, příjmením,
rodným číslem nebo datem narození a adresou svého trvalého bydliště. Při koupích,
kdy

jsou

částky

vyššího

charakteru,

je

v praxi

možné

se

setkat

i s identifikací pomocí čísla občanského průkazu. Obchodní společnosti se pak
prokazují svojí firmou, sídlem, identifikačním číslem, povětšinou též oddílem
a vložkou příslušného rejstříkového soudu, u něhož jsou zapsány a v neposlední
řadě též osobou, která je oprávněna jménem společnosti jednat.
Na tomto místě je ovšem nutností upozornit na fakt, že ačkoliv je přesná
identifikace smluvních stran bezpochyby žádoucím jevem, nedostatek smlouvy
v tom to směru většinou nezpůsobí neplatnost celé smlouvy. Fakt, že nepřesná
identifikace smluvních stran nezpůsobuje neplatnost smlouvy, judikoval i Nejvyšší
soud České republiky.39 Nejvyšší, resp. krajský soud své tvrzení opírá o to, že
38

§ 18 ObčZ zahrnuje pod pojem právnická osoba sdružení fyzických nebo právnických osob,
účelová sdružení majetku, jednotky územní samosprávy a jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon.
39
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 10. 2001, sp. zn.: 22 Cdo 480/2000.
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projev vůle má přednost, jinými slovy řečeno, to, co smluvní strany svým projevem
zamýšlejí, má přednost před tím, jak to formulují.

V souladu s argumentem

a maiori ad minus lze konstatovat, že ke stejnému závěru je nutné dojít i v případě,
kdy byl účastník smlouvy bezchybně označen v záhlaví smlouvy a současně byl na
konci připojen podpis statutárního orgánu tohoto subjektu, přičemž v samotném
textu smlouvy se hovoří o subjektu jiném. Je nesporné, že takováto dílčí
nesrovnalost není s to způsobit účinky absolutní neplatnosti z důvodu neurčitosti.40
3.7.1.1

Zastoupení smluvních stran (exkurs)

Při uzavírání kupních smluv je velice častým jevem, že jsou smluvní strany
z nějakého důvodu zastoupeny.
Subjekt může být zastoupen buď proto, že nemůže vzhledem ke své fyzické
či psychické poruše činit právní úkony a být tak nositelem práv z těchto úkonů
vzniklých, anebo proto, že z nějakého důvodu takto sám činit jednoduše nechce.
V rámci tohoto dělení lze zastoupení členit na tzv. zastoupení přímé, kdy
osoby činí úkony jménem zastoupeného a na jeho účet a na zastoupení nepřímé,
kdy jsou právní úkony zástupce činěny jeho jménem a na jeho účet, avšak tento
zástupce má pak následně povinnost takto nabytá prává a povinnosti převést na
zastoupeného, přičemž v rámci kupní smlouvy se lze setkat oběma druhy
zastoupení.
Typickým příkladem situace, kdy je prodávající nebo kupující zastoupen třetí
osobou, je zastoupení podle § 724 an. ObčZ, resp. zastoupení na základně příkazní
smlouvy. Jde o situaci, kdy se příkazník zaváže obstarat pro příkazce nějakou věc
nebo vykonat jinou činnost, a to vlastním jménem. Ekvivalentem tohoto zastoupení
pro

obchodní

závazkové

vztahy

je

smlouva

mandátní

podle

§ 566 a násl. ObchZ.
Naproti tomu příkladem nepřímého zastoupení je v oblasti obchodního práva
smlouva komisionářská podle § 577 an. ObchZ. I zde se komisionář zavazuje, že
zařídí vlastním jménem na účet komitenta určitou obchodní záležitost. Obě tyto
40

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 8. 2006, sp. zn.: 30 Cdo 595/2006.
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varianty zastoupení pak konečně lze využít i pro druhou strany smlouvy, tedy pro
kupujícího.
3.7.1.2

Spoluvlastník prodávající svůj spoluvlastnický podíl

Je logické, že spoluvlastník nesmí prodat věc celou bez vědomí ostatních
spoluvlastníků. Takto uzavřena smlouva by byla absolutně neplatná. K tomu, aby
byla prodána věc, která je ve spoluvlastnictví více osob je proto nutné, aby
k takovému úkonu dala souhlas alespoň nadpoloviční většina všech vlastníků.
Jinak tomu bude při prodeji spoluvlastnického podílu. K tomu už vlastník
souhlas ostatních totiž nepotřebuje. V dispozici se svým podílem je vlastně omezen
pouze dvojím způsobem.
Jednak výkonem svého práva ke spoluvlastnickému podílu nesmí zasahovat
do výkonu práv ostatních spoluvlastníků, jednak je povinen při zcizení svého
spoluvlastnického podílu nabídnout tento nejprve ostatním spoluvlastníkům, lze
tedy hovořit o zákonném předkupním právu.
Ostatní spoluvlastníci tak sice nemají jak nakládání se spoluvlastnickým
podílem zabránit, výkonem svého předkupního práva však mají možnost ovlivnit,
komu spoluvlastnický podíl připadne.
Zákon současně zná i situaci, kdy se povinnosti nabídnout svůj
spoluvlastnický podíl ostatním spoluvlastníkům může zcizitel vyhnout. Jde
o případ, kdy by svůj spoluvlastnický podíl prodával osobě blízké, tedy podle § 116
ObčZ příbuznému v řadě přímé, sourozenci a manželovi, partnerovi nebo osobě
v poměru rodinném nebo obdobném, jestliže by újmu, kterou by utrpěla jedna z
nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.
3.7.1.3

Manžel jako prodávající věc ve společném jmění manželů

V případě společného jmění manželů je celá situace složitější, neboť
kterýkoliv z manželů je vlastníkem celé věci a stejně tak je i oprávněn s ní
nakládat. Je však nutné rozlišit, o jaké nakládání jde. Manžel je totiž oprávněn
s věcí samostatně nakládat pouze za předpokladu, že jde o tzv. obvyklou správu
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majetku, přičemž je zřejmé, že právě koupě či prodej věci jistě do obvyklé správy
nepatří.
K tomu, aby mohla být kupní smlouva platně uzavřena, je proto nutný
souhlas i druhého manžela. Právě řečenému však nelze rozumět tak, že by oba
manželé museli být účastníky smlouvy, postačí, když účastníkem bude pouze jeden
a druhý dá ke zcizení věci, třeba i pouze ústní, souhlas.
V praxi se lze setkat i se situacemi, kdy sice byla uzavřena kupní smlouva
pouze s jedním manželem, aniž by o tom druhý věděl, avšak tento s koupí či
prodejem následně souhlasil. V takovýchto případech lze souhlasit udělit
dodatečně, popř. konkludentně např. tak, že kupní cena bude zaplacena
z bankovního účtu manžela, který kupní smlouvu neuzavřel.
Ač současná praxe hovoří přesně naopak, měly by ke stejným závěrům dospět
i jednotlivé katastrální úřady. „Katastrální úřad de lege lata nemá zákonného
podkladu zamítnout vkladový návrh při zjištění, že ve věcné smlouvě, jejímž
předmětem je převod vlastnického práva k nemovitostem ve společném jmění
manželů jako účastník (převádějící) vystupuje pouze jeden z manželů. Bylo by
však zákonu (správnímu řádu) učiněno zadost, jestliže by katastrální úřad
o zahájení vkladového řízení vyrozuměl druhého manžela, který by in eventum
mohl takový úkon napadnout žalobou z důvodu, že jde o právní úkon relativně
neplatný ve smyslu ust. § 40 obč. zák.“41
Z opačného pohledu však platí, že „je-li účastníkem smlouvy o převodu
nemovitosti jen jeden z manželů a bude-li do katastru zapsán jako vlastník jen on,
přesto se druhý manžel, i když nebyl účastníkem kupní smlouvy, stane
bezpodílovým spoluvlastníkem nabyté nemovitosti, nebyl-li mezi manželi
modifikován rozsah SJM smlouvou nebo rozhodnutím soudci nebyli dány jiné
důvody pro uplatnění tzv. zákonné výluky.“42

41

Vrchová, K., Vrcha , P., Z rozhodovací činnosti katastrálního úřadu, Praha, C. H. Beck, Praha,
str. 38.
42 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2012, sp. zn.: 22 Cdo 47/2011.
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V případě, že by však souhlas druhým manželem dán nebyl, šlo by tedy
o relativně neplatný právní úkon, kterého by se mohl druhý manžel v souladu s
§ 142 odst. 2 ObčZ dovolávat, a to v promlčecí lhůtě tří let od uzavření takové
kupní smlouvy.
3.7.1.4

Nevlastník jako prodávající

Pokud jde o prodej věci nevlastníkem, platí, že „občanský zákoník v § 588
moudře ukládá prodávajícímu předmět odevzdat a kupujícímu převzít jej a zaplatit.
Obchodní zákoník méně prozíravě v § 409 ObchZ stanoví prodávajícímu povinnost
převést vlastnické právo. Ani jeden z kodexů neříká, že prodávající musí být
vlastníkem. V obojím případě je prodávající i dnes odpověden, že nedojde k evikci
věci. Zákonodárce tedy sice ukládá uvedenou povinnost, avšak není-li vlastnické
právo převedeno, resp. není-li prodávající vlastníkem (přesto může být převedeno
vlastnictví) pohlíží na takové plnění jako na plnění s právními vadami. V souladu
s tím je i úprava vydržení (§ 134 OZ) a nabytí od nevlastníka (§ 446 ObchZ).
Jestliže bychom totiž přistoupili na stanovisko, že kupní smlouva je neplatná, neníli prodávající vlastníkem (protože je např. oprávněným držitelem věci), nemohl by
kupující nabýt vlastnické právo podle § 446 ObchZ (ustanovení se vztahuje na
závazky z kupní smlouvy) a nemohl by nabýt ani oprávněné držby. Má-li být
zachována konzistentnost úpravy, je nezbytné v tomto směru pojetí kupní smlouvy
rozšířit a připustit aby v určitých případech i nevlastník uzavřel platnou kupní
smlouvu.“43
V soukromém právu se lze setkat s následujícími případy nabytí vlastnického
práva od nevlastníka.
3.7.1.4.1 Způsoby nabytí vlastnického práva od nevlastníka
v rámci občanskoprávní kupní smlouvy
Tak předně zná občanský zákoník situaci, kdy může být předmětem kupní
smlouvy věc, která ještě nebyla vytvořena, resp. která teprve vznikne. Jde o právní
stav, kdy prodávající prodává věc, kterou jednak nemá ve faktickém držení
43

Pelikánová, I., Obecné úvahy o kupní smlouvě a obchodní kupní smlouvě, 1997, AUCI.-AUC
Iuridica, č. 2, str. 23 an.
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a současně ještě ani není jejím vlastníkem. Ostatně tuto skutečnost judikoval
i Nejvyšší soud České republiky. 44
V rámci takovéto koupě musí být předně jisté, že předmět koupě opravdu
vznikne, jde o tzv. koupi věci budoucí. Současně je nutné tento institut odlišovat od
koupě naděje, o té však bude pohovořeno podrobněji dále. Tento postup je užíván
zejména při uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem jsou např. zemědělské
plodiny.
Dalším institutem, kterým lze obejít povinnost věc vlastnit při prodeji je tzv.
nabytí věci, která již existuje, od nevlastníka. Tato situace nastává za okolností
podle§ 486 ObčZ, který řeší otázku nabytí vlastnictví od nepravého dědice. Jde
o situaci, kdy je prolomena zásada nemo plus iuris ad alium transfere potest quam
ipse habet a kupující tak může nabýt právo k věci, kterou dědic sice v dobré víře
zdědil, ale stalo se tak z nějakého důvodu neprávem.
Účelem tohoto ustanovení je pak zejména ochrana dobré víry třetí osoby
(kupujícího), který o takové skutečnosti nevěděl a vědět ani nemohl.
S dalším zvláštním případem nabytí vlastnického práva od nevlastníka se lze
setkat zejména v rámci prodeje nemovitostí. Jde o situaci kdy, kupující
a prodávající uzavřou platnou a účinnou kupní smlouvu, jejímž předmětem je
nemovitost. Následně se kupující rozhodne, že nemovitost prodá třetí osobě, resp.
kupujícímu B. Problém nastává ve chvíli, kdy se prodávající, resp. prvý vlastník
nemovitosti, rozhodne od smlouvy odstoupit. V takovémto případě by se tedy mělo
postupovat tak, že se prvá smlouva ruší a strany by si měly vrátit plnění.
V důsledku této skutečnosti tak přestává být kupující A vlastníkem nemovitosti
a jako takový nemá právo s věcí disponovat, natož ji prodat kupujícímu B.45
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Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. prosince 2002, sp. zn.: 22 Cdo 981/2001:
Neplatnost kupní smlouvy nezpůsobuje pouhá skutečnost, že prodávající neměl v době jejího
uzavření vlastnické ani dispoziční právo k předmětu koupě, zejména pokud byla účinnost smlouvy
vázána na odkládací podmínku nabytí věci prodávajícím.
45
„Platným a účinným odstoupením od kupní nebo jiné smlouvy o převodu vlastnictví k
nemovitosti se ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 obč. zák. zrušují (zanikají) od počátku obligační a
věcné (věcně právní) účinky smlouvy, na základě které nabyl (měl nabýt) účastník smlouvy
vlastnické právo, a ve vlastnictví nemovitostí je tu stejný právní stav, jako kdyby ke kupní nebo jiné
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V rámci takovéto úvahy lze snadno dospět k závěru, že druhá kupní smlouva
by byla absolutně neplatná a i zde by si měly strany vrátit své plnění. Nicméně
judikatura se v zásadě shoduje na tom, že je v tomto případě nutné chránit třetí
osobu, resp. jejich dobrou víru, a tak bylo Ústavním soudem ČR judikováno, že
„odstoupením od smlouvy podle § 48 odst. 2 občanského zákoníku se – není-li
právním předpisem nebo účastníky dohodnuto jinak – smlouva od počátku ruší
avšak pouze s účinky mezi jejími účastníky. Vlastnické právo dalších nabyvatelů,
pod své vlastnické právo nabyli v dobré víře, než došlo k odstoupení od smlouvy,
požívá ochrany v souladu s čl. 11 Listiny základních práv a svobod a ústavními
principy právní jistoty a ochrany nabytých práv vyvěrajícími z pojmu
demokratického právního státu ve smyslu čl. 1 odst. 1 Ústavy, a nezaniká.“46
V důsledku tohoto judikátu se tak lze domnívat, že právě zde dochází v rámci
kupní smlouvy k nabytí vlastnického práva od nevlastníka.
Od shora uvedené situace je ovšem nutné odlišit v praxi neméně časté
případy, kdy dojde ke dvojímu zcizení téže nemovitosti, resp. kdy je nemovitost
prodána jednomu kupujícímu a než tento stihne nastalou změnu ohlásit
příslušnému katastrálnímu úřadu, převede tentýž prodávající k téže nemovitosti
vlastnické právo znovu, další kupní smlouvu. Za předpokladu, že druhý kupující
stihne příslušnou změnu ohlásit katastrálnímu úřadu dříve, než prvý kupující,
nabude vlastnické právo k nemovitosti on.
Na první pohled by se tak mohlo zdát, že i zde dochází k nabytí vlastnického
práva od nevlastníka, avšak lze konstatovat, že opak je pravdou, neboť vlastnické
právo

k nemovitosti

vzniká

až

zápisem

do

katastru

nemovitostí.

A tak, ačkoliv došlo k převodu vlastnického práva až na základě v pořadí druhé
uzavřené kupní smlouvy, o institut nabytí od nevlastníka nejde, neboť vlastníkem
byl po celou dobu prodávající.

smlouvě o převodu vlastnictví nikdy nedošlo; to platí i tehdy, jestliže nabyvatel, dříve než došlo ke
zrušení smlouvy odstoupením, nemovitost převedl na další osobu, a i kdyby další nabyvatel byl v
dobré víře, že se stal jejím vlastníkem.“ Viz Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. června
2007, sp. zn.: 32 Odo 161/2006.
46
Nález Ústavního soudu ze dne 16. října 2007, sp. zn.: Pl. ÚS 78/06.
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Na nabytí vlastnické práva od nevlastníka je však obecně nutné nahlížet jako
na nedovolenou praktiku a shora uvedené případy brát jakožto výjimky potvrzující
pravidlo.
3.7.1.4.2 nabytí vlastnického práva od nevlastníka v rámci
obchodní kupní smlouvy
Jiný režim než v občanském zákoníku má kupní smlouva uzavíraná v rámci
obchodního zákoníku, neboť dle § 446 ObchZ kupující nabývá vlastnické právo
i v případě, kdy prodávající není vlastníkem prodávaného zboží.
Toto

odchýlení

je

následkem

přísnější

právní

úpravy

v rámci

obchodněprávních závazku, a to v návaznosti na podnikatelské riziko, které nese
každý podnikatel.
Nabytí vlastnické práva od nevlastníka v rámci obchodněprávních vztahů je
limitováno pouze jednou podmínkou, a sice že kupující, který měl vlastnické právo
nabýt, nevěděl, že prodávající není vlastníkem, a že není ani oprávněn zbožím
nakládat za účelem jeho prodeje, ani to vědět neměl a nemohl. Zprvu, resp. do
31. 12. 2000, byla tato podmínka formulována velmi široce a splněna nebyla pouze
v případě, kdy nabyvatel čistě nevěděl, že prodávající v době převodu nebyl
vlastníkem. Postupem času se však ukázalo, že takto široce formulovaná podmínka
dává zbytečný prostor ke spekulacím, zdali si této skutečnosti kupující vědom byl
či nikoli, a proto byla s účinností od 1. 1. 2001 přeformulována do dnešní podoby.
Kupujícímu tak nyní nestačí pouze spoléhat na to, že prodávající vlastníkem
doopravdy je, ale je povinen z veškerých jemu dostupných zdrojů tuto informaci
ověřit, jinak se vystavuje nebezpečí neplatnosti kupní smlouvy.
Nelze též přehlížet, že tuto koncepci převzali i autoři připravované novely
občanského zákoníku. Nabýt vlastnictví od neoprávněného, jak tento institut
§ 1109 NOZ nazývá, tak bude moci i nepodnikatel od nepodnikatele, což je jistě
výhodné pro kupujícího, méně pak pro původního vlastníka. Zůstává otázkou, zdali
tato změna přinese spíše zvýšení nebo naopak snížení tolik vzývané právní jistoty.
Co však nelze připravované novele upřít je to, že institut nabytí vlastnického práva
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od nevlastníka řeší mnohem podrobněji, než dosavadní právní úprava, a to včetně
některých konkrétních případů.
3.7.2 Předmět právního vztahu založeného kupní smlouvou
3.7.2.1

Úvodem

Dalším prvkem právního vztahu založeného kupní smlouvou je jeho předmět.
Jako u každého občanskoprávního vztahu tento předmět tvoří v souladu
s teoretickým názorem zastávaným již po mnohá desetiletí určité lidské chování.47
Jde o takzvaný primární předmět. Toto chování samo ovšem v občanskoprávních
vztazích většinou mívá svůj předmět, takzvaný předmět nepřímý.
Tím je v případě kupní smlouvy (vedle peněz tvořících kupní cenu) to, kvůli
čemu se kupní smlouva uzavírá a u čeho na základě ní má dojít ke změně
vlastnického práva z prodávajícího na kupujícího. Tento předmět se řadí mezi ty
náležitosti, bez jejichž přesné identifikace smlouva nevznikne, resp. bude absolutně
neplatná. Jeho deskripce v kupní smlouvě je proto bezpodmínečně nutná.
V souladu se stávající koncepcí občanského zákoníku je tímto předmětem
toliko věc, a to věc hmotná. Její chápání i za této právní úpravy však není zcela
jednotné.
3.7.2.2

Věc jakožto předmět koupě

3.7.2.2.1 Krátce k pojmu věc a k členění věcí
Hovoří-li se o věcech v právě uvedeném smyslu, mají se na mysli věci, jako
„hmotné předměty (res corporales) za předpokladu, že jsou ovladatelné a užitečné,
tj. že slouží potřebám lidí.“48
Věc však lze chápat i v jiném slova smyslu, v takovém případě se o věci
hovoří jako o věci v právním slova smyslu. Tato koncepce vychází již
z rakouského občanského zákoníku, který věc definuje jako „vše, co se liší od
47

Srov. např. Knapp, V., Luby, Š., a kol., Československé občanské právo, Orbis, Praha, 1974, str.
212.
48
Knappová, M., Švestka, J., Dvořák. J., a kol., Občanské právo hmotné I, Praha, ASPI, 2005, str.
272.
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osoby a slouží potřebě lidí, nazývá se věcí v právním slova smyslu“49 Není
tajemstvím, že přicházející nový občanský zákoník použil jako svůj základ právě
občanský zákoník z roku 1811, přičemž tato skutečnost se projevila v pojetí věci
obsažené v § 489, kde je jako věc formulováno vše, co je rozdílné od osoby
a slouží potřebě lidí, tedy prakticky identicky.50
Rozdíly mezi oběma koncepcemi pojetí věci jsou tak zjevné na prvý pohled.
Občanské právo rozlišuje hmotné věci podle nejrůznějších kriterií. Tím
nejdůležitějším rozdělením v rámci výkladu o kupní smlouvě je členění na věci
movité a nemovitosti. Předmětem kupní smlouvy mohou být samozřejmě oba
druhy těchto věcí, rozdíly pak lze zaznamenat zejména v době a způsobu přechodu
vlastnického práva či formě kupní smlouvy.
Dalším, neméně důležitým dělením je dělení hmotných věcí na věci určené
individuálně nebo genericky. Jednotlivě určené věci jsou ty, které vykazují nějaké
unikum, zvláštnost, která věc odlišuje od všech ostatních věcí. Jako příklad lze
uvést automobil identifikovaný tzv. číslem VIN (Vehicle identification number –
Identifikační číslo vozidla). Je pak přirozené, že zánikem takovéto věci, která je
předmětem kupní smlouvy, nastává nemožnost plnění a smlouva tak zanikne.
Pokud jde o věc určenou druhově, musí být v kupní smlouvě vyspecifikována
svými základními charakteristickými rysy. Věc určená druhově pak je takovou
věcí, jejímž zánikem účinky jako u zániku věci určené jednotlivě nenastávají a
prodávající je tak povinen plnit i přes tuto skutečnost.
3.7.2.2.2 Věci „neprodejné“
Ne vše, co je věcí nebo co jako věc lze vnímat, může být předmětem kupní
smlouvy. Předně předmětem kupní smlouvy nemohou být lidské orgány ani lidské
tkáně. Jejich obchodování je totiž vyloučeno zákonem č. 285/2002 Sb., o darování,
odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů
(transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů.
49

http://kakanien. info.cz
Více viz též Eliáš, K., Zuklínová, M., Principy a východiska nového kodexu soukromého práva,
Linde, Praha, 2001, str. 150.
50
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Vlastnické právo nemůže v rámci kupní smlouvy přejít ani k reálné části věci,
neboť ta nemůže být ani předmětem práva. To však neplatí bezvýhradně, neboť
byty, k nimž patří i společné části domu, a ty splňuji i premisu reálné části věci.
Ani peníze, jakožto zákonné platidlo nemohou být předmět kupní smlouvy
(nechápe-li se jako tento předmět též kupní cena). Pokud jde rozměnění větších
bankovek na menší a naopak, nepůjde o smlouvu kupní, nýbrž o smlouvu směnnou.
Zde tvoří výjimku mince historické či výroční.
Mezi res extra commercium lze konečně zařadit i věci ve vlastnictví státu.
Ani toto pravidlo však neplatí bez výjimek. K tomu aby mohlo být převedeno
vlastnické právo na právnickou, nebo fyzickou osobu je nutné, aby tato věc byla
státem, resp. organizační složkou státu, která má příslušnost s věci hospodařit,
prohlášena jako nepotřebná. Další povinnosti, které je nutné splnit, stanoví zákon
o majetku státu.
Od shora uvedeného případu je nutné odlišovat změnu příslušnosti hospodařit
s majetkem na právo hospodařit s majetkem. Jde o případy, kdy stát, resp.
organizační složka státu, vystupujíc jako ten, komu byla udělena příslušnost
hospodařit s majetkem a současně jako zakladatel určitého subjektu, např. státního
podniku určí, že je tento oprávněn s věcí samostatně hospodařit. I zde je vidět jistá
podobnost, nicméně základním faktorem tohoto převodu je, že vlastnické právo
předmětu převodu na nástupce nepřechází a zůstává zakladateli.
3.7.2.3

Otázka dalších předmětů koupě

Chápe-li se věc jako věc v právním slova smyslu, mohou být předmětem
převodů na základě kupní smlouvy i jiné než hmotné věci. Tím však dochází
k určitému zmatení pojmů.
Za současného stavu by šlo jednak o práva a jednak o jiné majetkové
hodnoty. Právě proto však, že nejde o hmotné věci, předmětem převodu na základě
kupní smlouvy být nemohou. Naproti tomu tam, kde zákon vychází z pojetí věci
v právním slova smyslu, předmětem kupní smlouvy by být měly.
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Nový občanský zákoník, který toto pojetí přijímá, však v tomto bodě není
důsledný. To, co je dnes jinou majetkovou hodnotou, jako kupř. cenný papír51
apod., za předmět kupní smlouvy přiznává. Naproti tomu u široké kategorie
pohledávek na kupní smlouvu „zapomíná“ a k jejich převodu ponechává smlouvu
o postoupení pohledávky.
Za současného stavu předmětem kupní smlouvy, jak bylo již řečeno, mohou
být i další předměty občanskoprávních vztahů, jako jsou např. práva. Typický
příkladem je tzv. cese pohledávky, resp. převod práva požadovat po někom určité
plnění.
Konečně, předmětem koupě mohou být i jiné majetkové hodnoty. Jejich popis
patří k těm složitějším, neboť právní úprava definici jiné majetkové hodnoty nezná,
nicméně

odborná

literatura

je

popisuje

jako

(i)

hodnoty

majetkové

a současně (ii) jiné, než jsou věci v právním slova smyslu, byty a nebytové
prostory.52 Pravdou je, že jde spíše o opis, než popis. Za jinou majetkovou hodnotu
je typicky považován cenný papír.
3.7.3 Obsah právního vztahu založeného kupní smlouvou
3.7.3.1

Úvodem

Vedle subjektů a předmětu konečně tvoří třetí prvek právního vtahu
založeného kupní smlouvou jeho obsah. Tím je, jak známo, souhrn subjektivních
práv a povinností.
O vztahu založeného kupní smlouvou platí obecné výstižné postižení,
v souladu s nímž „v závazkových právních vztazích nejen povinnosti jednoho
odpovídá právo druhého a naopak, nýbrž že i právu jednoho odpovídá jeho vlastní
povinnost a jeho povinnosti odpovídá jeho vlastní právo. Konkrétně je tomu třeba
rozumět tak, že:

51

Srov. např. Dědič J., Pauly, J., Cenné papíry, Prospektrum, Praha, 1994, str. 21 nebo Pauly, J.
Základní teoretické otázky cenných papírů, Tribun, Brno, 2009, str. 87 aj.
52
Knappová, M., Švestka, J., Dvořák. J., a kol., Občanské právo hmotné I, Praha, ASPI, 2005, str.
285.
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a) dlužníkově povinnosti plnit odpovídá jeho subjektivní právo požadovat
od věřitele, aby od něho řádně nabídnuté plnění přijal, a
b) věřitelovu právu požadovat od dlužníka plnění jeho dluhu odpovídá jeho
povinnost dlužníkem řádně nabídnuté plnění od něho přijmout.“53
Když se toto obecné vysvětlení transformuje na problematiku kupní smlouvy,
lze se dopracovat k tomu, že obsahem závazkového právního vztahu jsou tedy
vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Při úplné subsumpci,
obsahující veškeré esenciální znaky obsahu kupní smlouvy pod shora uvedené
obecné členění obsahu závazkového právního vztahu tak:
a) povinnosti prodávajícího odevzdat kupujícímu předmět koupě, odpovídá
jeho právo požadovat, aby od něj byl nabízený předmět koupě kupujícím
převzal,
b) právu kupujícího požadovat od prodávajícího, aby předmět koupě předal,
odpovídá povinnost kupujícího toto plnění přijmout, a současně
c) právu prodávajícího sub a), odpovídá jeho povinnost převést na
kupujícího vlastnické právo k předmětu koupě,
d) právu kupujícího sub b), odpovídá jeho právo požadovat, aby na něj
prodávající vlastnické právo převedl, a konečně
e) právu viz sub a) a povinnosti sub a) a c) prodávajícího, odpovídá jeho
právo požadovat zaplacení kupní ceny,
f) právu viz sub b) a d) a povinnosti viz sub b) kupujícího, odpovídá jeho
povinnost kupní cenu zaplatit.

53

Švestka, J., Dvořák, J., a kol., Občanské právo hmotné II., Praha, ASPI, 2005, str. 84-85.
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3.7.3.2

Další práva a povinnosti stran kupní smlouvy

Účelem následující kapitoly je pojednat o jednotlivých základních právech
a povinnostech stran plynoucích kupní smlouvy, a to zejména s ohledem na
chronologii, s jakou přicházejí na řadu v rámci definice uvedené v § 588 ObčZ
a současně s ohledem na postup, jakým k realizaci uzavření kupní smlouvy dojde.
3.7.3.2.1 Povinnost prodávajícího odevzdat věc
Prvá povinnost v rámci předmětného ustanovení plyne pro prodávajícího,
a sice předat kupujícímu předmět koupě. Jak bylo již řečeno, záleží samozřejmě na
samotném předmětu koupě, neboť jiný způsob předání bude přicházet v úvahu
v případě předání nemovitosti a jiný v případě motorového vozidla. Podle
obecného režimu znamená odevzdání věci „její předání do držby kupujícího
v místě plnění.“54
Nejfrekventovanějším způsobem, jak dochází k předání věci, je jejím
fyzickým předáním kupujícímu. Nejobvyklejší je bezpochyby proto, že k uzavření
takovéto kupní smlouvy dochází prakticky u každého dnes a denně. Jde například
o koupi běžných denních potřeb v obchodě. Kupující u pokladny zaplatí kupní cenu
a následně je mu prodávajícím předán předmět koupě.
Předání věci může být také závislé i na jiné smlouvě, např. schovací. Předmět
koupě tak ještě po nabytí účinnosti kupní smlouvy může zůstat ve faktickém držení
prodávajícího. V takovémto případě dochází k právnímu předání věci ve chvíli, kdy
nabývá účinnosti druhá smlouva (schovací).
Opačnou situací, než je právě popsaná, je ta, kdy se předmět koupě nachází u
kupujícího již v době uzavírání kupní smlouvy. Jde zejména o ty situace, kdy má
kupující předmět koupě ještě před uzavřením smlouvy v nájmu. V tomto případě
pak dojde k právnímu předání věci účinností kupní smlouvy.
Někdy je zase nutné, aby prodávající splnil svou povinnost předat předmět
koupě distančně, a to zejména prostřednictvím doručovacích služeb. Za těchto
okolností pak v souladu s § 594 ObčZ zásadně platí, že věc byla předána v době,
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kdy byla předána k přepravě. „Tím však ještě není přepravovaná věc ještě
odevzdána. K odevzdání věci dochází až jejím převzetím kupujícím od dopravce.
To má význam pro nabytí vlastnického práva kupujícím a v souvislosti s tím i pro
přechod nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení předmětu koupě
z prodávajícího na kupujícího.“55
Jinými slovy řečeno, za předpokladu, že bude věc odesílána do místa splnění
nebo určení, uplatní se na tuto skutečnost nevyvratitelná právní domněnka,
stanovující dobu splnění na dobu, kdy byla věc předána k přepravě.
Okamžik odevzdání věci je současně velice důležitý pro posouzení toho, zdali
v daném případě došlo k prodlení na straně prodávající či nikoliv. Otázka splnění
však nesmí být slučována s přechodem vlastnického práva či přechodem nebezpečí
škody na věci. Vzhledem k tomu, že se dle § 133 ObčZ nabývá vlastnictví až
převzetím věci, nese odpovědnost za věc po dobu přepravy prodávající. Opačně
tomu bude v případě prodlení s předáním v důsledku zpoždění přepravy, neboť, jak
bylo řečeno, prodávající svou povinnost splnit činí již předáním k přepravě.
Co se místa odevzdání týče, má samozřejmě přednost konkrétní ustanovení
v kupní smlouvě. Za předpokladu, že toho není, platí § 567 odst. 1 ObčZ, a sice že
místem odevzdání je místo bydliště, popř. sídlo prodávajícího.
I otázka doby odevzdání může být řešena v rámci konkrétního ustanovení
v kupní smlouvě. V případě, že tomu tak není, má prodávající dle § 591 ObčZ
povinnost plnit bez zbytečného odkladu. Bez zbytečného odkladu jsou účastníci
povinni plnit „vždy vzhledem k předmětu koupě a okolnostem, za nichž byla kupní
smlouva uzavřena. Protože se doba bez zbytečného odkladu může lišit u plnění
jednotlivých povinností, kdy zejména plnění předmětu koupě bude ve většině
případů vyžadovat delší dobu, než plnění kupní ceny, je v zájmu právní jistoty
účastníků podstatou úpravy tohoto ustanovení zásada, že není-li doba plnění
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sjednána nebo určitelná podle zvyklostí, jsou v zásadě povinni účastnici plnit
současně.“56
Konečně je třeba vyřešit otázku týkající se nákladů spojených s odevzdáním a
převzetím věci. Náklady spojené s odevzdáním předmětu koupě, a to zejména
náklady s pojené s měřením, vážením a balením, nese dle ustanovení § 593 ObčZ
prodávající a náklady spojené s převzetím kupující, přičemž toto ustanovení lze
brát jako konkretizaci ustanovení § 567 ObčZ.
3.7.3.2.2 Právo prodávajícího reagovat na prodlení kupujícího
Občanský zákoník pamatuje na případy, jakým způsobem se může
prodávající bránit proti případnému liknavému postoji kupujícího, co se převzetí
předmětu koupě týče. Logicky po něm nelze spravedlivě požadovat, aby svou
povinnost plnit nesl takříkajíc donekonečna.
Ustanovení § 592 ObčZ proto prodávajícího opravňuje k tomu, aby v případě
prodlení kupujícího s převzetím prodávající předmět koupě uložil na náklad
kupujícího ve veřejném skladišti nebo u jiného schovatele nebo jej po upozornění
prodal, a to na účet kupujícího, přičemž toto ustanovení je nutné brát jakožto
speciální k ustanovení § 522 ObčZ.
Prodávající má v souvislosti s tímto právním úkonem nárok na náhradu
nákladů, které mu v souvislosti s uskladněním vznikly. Současně je nutné upozornit
na to, že uložením předmětu koupě do úschovy prodávající svou povinnost ještě
nesplnil, pouze z něj na kupujícího přešlo nebezpečí škody na věci.
Druhý způsob, který může prodávající využít, je prodej věci na účet
kupujícího. Rozdílně od případu uložení věci je v tomto případě prodávající
povinen na tuto skutečnost kupujícího upozornit ještě před tím, než tak učiní.
Předmětné ustanovení § 592 ObčZ současně dodává, že povinnosti upozornit
kupujícího se prodávající zprostí za předpokladu, že jde o věci podléhající rychlé
zkáze.
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3.7.3.2.3 Povinnost prodávajícího dodržet stanovenou jakost
Kromě včasného předání věci musí prodávající dodržet i stanovenou jakost
zboží, tj. „souhrn vlastností, které jsou rozhodující pro její použití.“57 Tuto
povinnost lze navázat k ustanovení § 596 ObčZ, a sice že v případě, že předmět
prodeje má nějaké vady, resp. nemá stanovenou jakost a prodávající o této
skutečnosti ví, je povinen na tuto vadu při sjednávání kupní smlouvy kupujícího
upozornit.
Vědomí o vadě je vždy nutné posuzovat ze subjektivního a nikoli
objektivního hlediska prodávajícího. Takto je tomu zejména proto, že je takováto
kupní

smlouva

uzavírána

podle

občanskoprávních

předpisů

a

nikoli

obchodněprávních. Nelze totiž přisuzovat k tíži prodávajícího, že o vadách vědět
mohl a měl, když takový prodej není prováděn v souvislosti s jeho podnikatelskou
činností.
Je nutné, aby upozornění bylo konkrétní charakteru, resp. aby upozorňovalo
na specifickou vadu předmětu koupě. Prodávající se své povinnosti upozornit na
vady tedy nesprostí tím, že kupujícího obecně seznámí s tím, že by předmět koupě
mohl mít nějaké vady. Současně platí, že toto upozornění se týká jak vad
faktických, tak právních, vad zjevných, ale i skrytých.
Časové rozmezí, kdy je na vadu potřeba upozornit, lze vyhodnotit dobou od
doručení oferty až po faktické uzavření kupní smlouvy. Po uzavření kupní smlouvy
se upozornění jeví spíše jako bezpředmětné. Za předpokladu, že bude kupující na
vady upozorněn včas, zbaví se prodávající odpovědnosti za tyto vady podpisem
kupní smlouvy.58
Ačkoliv právní forma upozornění není stanovena a může tak být učiněna
ústně, písemně na samostatné listině nebo přímo v kupní smlouvě, lze mít za to, že
nejbezpečnější (z pohledu prodávajícího) bude varianta třetí. Vadu nelze
kupujícímu pouze ukázat, neboť pouze faktickou ukázku vad nelze brát jako právní
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úkon. Ostatně k tomuto závěru dospěl i Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení ze dne
2. března 2004, sp. zn. 30 Cdo 531/2003.59
Odpovědnost za vady bude podrobně rozebrána v samostatné kapitole.
3.7.3.2.4 Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu
K pojmu ceny lze úvodem podotknout tolik, že definici ceny lze vyčíst
z ustanovení 1 odst. 2 zákona o cenách, který stanoví, že cenou se rozumí peněžní
částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží nebo vytvořená pro ocenění k jiným
účelům, a dále zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějšcích
předpisů.
Určení kupní ceny tvoří podstatnou náležitost kupní smlouvy prakticky po
celou dobu jejího historického vývoje. Již v římském právu platilo, že „cena
nemusela být smluvena pevně, stačilo, pokud byl dohodnut způsob jejího určení.
Nebylo možné, aby cenu určovala jenom jedna ze stran a pokud měla cenu určit
třetí osoba, byla koupě považována podle justiniánského práva za koupi
podmíněnou tím, že k tomuto dodatečnému určení ceny dojde. V justiniánském
právu se požadovalo, aby cena byla spravedlivá (pretium iustum); pokud
nedosahovala ani poloviny skutečné hodnoty, mohl kupující žádat soud o zrušení
závazku ("laesio enormis", laesio extra dimidium" - zkrácení přes polovici ceny).
Cena musí být míněna jako ekvivalent věci (pretium verum).“60
Z občanského zákoníku vyplývá nutnost kupní ceny jako podstatné náležitosti
ze samotného vymezení kupní smlouvy, které předpokládá „dohodnutou cenu“.
Zde je ovšem zapotřebí interpretovat extenzivně tak, že strany mohou zmocnit
určitou osobu, aby cenu určila ona; v takovém případě se někdy hovoří
o cenové arbitráži.
Pokud jde o dohodu, znění občanského zákoníku hovoří jasně v tom smyslu,
že cenu je třeba sjednat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, jinak je
smlouva neplatná podle § 40a ObčZ. Toto ustanovení lze brát jakožto jakési
59
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omezení smluvní svobody, co se výše ceny týče. Ta může být samozřejmě sjednána
dohodou, avšak její výše musí být zejména v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona o cenách.
Omezení výše ceny však lze nalézt i ve speciálních předpisech ryze
veřejnoprávního charakteru. Například ustanovení § 22 odst. 2 zákona o majetku
státu stanoví, že při úplatném převodu věci se cena sjednává nejméně ve výši, která
je v daném místě a čase obvyklá. Jde zejména o případy, kdy půjde o úplatný
převod vlastnického práva nepotřebného majetku, a to mezi organizační složkou
státu či příspěvkovou organizací a soukromoprávní osobou.
Pokud tedy dojde při ujednání o kupní ceně k rozporu s platnými právními
předpisy, bude kupní smlouva vyhodnocena jako relativně neplatná. Soud k této
skutečnosti tudíž nebude přihlížet ex officio a ustanovení bude platné do doby, než
se účastník této neplatnosti dovolá (s tím, že zde platí tříletá promlčecí lhůta).
Otázkou je, co se stane, je-li dohodnuta příliš nízká cena. Za určitých
okolností může připadat v úvahu, že by kupní smlouva byla neplatná pro rozpor
s dobrými mravy (§ 39 ObčZ); ostatně v praxi se lze velice často setkat s případy,
kdy je výše ceny pro rozpor s dobrými mravy v rámci soudního řízení napadána
s odkazem na rozpor s ustanovením § 3 odst. 1 ObčZ. Nutno však podotknout, že
tento postup je, s ohledem na četnost jeho výskytu a vzhledem ke stávající
rozhodovací praxi soudů, velice často neúspěšný.61 Nejvyšší soud dokonce
výslovně judikoval, že „obecně platí a je samozřejmostí, že účastníci kupní
smlouvy nejsou v zásadě vázáni či omezeni ve sjednání výše kupní ceny, která není
upravena cenovým předpisem. Mohou si tak sjednat i cenu, která se odchyluje od
ceny obvyklé (tržní), zejména, jde-li o cenu podstatně nižší. Platné právo nemá
žádné ustanovení o sjednání příliš nízké kupní ceny (laesio enormis), pokud taková
cena není v rozporu s cenovými předpisy.“62
Přesto neplatnost pro rozpor s dobrými mravy zcela vyloučit nelze. Pokud
k takové neplatnosti dojde, půjde samozřejmě o neplatnost absolutní a vzhledem
61
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k tomu, že ustanovení o ceně tvoří podstatnou náležitost kupní smlouvy, bude
absolutně neplatná celá smlouva.
Jinak ovšem platí, že o kupní smlouvu nejde, pokud je jednání jenom
obrazné, má-li být rouškou pro jinou smlouvu, např. pro darování. 63 V takovém
případě by byla kupní smlouva neplatná jako simulovaný právní úkon, i když by
mohlo jít o platný, disimilovaný právní úkon v podobě darování.
Ustanovení o ceně může mít v zásadě dvojí podobu. Jednak může být určena
konkrétně, resp. přesnou částkou, a pokud takto učinit nelze, musí kupní smlouva
alespoň obsahovat ustanovení o tom, jakým způsobem bude cena vypočtena. Kupní
cena může být vypočtena např. odkazem na ceník nebo na základě znaleckého
posudku, avšak musí zde být přesně řečeno a kdo bude odhadce. Mezníkem, kdy
musí být cena stanovena přesně, je pak doba, kdy je cena splatná.
Doba placení se obvykle stanoví ve vztahu k době, kdy má být předmět koupě
odevzdán. V praxi mohou nastat různé časové úseky, podle kterých lze
identifikovat též různé způsoby, druhy, koupě.
Prvý ze způsobů byl již jednou zmíněn. Jde o situaci, kdy je kupní cena
zaplacena ve stejnou dobu, jako dochází k předání předmětu koupě. V takovém
případě se koupě nazývá z ruky do ruky, přičemž tento postup se použije i za
situace, kdy kupní smlouva nebude obsahovat příslušné ustanovení o tom, kdy má
být kupní cena zaplacena.
Druhým způsobem zaplacení kupní ceny až po odevzdání věci, pak jde
o tzv. koupi na úvěr. Kupní cenu lze takto zaplatit buď najednou, nebo postupně
v určitém časovém horizontu, pak je řeč o koupi na splátky.
Zbývá poslední varianta, totiž zaplacení kupní ceny ještě před odevzdáním
předmětu koupě, jde o tzv. prenumerační koupi.
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Tento standardní běžný výčet pak lze doplnit ještě nejméně o dva další
případy. Podobný případ, jakým je prenumerační koupě bude ten, kdy bude kupní
cena splatná před odevzdáním předmětu koupě, avšak nebude splatná celá, ale
pouze její část, resp. tzv. záloha. Lze jí např. označit jako koupi se zálohou. Druhý
případ je opačného charakteru a současně jde o jedno z vedlejších ujednání v kupní
smlouvě, konkrétně o tzv. výhradu vlastnictví. O tomto institutu bude pojednáno
v samostatné kapitole.
Hojně využívány způsob placení kupní ceny je též prostřednictvím tzv.
úschovy, a to nejčastěji advokátní. Procesů, jakým způsobem lze advokátní
úschovu využít je celá řada. Jako příklad lze uvést situaci, kdy je část kupní ceny
zaplacena, resp. vložena na speciální schovací účet advokáta po podpisu kupní
smlouvy, avšak ještě před zápisem vlastnického práva kupujícího do katastru
nemovitostí. Druhá část je pak na ten samý účet vložena po zápisu. Advokátem,
který svůj schovací účet poskytne, může být buď jeden z těch, kteří zastupují
smluvní strany, ale může jím být i třetí, aby byla dodržena stoprocentní nezávislost.
Nelze se však domnívat, že by advokát po přijetí takovéto úschovy vystupoval jako
dlužník té osoby, které má kupní cenu vydat. Tato osoba není účastníkem právního
vztahu advokáta a jeho klienta. Výjimku představuje tzv. svěřenecká smlouva
(inominátní kontrakt ve smyslu § 51 obč. zák.), kterou uzavírají s advokátem
všechny strany závazkového právního vztahu.64
Co se místa zaplacení kupní ceny týče, i zde je úprava dispozitivní. Za
předpokladu, že kupní smlouva ustanovení o platebním místu neobsahuje, užije se
opět ustanovení § 567 odst. 1 ObčZ a platebním místem tak bude bydliště nebo
sídlo kupujícího. Kupní cena však bude v naprosté většině případů placena
distančně, resp. např. bankovním převodem. V těchto případech se uplatní § 567
odst. 2 a 3 ObčZ. To znamená, plní-li dlužník peněžitý dluh prostřednictvím
poskytovatele platebních služeb, je dluh splněn připsáním částky na účet
poskytovatele platebních služeb věřitele (v daném případě prodávajícího), není-li
dohodnuto jinak. Plní-li pak dlužník peněžitý dluh poštovním poukazem, je dluh
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splněn připsáním částky na účet poskytovatele platebních služeb věřitele nebo
vyplacením částky věřiteli v hotovosti, není-li dohodnuto jinak.

3.8 Úvodní slovo k charakteristickým rysům úpravy kupní
smlouvy de lege ferenda
V dnešní době není žádným novem, že občanský kodex je s velkou mírou
pravděpodobnosti před branami celkové rekodifikace. A samozřejmě ani kupní
smlouva není výjimkou. Ba naopak. Dle slov předních autorů tohoto nového
kodexu byly právě instituty, mezi něž lze řadit kupní smlouvu, právě těmi, které
byly jedním z hlavních impulsů pro rekodifikaci, neboť dualita právní úpravy je
vpravdě něčím, co mnoho dobrého světla do právního řádu nepřináší.
Tím nejmarkantnějším rozdílem mezi platnou právní úpravou a tou
potenciálně nadcházející je právě v tom, že se dualita právní úpravy kupní smlouvy
zruší a zůstane pouze jedna kupní smlouva, obsažená v občanském zákoníku.
Jak bude dále seznatelné z jednotlivých poznámek k nadcházející úpravě,
vychází tato z příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Tento fakt je
zapříčiněn jednak tím, že právní úprava kupní smlouvy je zde mnohem podrobnější
a vzhledem k cílové skupině, na kterou původně mířila (totiž podnikatele), leckdy
striktnější. Náhodou pak zřejmě není ani to, že čelní zpracovatelé nové úpravy se
historicky zaobírali zejména problematikou obchodního práva.
Jednotnost úpravy umožňuje vnést do problematiky kupní smlouvy více
posloupnosti, logického sledu. Začíná se proto od základních ustanovení definující
kupní smlouvu, a to včetně odlišení od některých jiných smluvních typů, resp.
smlouvy o dílo.
Vzhledem k tomu, že podle ustanovení kupní smlouvy obsažené v obchodním
zákoníku nebylo možné převést vlastnické právo k nemovitosti, musela nová
právní úprava zohlednit i tuto skutečnost. Další části proto řeší odděleně koupi věci
movité a nemovitosti.
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Následují vedlejší ujednání při kupní smlouvě, zvláštní ustanovení o prodeji
zboží v obchodě a práva z vadného plnění, resp. odpovědnost za vady.
Vzhledem k nejisté budoucnosti je snahou této práce problematiku nové
úpravy postihnout nikoli jako celek, ale jen jako doplňující informace jednotlivých
kapitol zabývající se úpravou platnou a účinnou.
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4 Odpovědnost
4.1 Úvodem
V rámci následujícího výkladu bude rozebrána trojice odpovědností, které se
vztahují k institutu kupní smlouvy, a sice odpovědnost za prodlení, odpovědnost za
vady a odpovědnost za škodu. Stranou pozornosti naopak zůstane bezdůvodné
obohacení, které se většinou již s pojmem odpovědnosti nespojuje, ačkoli i v jeho
případě (alespoň při určité teoretické koncepci) o odpovědnost může jít.
Než však bude přistoupeno k rozboru jednotlivých odpovědností, bude pro
účely komplexního přehledu účelné, byť velice krátce, pojednat i o obecné
občanskoprávní odpovědnosti.

4.2 Obecná odpovědnost z teoretického hlediska
Obecná občanskoprávní odpovědnost, jakožto oblast deliktního závazkového
práva, je klasifikována jako nepříznivý právní následek, spočívající v porušení
primární povinnosti a vzniku sekundární právní povinnosti.
Odpovědnost lze chápat ve dvou základních teoretických liniích. Může
představovat jednak hrozbu sankcí, přičemž tuto teorii prosazoval z velkých jmen
zejména Knapp65. Jako protiklad k tomuto postoji lze vnímat názor Lubyho66,
Švestky67 a Knappové68, kteří tvrdí, že odpovědností lze rozumět sankci samu.
Východiskem z této situace je tzv. různorodý jazykový usus, který připouští
obé chápání odpovědnosti. Aplikujeme-li jej na kupní smlouvu, půjde v prvém
případě o odpovědnost např. prodávajícího za to, že předmět koupě bude
zjednodušeně řečeno řádně, včas a nepoškozen odevzdán. Ve druhém případě půjde
o odpovědnost prodávajícího, za to, že, lidově řečeno, nebude s odevzdáním
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Viz Knapp, V., Některé úvahy o odpovědnosti v občanském právu, Stát a právo, I, 1956, str. 66
Luby, Š., Prevencia a zodpovědnost v občianskom práve, I, Bratislava 1958, str. 43
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Švestka, J., Odpovědnost za škodu polde občanského zákoníku, Praha, 1966, str. 37
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Knappová, M., Povinnost a odpovědnost v občanském právu, Praha, 1968, str. 232 an.
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předmětu koupě „něco v pořádku“. Lze konstatovat, že obecně převládá názor
druhý.

4.3 Odpovědnost za prodlení v rámci kupní smlouvy
Právní institut odpovědnosti za prodlení je nutné hned v úvodu rozdělit do
dvou základních kategorií, a to zejména s ohledem na fakt, že kupní smlouva má
vždy dvě smluvní strany. Výklad odpovědnosti za prodlení se tak bude zaobírat
jednak prodlením prodávajícího, jednak prodlením kupujícího.
Časový úsek, kdy se prodávající octne v prodlení s plněním svých závazků, se
odvozuje z obecného ustanovení o splnění dluhu, resp. z ustanovení § 559 odst. 2
ObčZ, které stanoví, že dluh musí být splněn řádně a včas. Prodávající je tak
v prodlení za předpokladu, že svůj závazek v podobě odevzdání věci a převodu
vlastnického práva, nesplní řádně a včas. Prodlení nastává den následující po dni,
kdy došlo k dospělosti závazku.
Řádným splněním je rozuměno takové splnění, které nevykazuje vady
faktické ani právní, přičemž o těchto nedostatcích bude pojednáno v rámci
subkapitoly o odpovědnosti za vady.
„Prodávající nesplní svůj závazek včas, jestliže v místě splnění neodevzdá
předmětem koupě v době stanovené smlouvou nebo podpůrně zákonem.“69 V rámci
tohoto výkladu si lze položit otázku, zdali je místo plnění opravdu atributem
včasného plnění. Na první pohled se zdá, že plnění, které probíhá včas, avšak na
nesprávném místě, lze spíše hodnotit jako plnění, které není řádné, než nevčasné.
Ve skutečnosti však řádnost plnění je patrně přesnější chápat pouze ve vztahu
ke kvalitě a kvantitě předmětu plnění, kdežto včasnost se skutečně upíná k místu
plnění. Pokud by totiž prodávající „odevzdal“ předmět koupě jinde (aniž by o tom
kupující například vůbec věděl), pak by jej jistě de iure neodevzdal, jeho povinnost
by trvala nadále a zůstával by tudíž v prodlení.
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Dvořák, J., Švestka, J., Knappová, M., a kol., Občanské právo hmotné. II., Praha, ASPI, 2005, str.
164.
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4.3.1 Práva smluvních stran plynoucí z prodlení
V důsledku prodlení prodávajícího s plněním jeho závazků, vznikají
kupujícímu další práva.
4.3.1.1

Prává kupujícího plynoucí z prodlení

Tak předně je to právo kupujícího na náhradu škody, která mu v souvislosti
s prodlením vznikla, a dále je to jeho právo od kupní smlouvy odstoupit.
Subsidiárně použité ustanovení § 517 ObčZ stanoví kupujícímu postup, resp.
povinnost prodávajícího vyzvat, aby svůj závazek splnil v dodatečně kupujícím
poskytnuté lhůtě.
Za předpokladu, že prodávající nebude plnit ani v této dodatečné lhůtě, je
kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. Dodatečnou lhůtu ke splnění závazku je
nutné odlišovat od samotné doby dospělosti závazku, neboť dodatečná lhůta ke
splnění má význam pouze pro vznik práva kupujícího na odstoupení od smlouvy.
Na dospělost závazku, ani na prodlení však již vliv nemá.
Domáhat se splnění závazku kupujícího může prodávající kdykoliv.70
Dodatečná lhůta musí být „dlouhá tak, aby bylo možno dluh vůbec splnit; může
však být kratší než lhůta objektivně potřebná nebo obvyklá k poskytnutí plnění
věřiteli… Pokud mu (prodávajícímu) konkrétní lhůtu oznámil, může ji dále
prodlužovat, nikoli krátit.“71
V souvislosti s právem od smlouvy odstoupit nelze přehlížet rozhodnutí
Nevyššího soudu ČR, který judikoval, že „po uplynutí přiměřeně dlouhé doby od
splatnosti dluhu je věřitel oprávněn od smlouvy odstoupit, aniž by předtím musel
dlužníka upomínat o splnění či mu musel sdělit délku dodatečné lhůty ke splnění
dluhu.“72 Na základě tohoto rozhodnutí by tak měl právo kupující od smlouvy
odstoupit i bez dodatečného vyzvání, pokud čekal dostatečně dlouho. Nabízí se
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Srov. Eliáš, K., et al., Občanský zákoník, Velký akademický komentář, 1. vyd., 2. svazek, § 488§880, Praha, Linde, 2008.
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. října 2006, sp. zn. 30 Cdo 1641/2006.
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. května 2008, sp. zn.: 30 Cdo 2216/2007.
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však otázka, nakolik je toto rozhodnutí určité, resp. v praxi využitelné. Při takovéto
soudní interpretaci totiž může protistrana vždy namítat, že doba, kterou kupující
vyčkal, dostatečně dlouhá nebyla a právo od smlouvy odstoupit mu tak nevzniklo.
Lze proto hodnotit, že tento judikát převratnou změnu jistě nepřenáší. Úvahu
de lege ferenda je možné vést směrem k přesně stanoveným lhůtám, neboť
i současná právní úprava hovoří pouze o lhůtě „přiměřené“. Smluvní strana by tak
mohla po určitém počtu dní dlužníka vyzvat, aby plnil nebo opět po určitém počtu
dní (přičemž zde by muselo jít o lhůtu logicky delší) by smluvní strana mohla od
smlouvy odstoupit bez vyzvání.

Právo odstoupit od smlouvy však v praxi nebývá v této době účinnosti kupní
smlouvy využíváno příliš hojně, neboť kupujícímu jde zejména o to, aby byl
obchod řádně dokončen.
4.3.1.2

Práva prodávajícího plynoucí z prodlení

Jakkoli je v praxi jistě častější, že se dostane do prodlení prodávající
s odevzdáním předmětu koupě, mohou se vyskytnout i případy, kdy se dostane do
prodlení kupující s převzetím tohoto předmětu koupě. Pro tyto případy má
prodávající (jakožto věřitel) analogická práva, jak jsou popsána sub 4.3.1.1.
V rámci institutu odpovědnosti za prodlení je ve vztahu k povinnosti
kupujícího zaplatit řádně a včas kupní cenu právem prodávajícího požadovat
v souladu s ustanovením § 517 odst. 2 ObčZ úrok z prodlení; ten je též nazýván
příslušenstvím pohledávky.
Úrok z prodlení prodávajícímu náleží ve chvíli, kdy je kupující v prodlení se
zaplacením kupní ceny. Při rozdělení závazkových vztahů na vztahy hlavní
a vedlejší (akcesorické) platí, že povinnost platit úroky z prodlení se řadí mezi
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závazky akcesorické, neboť je existenčně vázána na hlavní závazek, kterým je
v tomto případě zaplacení kupní ceny.
Výše úroku z prodlení se v souladu s občanským zákoníkem vypočítává dle
prováděcího předpisu, tj. nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše
úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů. Toto nařízení ve svém § 1 stanoví, že výše úroku z prodlení
odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední
den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k
prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů.
Oproti předchozí právní úpravě má ta aktuální výhodu zejména v tom, že
výše úroku z prodlení vypočtená podle tohoto vzorce reflektuje na stav finančního
trhu.
Judikatura dlouhodobě setrvává v názoru, že ustanovení § 517 odst. 2 ObčZ
je v ohledu stanovení výše úroku z prodlení ustanovením kogentním73, avšak
v odborné literatuře se lze setkat i s názorem opačným. Opačný názor vyplývá
zejména z dikce ustanovení § 2 odst. 3 ObčZ a současně vyplývá ze zásady, že je
dovoleno vše, co není zákonem zakázáno a konečně též s ohledem na zásadu
smluvní svobodu stran.74
Z řečeného lze učinit závěr, že zavedená soudní praxe se může v jistých
ohledech jevit přinejmenším jako neetická, a to zejména v souvislosti s tím, že
vzhledem k uvedené kogentnosti si smluvní strany nemohou smluvit zákonný úrok
ani nižší, než jaký předepisuje řečený prováděcí předpis. Tato regule pak konečně
nemůže dávat smysl ani v případě, že by se mělo jednat o ochranu slabší strany,
neboť se lze domnívat, že v případě, kdy má subjekt natolik rozšířenou znalost
právních předpisů, že si je vědom i toho, jaká je zákonná výše úroku z prodlení,
není její ochrana nijak zvlášť na místě.
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Srov. např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. března 2005, sp. zn.: 33 Odo 1117/2003.
Bejček, J., Povaha ustanovení o úrocích z prodlení, Právní rozhledy, 2006, č. 11, str. 406.
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Od úroku z prodlení je zapotřebí odlišovat o tzv. poplatek z prodlení,
o kterém taktéž hovoří citované ustanovení, avšak tento institut nechť je blíže
rozebrán na jiných místech, neboť občanský zákoník stanoví pouze tři případy, kdy
bude úrok z prodlení nahrazen poplatkem z prodlení a ani jeden nemá co dočinění
s kupní smlouvou, nýbrž s různými druhy nájmů.
Vedle úroku z prodlení si strany mohou sjednat i tzv. smluvní pokutu. Ta
ovšem již nebude příslušenstvím pohledávky, nýbrž samostatným právem.

4.4 Odpovědnost za vady předmětu koupě
Vady předmětu koupě mohou být nejrůznějšího charakteru a právě proto je
můžeme též rozlišně třídit. Tak předně občanské právo zná vady faktické a právní,
faktické lze dále členit na vady jakostní nebo množstevní.
4.4.1 Právní vady
„Právní vadou je právo třetí osoby, které vázne na předmětu koupě nebo
se jej dotýká a buď je neslučitelné s vlastnickým právem kupujícího nebo toto jeho
právo podstatně omezuje.“75
Mezi takovéto vady lze řadit např. věcná břemena, předkupní právo, zástavní
právo, ale i případ, kdy prodávající nesplní svou povinnost převést na kupujícího
vlastnické právo k předmětu koupě.
Za předpokladu, že třetí osoba uplatní své právo vůči kupujícímu, je jeho
jedinou možnou obranou v této situaci oznámit to prodávajícímu, a to bez
zbytečného odkladu, jinak se kupující vystavuje tomu, že prodávající uplatní
všechny námitky, „které mohl uplatnit vůči třetí osobě a které vůči ní neuplatnil
prodávající. Neoznámí-li kupující právní vadu včas prodávajícímu, oslabuje se tím
tedy jeho právo, avšak jeho zánik nenastává.“76
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Nesnídal, J., Vady zjištěné při koupi zboží, Ekonom, 1997, č. 27, str. 49.
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Odpovědnosti za faktické vady se prodávající sprostí chvíli, kdy je vada
zjistitelná z veřejně přístupných seznamů, jako je např. katastr nemovitostí nebo
Rejstřík zástav u notářské komory ČR (nebo jde o vadu zjevnou). Tak stanoví
§ 500 odst. 1 ObčZ. Výjimku z této skutečnosti pak může učinit to, že zcizitel
výslovně kupujícího ujistil, že věc je bez jakýchkoliv vad.
4.4.2 Faktické vady
„Faktickou vadou je vada spočívající v povaze hmotného substrátu předmětu
koupě, kdy neexistují vlastnosti nebo projevy věci, které se věci tohoto druhu
a stáří obecně předpokládají, a v důsledku toho dochází ke snížení možnosti využití
věci podstatným způsobem. O faktickou vadu nejde v případě běžného
opotřebení.“77
Typickým příkladem faktické vady v praxi je, zejména v poslední době,
rozmáhající se trend realitních kanceláří, který spočívá v prodeji pozemků, které se
nacházejí v povodňových lokalitách s tím, že kupujícího neupozorní, resp. ho
leckdy přesvědčí o tom, že na pozemcích je možné stavět nemovitost, přičemž
realita je však úplně opačná.
4.4.2.1

Jakost věci

„Jakost věci může být ve smlouvě určena uvedením jejích vlastností, které
kupující pokládá za rozhodující. Lze ji určit i pomocí odsouhlaseného vzorku (tzv.
koupě věci podle vzorku). V tomto případě musí mít věc vlastnosti, které má
vzorek. Obsahuje-li smlouva určení vlastností, které nemá vzorek, avšak mezi
těmito určeními není rozpor, musí mít věc vlastnosti jak vzorku, tak určené ve
smlouvě; je-li mezi těmito určeními rozpor, je rozhodující určení ve smlouvě, jež
vyjadřuje přesněji vůli stran. Není-li jakost věci ve smlouvě určena, zákon
vyžaduje, aby věc měla vlastnosti obvyklé a aby ji bylo možno použít podle
povahy a účelu smlouvy (§ 499). Ten může vyplynout z jejího obsahu; jinak je
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rozhodující účel obvyklý. Je-li předmětem koupě věc určená podle druhu, je
prodávající povinen odevzdat věc v průměrné střední jakosti (§ 496).“78
Ani jakost věci netvoří výjimku v ohledu jejího určení. I zde je využita
autonomie vůle smluvních stran a přednost má proto vždy to, co si smluvní strany
dohodly. Pokud tak neučiní, stává se řídícím atributem povaha a účel věci.
Nová právní úprava tento institut opět mění, resp. podřizuje úpravě obsažené
v platném obchodním zákoníku. Záruka tak již nebude zákonná, ale pouze smluvní
nebo vzniklá na základě jednostranného prohlášení prodávajícího. Prodávající se
tak dle dikce ust. 429 ObchZ zaváže, že dodané zboží bude po určitou dobu
způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová
smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
Stejné účinky, jako dohoda či jednostranné prohlášení má uvedení záruky na
obalu předmětu koupě nebo v reklamě. Změnu, resp. upřesnění, nová úprava
zaznamenává v případě, že by se tato dvě uvedení lišila a říká, že určují-li smlouva
a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší.
Toto ustanovení lze chápat bezpochyby pozitivně. V takovémto případě totiž
jde čistě o pochybení prodávajícího, které, pokud by takovéto jednání bylo
úmyslné, hraničí s klamavou reklamou, resp. s klamavým označením zboží
a služeb.
4.4.3 Práva a povinnosti plynoucí stranám z odpovědnosti za vady
Obranou proti takovémuto jednání přináší ustanovení § 597 odst. 1 ObčZ,
které stanoví, že jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající
kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny
odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou,
má též právo od smlouvy odstoupit. „Pro posouzení oprávněnosti nároku
kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy pro vadu věci a vrácení kupní ceny je
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nutné prokázat současné naplnění dvou předpokladů. V prvé řadě skutečnost, že
věc měla ke dni prodeje předmětnou vadu a dále skutečnost, že kupující v jejím
důsledku od kupní smlouvy skutečně odstoupil.“79
V souladu s argumentem a minori ad maius pak dle § 597 odst. 2 ObčZ
zakotvuje, že právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej
prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím
vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým. Jinými
slovy řečeno, za předpokladu, že má kupující právo od smlouvy odstoupit
v případě, že prodávající vadu zatajil, tím spíš má právo odstoupit v případě, že jej
prodávající ubezpečil, že věc nějaké vlastnosti má, ačkoli ona je nemá.
Naopak mezi povinnosti kupujícího je řazena zejména povinnost věc uchovat
do doby, než dojde k přezkoumání věci prodávajícím. Ustanovení § 506 odst. 2
ObčZ pak stanoví, že schovací povinnost kupující nemá za předpokladu, že jde
o věc podléhající rychlé zkáze, v takové případě ji může kupující po upozornění
prodávajícího bez prodlení prodat.
Další povinností prodávajícího v rámci uplatnění odpovědnosti za vady je tzv.
notifikační povinnost. Podle § 599 odst. 1 ObčZ musí kupující vady uplatnit
u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se může
kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději do šesti měsíců, jde-li
o vady krmiv do tří týdnů, a jde-li o vady zvířat, do šesti týdnů po převzetí věci.
Konečně má kupující podle § 598 ObčZ právo na úhradu nutných nákladů,
které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. I zde pro
prodávajícího platí povinnost notifikace kupujícímu a je třeba právo uplatnit bez
zbytečných odkladů, dle § 509 odst. 1 ObčZ nejpozději do jednoho měsíce po
uplynutí doby, v níž měl vady oznámit, jinak jeho právo zanikne. Právo na náhradu
nutných nákladů se promlčuje v obecné tříleté promlčecí době, a to od data
notifikace.
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V souvislosti s institutem odpovědnosti za vady předmětu koupě je nutné
upozornit na velice oblíbené ustanovení právních zástupců strany prodávající, které
je schopno tuto odpovědnost prodávajícího vyloučit. Jde o takové ustanovení, které
předmět koupě identifikuje tzv. úhrnem, resp. „jak stojí a leží“. V takovém případě
prodávající dle ustanovení § 501 ObčZ neodpovídá za vady, ledaže věc nemá
vlastnost, o níž zcizitel prohlásil, že ji má, nebo kterou si nabyvatel výslovně
vymínil.
Jako doplňující informaci v souvislosti se shora uvedeným lze upozornit na
judikát Nejvyššího soudu ČR, který stanoví, že „kupní smlouva, jejímž předmětem
jsou movité věci určené úhrnně ("jak stojí a leží"), a která je uzavřena mezi
podnikateli při jejich podnikatelské činnosti (§ 261 odst. 1 OBZ), je smlouvou
podle ustanovení § 588 OZ a nikoliv smlouvou podle ustanovení § 409 OBZ.“80
4.4.4 Pohled na odpovědnost za vady de lege ferenda
Právní úprava odpovědnosti za vady v nadcházející právní úpravě mění
dosavadní pravidla výrazným způsobem. Za bernou minci a atribut, kterým se
budou práva z vadného plnění řídit, je „intenzita, jakou vadnost plnění porušuje
smlouvu. Nově tedy budeme vadná plnění podle úpravy současného obchodního
zákoníku dělit na ta, která porušují smlouvu podstatným způsobem a ta, která
představují pouze nepodstatné porušení smlouvy.“81
Tento výklad sice „obsahově odpovídá ObchZ, ovšem s tím, že oproti ObchZ
nerozlišuje vady právní a faktické a hovoří pouze o vadách (odst. 1 písm. a);
v odst. 2 se vypouští právo požadovat dodání nové věci v případě, že vada, jejíž
odstranění kupující požadoval, se ukáže být neodstranitelnou, resp. odstranitelnou
s nepřiměřenými náklady.“82
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Dle ust. § 2016 NOZ má kupující při podstatném porušení kupní smlouvy
právo:
a)

na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,
c)

na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.
Současně platí, že volba náhrady svědčí kupujícímu, který toto oznámí
prodávajícímu současně s oznámením vady.
„Pokud bude vadné plnění pouze nepodstatným porušením smlouvy, má
kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Do
odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny, která odhadem odpovídá
jeho právu na slevu. Posílení pozice kupujícího je dále patrné i ze zásadní změny,
kterou prošlo nahlížení na přiznání práva z vad. V NOZ se opouští princip prekluze
z práv z vadného plnění a nově se bude toto právo promlčovat. Soud již tedy
nebude přihlížet ze zákona k tomu, že kupující neoznámil vadu věci bez
zbytečného odkladu, ale prodávající bude muset promlčení u soudu namítnout.“83

4.5 Poznámka k odpovědnosti za škodu
Ustanovení § 600 ObčZ stanoví, že uplatněním práv z odpovědnosti za vady
není dotčeno právo na náhradu škody.
Právní institut odpovědnosti za škodu tak stojí mimo odpovědnost za vady, je
samostatným závazkovým právním vztahem a existuje nezávisle na odpovědnosti
za vady.
Základní rozdíl mezi těmito instituty spočívá v tom, že „odpovědnost za vady
postihuje nedostatky vlastního plnění prodávajícího a zajišťuje, aby se kupujícímu
dostalo ze závazkového právního vztahu plnění bez jakýchkoliv vad, tedy aby jím
koupená věc měla sjednané vlastnosti a netrpěla vadami.
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Oproti tomu smyslem a účelem odpovědnosti za škodu je, aby byla nahrazena
majetková újma vzniklá následkem porušení právní povinnosti nebo v důsledku
jiné, pravém uznané skutečnosti.“84
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5 Vedlejší ujednání při kupní smlouvě
Vedlejší ujednání při kupní smlouvě tvoří samostatný okruh právních
ustanovení, která se v kupních smlouvách promítají, avšak nejsou řazeny mezi
podstatné náležitosti kupní smlouvy, ergo jejich absence nezpůsobí neplatnost
kupní smlouvy.
Předně všeho je nutné upozornit na to, že ač jsou ujednání klasifikována jako
ujednání při kupní smlouvě, ne ve všech případech to znamená, že by se nedala
sjednat samostatně nebo v souvislosti s jiným smluvním typem.
Obecně platí, že občanskoprávní ustanovení týkající se kupní smlouvy, se na
jiné, než na neobchodní závazkové právní vztahy subsidiárně nepoužívají, neboť
právní úprava kupní smlouvy obsažená v obchodním zákoníku je mnohem
specifičtější a podrobnější.
Naopak je tomu právě v rámci vedlejších ustanovení při kupní smlouvě,
jelikož obchodněprávní úprava, ač podrobnější, se vedlejšími ustanoveními, resp.
ujednáními v souvislosti s kupní smlouvou zaobírá pouze okrajově v podobě
ustanovení o koupi na zkoušku a cenové doložky. Ustanovení § 601 an. ObčZ se
tak použijí i v případě, že bude kupní smlouva jinak uzavírána podle obchodního
práva. Toto použití ovšem bude spočívat v převzetí těchto ustanovení do textu
smlouvy, přičemž toto převzetí zase nemusí mít podobu, jakou má ustanovení
občanského zákoníku.

5.1 Výhrada vlastnictví
Na prvém místě je v rámci občanskoprávních ustanovení upravena tzv.
výhrada vlastnictví. Účelem tohoto ustanovení je poskytnutí vyšší míry ochrany
pro stranu prodávající, neboť za předpokladu, že kupní smlouva obsahuje
ustanovení o výhradě vlastnictví, je prodávající povinen, resp. oprávněn převést
vlastnické právo na kupující až ve chvíli, kdy kupující zaplatí celou kupní cenu.
Ustanovení o výhradě vlastnictví je vždy součástí kupní smlouvy a nikdy
nemůže být smluveno samostatně, jeho existence je tedy plně vázána na platnost
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smlouvy. Základním rozdílem mezi výhradou vlastnictví a ostatními vedlejšími
ujednáními je v tom, že na rozdíl od nich, výhrada vlastnictví nezakládá
samostatný právní vztah.
V souvislosti s dříve uvedeným výkladem o katastru nemovitostí lze
poznamenat, že výhradu vlastnictví nelze smluvit v případě, že je předmětem kupní
smlouvy nemovitost, neboť, jak bylo již řečeno, vlastnické právo k nemovitosti
kupující nabývá dle § 133 odst. 2 ObčZ vkladem do katastru nemovitostí podle
zvláštních předpisů.
Zvláštní význam výhrady vlastnictví lze shledávat zejména s ohledem na
možný úpadek kupujícího nebo na nařízení exekuce na majetek kupujícího.
V případě, že by výhrada vlastnictví sjednána nebyla a kupující by nezaplatil kupní
cenu do doby, než by nějaká z těchto situací nastala, musel by prodávající bránit
svůj majetek podáním tzv. vylučovací žaloby podle § 158 an. zákona č. 182/2006
Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Avšak i tento postup, ač
většinou účinný, lze hodnotit jako zdlouhavý, neboť navrácení majetku je v řádu
měsíců.
Z povahy věci vyplývá, že za předpokladu, že vlastnické právo věci svědčí až
do zaplacení kupní ceny prodávajícímu, může s ní tento ve stejném duchu nakládat.
Může tedy věc držet, užívat, brát z ní plody, ale i nakládat, tedy např. zastavit nebo
zcizit. Toto oprávnění ho však nezbavuje jeho odpovědnosti za vady, za případnou
škodu, kterou takovým jednáním způsobí, ani povinnosti vydání bezdůvodného
obohacení v případě, že by byla část kupní ceny kupujícím již zaplacena.
Z logiky věci též plyne, že výhrada vlastnictví musí být sjednána ještě před
předáním věci kupujícímu, neboť v opačném případě by vlastnické právo přešlo
podle § 131 odst. 1 ObčZ právě tímto předáním.
Příslušné ustanovení § 601 ObčZ se samotnou podstatou výhrady vlastnictví
nezaobírá a stanoví pouze dvě kritéria. Prvou povinností smluvních stran je, že
výhrada vlastnictví musí být sjednána vždy písemně. Současně pak § 501 ObčZ
modifikuje obecné ustanovení § 590 ObčZ v tom smyslu, že nebezpečí nahodilé
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zkázy a nahodilého zhoršení předmětu koupě, včetně užitků, nepřechází na
kupujícího současně s nabytím vlastnictví, ale až odevzdáním věci.
5.1.1 Výhrada vlastnictví de lege ferenda
Institut výhrady vlastnického práva se stal v průběhu tvorby nové úpravy
hojně diskutovaným tématem. Například Eliáš byl toho názoru, že by výhrada
vlastnického práva měla být zařazena spíše do ustanovení o nabývání vlastnictví,
resp. do obecných ustanovení. Tuto myšlenku pak podporuje tím, že výhradu
vlastnického práva lze sjednat i pro jiné smluvní typy, než je kupní smlouva.
Nelze si však nepoložit otázku, zdali by takováto novinka nepůsobila spíše
chaoticky, než logicky. Zřejmě by se dalo uvažovat o tom, že by vedlejší
ustanovení byla upravena všechna samostatně. Ostatně pro tuto tezi hovoří i fakt,
že, jak bylo zmíněno a ještě bude dále rozebráno, výhrada vlastnického práva není
zdaleka jediným vedlejším ujednáním, které lze sjednat v souvislosti i s jinou
smlouvou.
Z dikce § 2132 nového občanského zákoníku plyne další novum v tom
smyslu, že výhradu vlastnického práva bude možné sjednat i v rámci nemovitosti,
přičemž tuto změnu lze vnímat vesměs jako pozitivní. I když se vazba přechodu
vlastnického práva k zápisu do katastru nemovitostí zdá být jako dostatečnou
ochranou pro stranu prodávající, není ničeho proti ničemu, když se tento institut
otevře i pro takovýto druh koupě.
„Výhrada vlastnického práva, která je dnes často využívána jako levný,
účinný a hlavně neformální prostředek zajištění úhrady kupní ceny, bude nově
vyžadovat ověřený podpis stran smlouvy. V jiný případech sice bude ujednání
platné, ale bude mít velmi omezený dopad, protože bude neúčinné vůči věřitelům
našeho dlužníka, tzn., že věřitele neochrání např. v exekuci či insolvenčním
řízení.“85
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5.2 Předkupní právo
V pořadí druhým vedlejším ujednáním v kupní smlouvě je podle občanského
zákoníku tzv. předkupní právo. Účelem předkupního práva je opět posílení strany
kupující, a to zejména s ohledem na další převod vlastnického práva k předmětu
koupě. V případě dohody na předkupním právu se totiž prodávající zavazuje, že za
předpokladu, že bude chtít předmět kupě dále prodávat, musí jej nejdříve nabídnout
k odkoupení prodávajícímu. Jde vlastně o omezení práva kupujícího s předmětem
koupě volně disponovat.
Předkupní právo má v zásadě dvojí úpravu, resp. na dvou místech
občanského zákoníku. Prvá část se nachází v části druhé, druhá v části osmé, právě
u výkladu kupní smlouvy. Současně platí, že „při nedostatku výslovné právní
úpravy zákonného předkupního práva spoluvlastníků v části druhé občanského
zákoníku, pojednávající o věcných právech, vychází se ve smyslu § 853 obč. zák.
z analogické aplikace obecné právní úpravy předkupního práva, obsažené v části
osmé občanského zákoníku, upravující právo závazkové, s tím, že ta ustanovení,
jež se týkají pouze smluvního předkupního práva, nelze použít.“86
Na rozdíl od výhrady vlastnictví u předkupního práva platí, že toto nemusí
být sjednáno písemně, na druhou stranu jej lze sjednat i v rámci kupních smluv,
jejichž předmětem je nemovitost.
Dalším rozdílem je skutečnost, že předkupní právo lze sjednat i v souvislosti
s jinou smlouvou, než jenom s kupní. To plyne z ustanovení § 602 odst. 2 ObčZ,
které stanoví, že předkupní právo lze dohodnout i pro případ jiného zcizení věci
než prodejem, tedy např. při směně, či darování.
Předkupní právo může mít v zásadě dvojí podobu. Jednak může být sjednáno
v souladu s § 603 odst. 1 jako právo inter partes, tedy tak, že jeho účinky se
vztahují pouze na subjekty smlouvy, na něž je také vázáno. Nebo je možné využít
variantu obsaženou v § 603 odst. 2, kdy je předkupní právo sjednáno jako věcné
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právo, takže působí erga omnes, resp. vůči nástupcům kupujícího. Není tak už
vázáno na jednotlivé subjekty, nýbrž se váže na samotný předmět.
Pro druhý případ platí předepsána písemná forma a současně, že jeho věcně
právní účinky nastávají až vkladem do katastru nemovitostí. Variantu vázanosti
předkupního práva na samotnou věc však lze užít pouze pro věci, které jsou
zapsány v katastru nemovitostí, tedy pro pozemky a stavby spojené se zemí
pevným základem. Řečené platí pouze pro předkupní právo smluvní, nikoli
zákonné.
Ustanovení § 603 odst. 3 ObčZ řeší situaci, kdy by bylo předkupní právo
porušeno. V takovém případě se může oprávněný domáhat toho, aby mu byla věc
nabídnuta ke koupi. Za předpokladu, že tak neučiní, přechází jeho předkupní právo
na nového vlastníka. Rozhodne-li se oprávněný pro spor, řeší nastalou situaci
soudní cestou, a to konkrétně podáním žaloby na plnění ze smlouvy; na jejím
základě soud vydá podle § 161 odst. 3 OSŘ rozsudek, kterým uloží prohlášení
vůle.
Ustanovení § 604 ObčZ stanoví, že předkupní právo patří mezi ta
nepřenositelná, nelze je proto zdědit a nelze je ani převést na jinou osobu. Osoba
oprávněná je tak po celý čas platnosti předkupního práva neměnná, na rozdíl od
osoby povinné.
Co se samotného procesu výkonu předkupního práva týče, je postup takový,
že povinný musí nejprve doručit nabídku oprávněnému. V případě, že jde
o nemovitost, musí být nabídka, stejně jako sama smlouva, písemná. V nabídce
povinný uvede cenu, za kterou je ochoten předmět kupě prodat, popřípadě další
podmínky.
V souvislosti s tímto procesem je dále nutné vyřešit dobu, po kterou musí
povinný čekat, a výši kupní ceny. Co se doby týče, je tato nastavena rozdílně pro
věci movité, kdy má oprávněný na zaplacení kupní ceny dle § 605 ObčZ osm dní,
u nemovitostí jsou to dva měsíce, přičemž doba počíná běžet od doručení nabídky.
Výši ceny pak soudní praxe hodnotí tak, že k porušení předkupního práva dojde
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tehdy, když je konečná kupní cena nižší, než za kterou nabídl oprávněný povinného
věc k odkoupení.87
„Vzhledem k tomu, že k dovršení právních skutečností nezbytných k převodu
nemovitostí dojde až vkladem vlastnického práva nabyvatele do katastru
nemovitostí, bylo by užitečné, aby ujednáním stran byla účinnost smlouvy učiněna
závislou na splnění odkládací podmínky zaplacení nebo zajištění kupní ceny;
v takovém případě by při návrhu na povolení vkladu muselo být zároveň doloženo,
že se smlouva splněním odkládací podmínky stala účinnou.“88
Ustanovení § 606 ObčZ stanoví, že předkupní právo zaniká v případě, že
oprávněný nesplní podmínku zaplacení kupní ceny nebo jiné, povinným stanovené
podmínky. To však zdaleka není jediný způsob zániku předkupního práva; mezi
další se řadí zejména vzdání se předkupního práva, smrt oprávněného, prodej
nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo veřejnou dražbou.
5.2.1 Předkupní právo de lege ferenda
Nadcházející právní úprava přináší v oblasti předkupní práva nemalé změny,
a to nejen v názvosloví stran, kterými budou předkupník a koupěchtivý, ale i
v oblastech faktických.
Tak předně bude nově platit, že předkupní právo zavazuje nejen povinnou
smluvní stranu, ale i jejího dědice. Stejný odstavec stanoví, že předkupní právo
bude právem zcizitelným, což je též rozdíl od stávající právní úpravy.
Rozdílně je též upravena lhůta pro zaplacení kupní ceny poté, co byla věc
nabídnuta oprávněnému. Ta byla v rámci sjednaného předkupního práva na
nemovitost prodloužena ze dvou na tři měsíce.
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Srov. např. Rozsudek Nevyššího soudu ČR ze dne 18. října 2001, sp. zn. 25 Cdo 2764/99.
Dvořák, J., Švestka, J., Knappová, M., a kol., Občanské právo hmotné. II., Praha, ASPI, 2005, str.
174.
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Tu největší změnu však přináší předkupní právo ve vztahu k zásadě
superficies solo cedit, resp. že stavba je součástí pozemku, která v současné právní
úpravě neplatí.
Její obsah však není naší právní úpravě úplně cizí, neboť tato zásada byla na
našem území platná až do roku 1951 a nemovitost tak byla chápana jako součást
pozemku. Změnu přinesl až zákon č. 141/1950 Sb., střední občanský zákoník, který
přinesl úpravu stávající.
Novela občanského zákoníku tak v ust. § 506 odst. 1 stanoví, že součástí
pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku
a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v
pozemku nebo upevněno ve zdech. Přechodná ustanovení pak řeší implementaci
této změny do aktuální problematiky různými způsoby pro různé situace.
Prvou situací je stav, kdy je vlastníkem pozemku a nemovitostí táž osoba.
V tom případě podle ust. § 3054 platí, že stavba přestává být dnem účinnosti NOZ
samostatnou věci a stává se součástí pozemku.
Následně je řešena situace, kdy je vlastník, resp. spoluvlastníci pozemku
a vlastník, resp. spoluvlastníci nemovitosti různí. V takovém případě platí, že
právní stav zůstává nezměněn, resp., že stavba bude i nadále samostatnou věcí a ke
změně dojde až ve chvíli, kdy se vlastníci spojí v jednu osobu. Obdobně bude
postupováno i v případě stavby, která je ve spoluvlastnictví, je-li některý ze
spoluvlastníků i vlastníkem pozemku nebo jsou-li jen někteří spoluvlastníci stavby
spoluvlastníky pozemku.
Právě tento případ je důvodem začlenění výkladu zásady superficies solo
cedit k předkupnímu právu, neboť je to právě odklad účinnosti ustanovení do doby,
než osoby vlastníka pozemku a stavby splynou v jednu, který dává vzniknout
zákonnému předkupnímu právu vlastníka pozemku ke stavbě a zákonnému
předkupnímu právu vlastníka stavby k pozemku. Toto právo by současně mělo být
zapisováno do katastru nemovitostí. Povinností jednoho vlastníka tak bude před
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prodejem té či oné věci učinit písemnou nabídku tomu druhému. Pokud tak
neučiní, předkupní právo přejde na nabyvatele.
Otázkou je, jak bude postupováno za předpokladu, že spoluvlastnické podíly
budou různě velké, tedy např. kdy jeden subjekt bude vlastnit větší část stavby a
menší část pozemku. Na tuto situaci totiž nepamatuje ani NOZ, ani jeho důvodová
zpráva.
Lze se setkat s názory, že řešením takovéto situace by byla finanční náhrada
většinového vlastníka pozemku vlastníkovi stavby, a to v souladu s ustanovením
§ 10 a § 1084 odst. 2 NOZ.89 Tato myšlenka rozhodně není lichá a má svůj
smysluplný základ, avšak její konstrukce pohlíží na vystižený problém pouze
z jednoho úhlu pohledu. Bezpochyby může nastat situace, kdy tou lukrativnější
komoditou mezi pozemkem a stavbou bude právě pozemek ten, který bude mít
vyšší hodnotu.
Jako příklad je možné uvést situaci, kdy bude rozhodnuto o vystavění
rychlostní silnice či dálnice přes část takového pozemku. V tu chvíli má stavba
prakticky nulovou hodnotu a naopak cena pozemku se mnohonásobně zvýší.
Nabízí se proto varianta navrhované řešení rozšířit na oboustranně účinné v tom
smyslu, že finanční náhrada bude náležet tomu, jehož komodita bude mít např.
podle znaleckého posudku, nižší cenu, než komodita druhého vlastníka. Co je však
jisté, je, že tak či onak tato úprava přinese nemálo sporných situací, které dříve či
později budou ústit v soudní spory.

5.3

Právo zpětné koupě

V pořadí třetím a posledním vedlejším ujednáním, které občanský zákoník
upravuje, je právo zpětné koupě. I toto právo lze zařadit mezi ty, které určitým
způsobem omezují kupujícího, a to zejména s ohledem na jeho ius disponendi.
Obsahem zpětné koupě, pokud je platně sjednána, je právo prodávajícího žádat
vrácení věci do určité doby po koupi, vrátí-li kupujícímu zaplacenou cenu.
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Fiala P., Mayer J., Přechodná ustanovení nového občanského zákoníku k zásadě superficies solo
cedit, http://www.epravo.cz, 2012.
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Právo zpětné koupě se využívá zejména v případech, kdy chce mít
prodávající možnost působit po určitou dobu na budoucnost předmětu koupě.
Vzniká tak dvoustranný závazkový právní vztah, kdy právu prodávajícího
požadovat předmět koupě odpovídá jeho povinnost vrátit kupní cenu.
Základní premisou zpětné koupě je, že toto ustanovení lze využít pouze
v rámci koupě movitých věcí. A jak ze samotného názvu vyplývá, lze jej využít
pouze při uzavírání kupní smlouvy.
Primárním rozdílem mezi předkupním právem a právem zpětné koupě je
nutné nacházet v subjektu, který je při realizaci těchto práv aktivní. Zatímco
u předkupního práva je to strana původně kupující, v rámci zpětné koupě dává
najevo svůj zájem prodávající.
Ustanovení § 608 ObčZ stanoví dobu, do kdy je prodávající oprávněn své
právo uplatnit za předpokladu, že takto tato doba není určena stranami smlouvy.
Jde o prekluzivní lhůtu, která je stanovena na jeden rok od předání věci. Výzva
k vrácení předmětu koupě musí být písemná, stejně jako samotné sjednání zpětné
koupě.
V případě, že byla předmětem koupě věc určená individuelně, je v souladu
s § 609 odst. 1 ObčZ povinností kupujícího vrátit tutéž věc. V případě genericky
určené věci pak logicky půjde o „navrácení“ věci v tomtéž množství a téže kvality.
Ustanovení § 609 odst. 2 ObčZ pak konečně řeší situaci, kdy kupující zcizí
předmět koupě v době trvání práva zpětné koupě a stanoví, že smlouva
o zcizení věci, jíž bylo porušeno právo zpětné koupě, je neplatná. Toto ustanovení
se však z povahy věci může týkat pouze věcí individuálně určených, neboť
v případě genericky určených věcí bude povinností kupujícího tuto věc opatřit.
Otázkou je, jak by se mělo postupovat v případě, kdy půjde o věc
individuálně určenou, vůči které kupující vykonával jiná práva, než právo s věcí
disponovat a tímto jednáním změnil podstatu věci. Lze se domnívat, že v takovém
případě by buď došlo k zániku práva zpětné koupě pro nemožnost plnění a v takové
případě by kupující odpovídal za škodu takto způsobenou, anebo by prodávající
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mohl požadovat, pokud to povaha věci dovoluje, aby byla věc uvedena do
původního stavu a následně vrácena; ovšem ani v tomto druhém případě nelze
vyloučit případnou odpovědnost za škodu, a to zejména s ohledem na § 608 ods. 2
ObčZ, který stanoví, že kupující je povinen věc vrátit bez zbytečného odkladu.

5.4

Další vedlejší ujednání a jejich úprava de lege ferenda

Shora uvedený výčet vedlejších ujednání při kupní smlouvě lze bezpochyby
hodnotit jako kusý. Občanský zákoník totiž zdaleka nepřináší komplexní výčet
druhů tohoto institutu, což ovšem ani vzhledem k autonomii vůle jednotlivých
subjektů není dost dobře možné.
Ostatně § 610 odst. 1 ObčZ výslovně hovoří o tom, že účastníci mohou
písemnou smlouvou dohodnout i jiná vedlejší ujednání mající povahu výhrad a
podmínek. Ačkoliv se dikce tohoto ustanovení týká pouze výhrad a podmínek
připouštějících zánik právního vztahu založeného kupní smlouvou, nemůže být
sporu o tom, že takováto ustanovení kupní smlouvy mohou mít charakter i
suspenzivní podmínky podle § 36 ObčZ, nebo charakter sankční či jednoduše
pouze upřesňující.
Obdobně by mělo být přistupováno ke lhůtě obsažené v § 610 odst. 2 ObčZ, a
totiž, že pokud se účastníci nedohodli jinak, zanikají výhrady a podmínky
nejpozději uplynutím jednoho roku od uzavření kupní smlouvy, jestliže je
prodávající v této lhůtě neuplatnil. „Lhůta upravená ve § 610 odst. 1 občanského
zákoníku má podpůrnou povahu, takže se uplatní jen tehdy, nedohodnou-li se
strany na lhůtě jiné. Taková smluvená jiná lhůta může být delší, než jeden rok.“90
V praxi užívaná vedlejší ujednání lze obecně hodnotit často jako párová,
resp. tak, že určitému vedlejšímu ujednání spočívajícímu ve výhodně či právu
jedné strany, odpovídá jiné vedlejší ujednání zvýhodňující stranu druhou.
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. května 2002, sp.zn: 30 Cdo 194/2002.
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S různými typy vedlejších ujednání se pak setkáváme v rámci obchodního
práva, či mezinárodního práva, to ovšem neznamená, že se nedají využít v rámci
práva občanského, resp. pro neobchodní závazkové právní vztahy.
Nadcházející právní úprava se pak snaží zohlednit již řečené a přináší
výslovné zařazení dvou nových ujednání, a to konkrétně výhradu zpětného prodeje
a výhradu lepšího kupce.
Zejména s ohledem na dlouholetou historii kupní smlouvy se praxe ustálila
na následujících ujednáních.
5.4.1 Právo (výhrada) zpětného prodeje
Pravým opakem vedlejšího ujednání v podobě práva zpětné koupě je tzv.
právo zpětného prodeje. Jeho obsah spočívá v právu kupujícího prodat předmět
koupě zpět prodávajícímu, a to za stejných nebo sjednaných podmínek. Vzhledem
k tomu, že tento institut není výslovně upraven, lze se domnívat, že by v tomto
případě bylo možné postupovat per analogiam s ohledem na právo zpětné koupě.
I tato dohoda by tak měla být písemná.
Intenzitu využívání tohoto institut dokresluje i fakt, že se jeho podoba
začlenila výslovně i do nadcházející novely občanského zákoníku. Oproti
předchozí úpravě práva zpětné koupě je však změna v tom, že i tento institut bude
možné v budoucnu využívat v rámci kupních smluv, jejichž předmětem je
nemovitost.
5.4.2 Výhrada lepšího kupce
Typickým příkladem odkládací (suspenzivní) podmínky v rámci vedlejších
ujednání při kupní smlouvě, je tzv. výhrada lepšího kupce. Účelem tohoto ujednání
spočívá v oddálení účinnosti kupní smlouvy, přičemž prospěch z tohoto ustanovení
má pouze prodávající, který je z tohoto ustanovení oprávněn kupujícímu do určité
doby oznámit, že věc nakonec prodá někomu jinému.
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Základním rozdílem mezi výhradou lepšího kupce a všemi doposud
popsanými vedlejšími ujednáni je v tom, že v případě sjednání výhrady lepšího
kupce nepřechází vlastnické právo; to je přirozené, neboť smlouva ještě nenabyla
účinnosti.
Rozdíly lze shledat i mezi takovýmto ustanovením a jedním z klasických
závěrečných ustanovení, které pouze jednoduše odkládá účinnost smlouvy z doby
podpisu, na určité datum. V tomto případě totiž není sjednáno nic jiného než čas
(tempus), naproti tomu sjednání výhrady lepšího kupce je skutečně sjednáním
odkládací podmínky.
I toto ujednání se výslovně promítnulo do nadcházející úpravy nového
občanského zákoníku a dostalo tak ostřejších rysů. Výslovně je např. stanovena
doba, do které je prodávající oprávněn dát přednost lepšímu kupci. Tato lhůta činí
podle § 2152 NOZ u movitých věcí tři dny a u nemovitých věcí jeden rok od
uzavření smlouvy.
5.4.3 Koupě na zkoušku
Ustanovení § 471 an. ObchZ dává právní základ pro další vedlejší ujednání,
kterým je koupě na zkoušku. Koupi na zkoušku lze do značné míry hodnotit jako
párový institut k ujednání o výhradě lepšího kupce s tím rozdílem, že v tomto
případě je ve výhodě kupující.
Koupě na zkoušku vzniká uzavřením kupní smlouvy s podmínkou, že
kupující je oprávněn nejprve věc zhodnotit a až následně se rozhodnout, zda si věc
ponechá nebo ji, samozřejmě současně s vrácením kupní ceny, vrátí.
Charakter této podmínky může mít dle ustanovení § 472 ObchZ dvojí
povahu, a to s ohledem na to, zda kupující zboží převezme či nikoli. Převezme-li
kupující zboží, má podmínka povahu rozvazovací. V takovém případě platí, že
kupující zboží schválil, jestliže je písemně neodmítne ve zkušební době.
V případě, že kupující zboží nepřevezme, má podmínka povahu podmínky
odkládací a tato podmínka se považuje za zmařenou, jestliže kupující nesdělí
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prodávajícímu ve zkušební době, že zboží schvaluje. V tomto posléze uvedeném
případě by však bylo oproti případu prvému nutné dovodit, že kupní smlouva ještě
nenabyla v plném rozsahu své účinnosti
Bez povšimnutí nelze ponechat zákonnou lhůtu k vyjádření, neboť § 610
odst. 2 ObčZ stanoví, že pokud se účastníci nedohodli jinak, zanikají výhrady
a podmínky plynoucí z vedlejších ujednání nejpozději uplynutím jednoho roku od
uzavření kupní smlouvy, jestliže je prodávající v této lhůtě neuplatnil. Obchodní
zákoník má však pro koupi na zkoušku lhůtu speciální, a to konkrétně tři měsíce od
uzavření kupní smlouvy. Lze se domnívat, že lhůtu pro koupi na zkoušku tak bude
příznačné řešit podle toho, jakým právním předpisem se řídí ostatní ustanovení
kupní smlouvy a podle toho též hodnotit vedlejší ujednání.
5.4.4 Cenová doložka
Vedlejší ustanovení týkající se cenové doložky je v současné době obsaženo
pouze v obchodním zákoníku. Tento jev byl zapříčiněn zejména povahou tohoto
ujednání, které se zjevně dotýká zejména těch smluv, jejichž stranami jsou
podnikatelé. Nadcházející právní úprava nového občanského zákoníku však tento
institut zařadila do svého obsahu taktéž výslovně, a to ve stejném znění, v jakém
byla obsažena v zákoníku obchodním.
Předmětem ujednání o cenové doložce je dohoda smluvních stran, že se výše
kupní ceny může v průběhu účinnosti kupní smlouvy měnit v důsledku jimi
vytčených skutečností.
Úprava potom dbá i na případy, kdy smluvní strany nestanoví, o jaké
skutečnosti jde. V takovém případě se mění kupní cena v poměru k cenovým
změnám hlavních surovin potřebných k výrobě prodávaného zboží.
Upravena je i doba, která je rozhodná pro posuzování výše změny ceny,
přičemž se podle § 474 odst. 1 ObchZ přihlíží k cenám v době uzavření smlouvy
a v době, kdy měl prodávající zboží dodat. Má-li se dodání zboží uskutečnit během
určité lhůty, je rozhodná doba skutečného včasného plnění, jinak konec této lhůty.
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Otázkou je, zdali otevření tohoto institutu pro nepodnikatele, resp. v podobě,
v jaké byla obsažena v obchodním zákoníku, nevnáší do právního řádu zbytečnou
míru rizika pro tyto subjekty.
5.4.5 Záruka nejnižší ceny
O záruce nejnižší ceny lze hovořit jako o vedlejším ujednání, které se
v posledních letech hojně využívá zejména jako marketingový tah, nicméně i přes
to je v pramenech rozebírána spíše okrajově.91
Podstata tohoto vedlejšího ustanovení spočívá v tom, že se prodávající zaručí
kupujícímu za to, že kupní cena, za kterou je předmět koupě prodáván, je v daném
místě a čase nejnižší.
V případě, že vyjde po uzavření kupní smlouvy najevo, že tomu tak není,
zaváže se prodávající kupní cenu nebo její část vrátit kupujícímu. Existuje názor,
že toto ujednání má charakter podmínky rozvazovací, avšak s ohledem na to, že se
vrací jen část kupní ceny, to není nesporné. Šlo by patrně o zánik účinnost kupní
smlouvy pouze co do části kupní ceny.
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Viz např. Šťovíček, J., Vrabec, J., Kupní smlouvy – právo do kapsy, PROSPEKTRUM spol.
s r.o., 2000, str. 61
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6 Prodej zboží v obchodě
Občanský zákoník ve svých ustanoveních samostatně upravuje právní institut
prodeje zboží v obchodě. Na prvý pohled se může zdát, že takováto ustanovení jsou
svým způsobem zbytečná, neboť musejí být duplicitní s úpravou obsaženou přímo
v ustanoveních týkajících se kupní smlouvy v rámci občanského nebo obchodního
zákoníku.
Tento pohled však není bez pochybností. Je pravdou, že některá ustanovení
jsou úpravě klasické kupní smlouvy velice blízká, ne-li s ní totožná. V takovém
případě je nutné brát úpravu prodeje zboží v obchodě jakožto úpravu speciální,
resp. nadřazenou. Avšak tím hlavním důvodem, kvůli kterému je tento zvláštní
druh kupní smlouvy upraven samostatně, je zejména fakt, že jde jednak o nejčastěji
uzavíraný způsob kupní smlouvy a bezpochyby zde hraje roli též ochrana
kupujícího, jakožto spotřebitele, který samozřejmě není ve většině případů vybaven
přesnou znalostí práva, a přesto musí činit právní úkony v podobě uzavírání
kupních smluv denně a leckdy i s kupními cenami, jejichž výše rozhodně není
zanedbatelná.
Jak bude dále blíže rozebráno, jde o zjevné omezení jinak preferované zásady
autonomie vůle, kterou právě v důsledku nutnosti ochrany slabší strany
zákonodárce neponechal rozvinutou tak, jak je tomu u jiných právních vztahů
v rámci občanského práva.
Pro přehlednost bude v rámci následujícího textu použito stejného principu,
který využívá i občanský zákoník v rámci ustanovení o prodeji zboží v obchodě,
totiž stratifikace tohoto institutu do tří skupin výkladů, které se budou zabývat
jednak obecnou charakteristikou a zvláštními způsoby prodeje zboží v obchodě,
jednak tzv. shodou s kupní smlouvou, a konečně zvláštními ustanoveními
o odpovědnosti za vady prodané věci. Za prvý výklad pak bude včleněn exkurs
týkající se práva EU.
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6.1 Charakteristické rysy institutu prodeje zboží v obchodě
Primární rozlišující prvky mezi klasickou kupní smlouvou a kupní
smlouvou uzavíranou v rámci prodeje zboží v obchodě lze vyčíst z § 612 ObčZ,
který stanoví dvě základní kriteria, a sice že o tento druh kupní smlouvy jde
v případě, kdy (i) prodávající v rámci prodeje vystupuje jakožto podnikatel a (ii)
současně musí jít o obchod v rámci jeho podnikatelské činnosti.
Odpověď na otázku, kdo je vlastně podnikatelem přináší ustanovení
§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku, které stanoví, že je:
a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle
zvláštních předpisů,
d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle
zvláštního předpisu.
Není účelem na tomto místě podrobně rozebírat jednotlivé skupiny, a proto
lze obecně říci, že v případě prodeje v obchodě půjde zejména o subjekty z prvých
dvou

jmenovaných

skupin,

a

to

o

obchodní

společnosti

a

fyzické

osoby - podnikatele.
Obchodní společnosti zřejmě není třeba popisovat, jako příklad fyzické osoby
– podnikatele, který je povinen řídit se ustanoveními o prodeji zboží v obchodě
bude např. osoba, která vlastní živnostenské oprávnění „realitní činnost“. Ostatně
takto rozhodoval v nedávné době i Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne
27. července 2006, sp. zn. 33 Odo 1314/2005.
V souvislosti s touto problematikou je nutné podotknout, že shora citované
ustanovení § 612 ObčZ dále stanoví, že to, zdali jde o fyzickou či právnickou
osobu, je v rámci prodeje zboží v obchodě irelevantní.
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Rovněž kupující může být fyzickou či právnickou osobou, avšak ten naopak
podnikatelem být nesmí, resp. může, ale kupní smlouva uzavíraná v rámci prodeje
zboží v obchodě nesmí mít souvislost s jeho podnikatelskou činností.
Zvláštní úpravu při prodeji zboží v obchodě zaznamenalo i „převzetí
předmětu koupě“. Ustanovení § 614 ObčZ stanoví, že je-li prodávající podle
dohody s kupujícím nebo podle povahy věci povinen dodat věc na místo určené
kupujícím, kupující je povinen převzít věc při dodání. V ostatních případech je
kupující povinen převzít věc při prodeji, nedohodne-li se s prodávajícím jinak. Prvá
věta citovaného ustanovení není vlastně nic jiného, něž odraz definice kupní
smlouvy podle § 588 ObčZ, které stanoví, že kupující je povinen věc (předmět
koupě) převzít.
I v případě prodeje zboží v obchodě pak platí, že za předpokladu, že si
kupující věc nepřevezme v dohodnuté době předmět koupě, je prodávající
oprávněn požadovat poplatek za uskladnění.
Zvlášť je v rámci prodeje zboží v obchodě upraven i přechod vlastnické
práva, přičemž občanský zákoník rozlišuje dva způsoby. Vlastnické právo přechází
jednak klasicky převzetím věci, druhou variantu pak představuje přechod
vlastnického prává při zaplacení kupní ceny, přičemž tento způsob směřuje
zejména k tzv. samoobslužnému prodeji, tj. takovému, kdy si kupující zboží
vybere, vloží jej např. do košíku, tedy předmět koupě sice převezme a má jej
v držení, avšak do chvíle, než u pokladny zaplatí kupní cenu, jej může bez dalšího
vrátit nebo vyměnit za jiný produkt. Lze se proto domnívat, že tento způsob
prodeje představuje příklad tzv. reálné smlouvy. 92
Závěrem úvodních slov lze pro shrnutí užít i názor soudní, který prodej zboží
v obchodě definuje jako „kupní smlouvou, u níž zvláštní povaha tohoto prodeje
vyžaduje v některých směrech odlišnou úpravu. Ve srovnání s obecnou úpravou

92

Srov. např. Hulmák, M. Poplatky z prodlení v českém právu, Právní rozhledy, 2003, č. 5, str. 246
-249.
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kupní smlouvy, je zde větší omezení smluvní volnosti účastníků za účelem ochrany
spotřebitele.“93

6.2 Institut prodeje zboží v obchodě s ohledem na právní předpisy
EU (exkurs)
Jak již bylo naznačeno, smyslem právního institutu prodeje zboží v obchodě
lze shledávat zejména v ochraně spotřebitele, jakožto slabší strany prvního vztahu.
Vzhledem k právě řečenému tak ustanovení o prodeji zboží v obchodě nemohla
uniknout ani podrobnému zkoumání těchto ustanovení ze strany Evropské unie.
Mezi ty nejvýrazněji zasahující do českého právního řádu lze zařadit zejména:
1. směrnici Rady 79/581/EHS, o ochraně spotřebitele při uvádění cen
potravinářských výrobků;
2. směrnici Rady 87/102/EHS, o sbližování právních a správních předpisů
členských států týkajících se spotřebitelského úvěru;
3. směrnici Rady 93/13/EHS, o nekalých podmínkách ve spotřebitelských
smlouvách;
4. směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES, o některých
aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží.94
V souvislosti s ochranou spotřebitele v rámci kupních smluv s ohledem na
předpisy Evropské unie pak nelze ani přehlížet ust. § 51a ObčZ, které tyto
implementuje do našeho právního řádu.95

93

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. ledna 2009, sp. zn.: 28 Cdo 171/2008.
Srov. např. Hulva, T., Ochrana spotřebitele, Aspi Publishing, Praha, 2004, Hulva, T.;Ochrana
spotřebitele v evropském komunitárním právu, Bulletin advokacie, č. 7-8/2004, Praha 2004.
95
Jde zejm. o Směrnici Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě
smluv uzavřených mimo obchodní prostory; Směrnici Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o
nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách; Směrnici Evropského parlamentu a
Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku;
Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních
aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu;
Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních
služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a
94
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6.3 Shoda s kupní smlouvou
Původ tohoto institutu lze shodou okolností opět přikládat Evropské unii,
neboť shoda s kupní smlouvou je zjevným projevem shora citované směrnice
Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES, o některých aspektech prodeje
spotřebního zboží a záruk na toto zboží, která byla implementována zákonem
č. 136/2002 Sb (dále „směrnice EU“).
Jak stanoví čl. 1. odst. 1 směrnice EU, jejím úkolem je sblížení právních
a správních předpisů jednotlivých členských států týkajících se některých aspektů
prodeje spotřebního zboží a záruk na spotřební zboží s cílem zajistit jednotnou
základní úroveň ochrany spotřebitele v rámci vnitřního trhu.
Zákonodárce začíná ustanovením § 616 odst. 2 ObčZ, jehož obsahem je
definice pojmu shody s kupní smlouvou, nestanoví-li tento zákon jinak. Paradox je
v tom, že zákonodárce opravdu jinak nikde nestanoví, neboť tento pojem je v rámci
civilního práva unikátní. Zákonodárce jej, zřejmě ne příliš obratně, totiž převzal
právě ze směrnice tak, jak je tento pojem obsažen v ní. Citované ustanovení přináší
obsáhlou definici, která shodu s kupní smlouvou vysvětluje tak, že prodávaná věc
má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo
jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané,
popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá
požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo
hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který
se věc obvykle používá. V uvedené definici lze nalézt stejný postup pro
charakteristiku předmětu závazku, jaký je používán v rámci civilního práva
obecně.96

98/27/ES; Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES ze dne 14. ledna 2009 o ochraně
spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení
(timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně.
96
Srov. ust. § 499 ObčZ.
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Není též bez zajímavosti, že stejné požadavky na předmět koupě jsou
vyžadovány i zákonem o ochraně spotřebitele. Kupujícímu se tak při obraně otevírá
další cesta, kterou se může domáhat svého práva, a to cesta veřejnoprávní, zejména
za pomoci České obchodní inspekce.
Další prostředky, kterými je spotřebitel chráněn výslovně ze zákona,
spočívají v tom, že u potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti,
a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to
povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby
mu její činnost byla předvedena.
Další povinnosti prodávajícího při prodeji v obchodě, které zákon o ochraně
spotřebitele vyžaduje, jsou „zejména poctivý prodej zboží (povinnost prodávat
výrobky v předepsané nebo schválené jakosti, ve správné hmotnosti, míře nebo
množství, za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy), zajištění hygienických
podmínek prodeje, o řádné zabezpečení prodeje a informační povinnost (povinnost
prodávajícího řádně informovat o vlastnostech výrobku, o jeho výrobci,
o množství, jakosti, datu výroby, trvanlivosti a způsobu používání i ceně zboží)“97,
přičemž o vybraných bude dále pohovořeno.
Právo kupujícího na předvedení věci je samozřejmě limitováno těmi případy,
kdy takovéto předvedení není možné z důvodu toho, že by tím byla věc jakýmkoliv
způsobem znehodnocena nebo by tím její cena klesla. Možná právě proto je toto
právo dále podepřeno ještě ustanovením § 617 ObčZ, které stanoví, že je-li třeba,
aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, zejména řídí-li se užívání
návodem nebo je upraveno technickou normou, je prodávající povinen kupujícího s
nimi seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá. Povinností prodávajícího je
tedy, bez toho, aby o to musel kupující žádat nebo se o to zajímat, aktivně projevit
součinnost s ukázkou předmětu koupě.
Lze tedy uzavřít, že pokud jde o seznámení se s běžně seznatelným chodem
věci, splní svou povinnost prodávající pouhými přiložením návodu k předmětu

97

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. ledna 2009, sp. zn.: 28 Cdo 171/2008.
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koupě, v opačném případě je povinen nejen přiložit návod, ale současně provést
instruktáž. V případě, že prodávající svou povinnost nesplní a předmět koupě
kupujícímu nepředvede, odpovídá za škodu takto způsobenou. Jde o odpovědnost
objektivní, a proto nezáleží na zavinění.

6.4 Prodej vadného zboží
Prodávající je oprávněn prodávat i vadné zboží, resp. takové zboží, které
vykazuje vady faktické, nikoli právní. K tomu, aby takto mohl učinit, je však nutné
kumulativní splnění několika podmínek.
Tak předně platí, že vadná věc může být prodávána pouze za předpokladu, že
vada neodporuje užívání věci k tomu účelu, ke kterému byla vytvořena. Ruku
v ruce s tím je kladen nárok i na cenu předmětu koupě, která musí být nižší, než je
cena obvyklá v místě a čase prodeje.
Ustanovení § 618 ObčZ ve spojení s § 10 odst. 6 zákona o ochraně
spotřebitele dále stanoví povinnost zřetelně upozornit kupujícího na skutečnost, že
prodávané zboží vykazuje vady. Této povinnosti se prodávající může zbavit za
předpokladu, že vada či opotřebení zboží vychází ze samotné povahy prodeje,
resp., že jde např. o tzv. second hand prodej, tedy prodej z druhé ruky.
I přes shora uvedené však prodávající dále odpovídá za to, že věc nebude mít
jiné vady, než ty, na které kupujícího upozornil. Ustanovení § 624 ObčZ stanoví, že
má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající
odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
Z citovaného plyne, že prodávající se nemůže zprostit odpovědnosti v plné míře
tím, že věc prodává za cenu nižší, než je cena obvyklá.

6.5 Odpovědnost za vady prodané věci
Třetí a poslední kategorií ustanovení týkajících se prodeje zboží v obchodě
je zaměřena na odpovědnost za vady. Tato ustanovení je nutné brát jakožto
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ustanovení speciální k obecné úpravě odpovědnosti za vady plynoucích z kupní
smlouvy.
Odpovědnost za vady v rámci prodeje zboží v obchodě lze členit do dvou
kategorií, a to na odpovědnost za tzv. rozpor se smlouvou (ust. § 616 odst. 3 ObčZ)
a odpovědnost za vady projevené v záruční době.
Kritérium, podle kterého bude rozlišováno, zda se vada bude řídit
ustanoveními týkajícími se odpovědnosti za rozpor se smlouvou či odpovědností
záruční tkví v tom, kdy vada vznikla. U prvně jmenovaného půjde o ty případy,
kdy vada vznikla, resp. existovala již při předání zboží. Druhá kategorie přichází na
řadu ve chvíli, kdy vada vznikne až po předání zboží.

6.6 Odpovědnost za rozpor se smlouvou
Jde o samostatně upravenou situaci, kdy je předmět koupě v rozporu z kupní
smlouvou. V takovém případě má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a
bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to
podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Za
předpokladu, že předmět koupě opravit nebo vyměnit nelze, může kupující
požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit, přičemž tato premisa
neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo
rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Jednu z nejvýraznějších výhod, kterou má kupující v rámci prodeje zboží
v obchodě, spočívá ve vyvratitelné právní domněnce, která stanoví, že v případě, že
se rozpor s kupní smlouvou projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci,
považuje se takovýto rozpor za existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje
povaze věci.

6.7 Odpovědnost za vady projevené v záruční době
Druhou kategorii představuje odpovědnost za vady záruční, resp. takové,
které se projeví v záruční době. Než bude přistoupeno k jednotlivému výkladu, je
89

v prvé řadě nutné poznamenat, že občanský zákoník rozlišuje záruční dobu
zákonnou a smluvní.
6.7.1 Způsob uplatnění nároku z odpovědnosti za vady
6.7.1.1

Záruční list

Pro obě jmenované kategorie platí, že prodávající je na žádost kupujícího
povinen poskytnout záruku písemnou formou, tzv. záruční list. Ten musí dle § 620
odst. 3 ObčZ obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu
prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo
bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Záruční list bývá v praxi mnohdy nahrazován tzv.
daňovým dokladem, který posléze slouží i jako záruční list. I tento doklad však
musí obsahovat údaje uvedené v citovaném rozhodnutí.
Ustanovení § 620 odst. 4 uvádí další informace, které je vhodné do záručního
listu uvádět, nicméně z běžné praxe lze hodnotit, že údaje jakými jsou obsah a
rozsah poskytované záruky, podmínky, dobu platnosti či způsob, jakým je možno
uplatnit nároky z ní plynoucí, nejsou nijak obvyklé.
Mnohem důležitější je poslední věta citovaného ustavení. Ta opět chrání
spotřebitele v tom smyslu, že v případě, kdy prodávající, ať už úmyslně nebo
opomenutím, záruční list nevydá, kupující tím své právo neztrácí. Tato skutečnost
pak vychází nejen z citovaného ustanovení, ale i z čl. 6 směrnice č. 1999/44/ES.
Otázkou je, jak by mělo být postupováno za předpokladu, že prodávající
záruční list vydá, avšak kupující jej ztratí. Lze se domnívat, že při postupu per
analogiam podle shora uvedeného, by kupujícímu při reklamaci měl postačit
jakýkoliv doklad, ze kterého je seznatelné, že byl předmět koupě zakoupen právě
u prodávajícího.
6.7.1.2

Způsob a místo uplatnění

Pokud jde o způsob uplatnění nároku z odpovědnosti, lze mít za to, že je
možné užít formy jak písemné, tak ústní. V praxi bývá nejčastěji sepsána se
zaměstnancem prodávajícího. I přes to, že většině případů sepisuje reklamaci
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prodávající, jede o jednostranný právní úkon, jehož obsahem je popis vady, kterou
věc vykazuje.
Ustanovení § 625 ObčZ pak stanoví, že práva z odpovědnosti za vady se
uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě
uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v
místě pro kupujícího bližším, lze právo na opravu uplatnit u tohoto podnikatele.
6.7.1.3

Doba pro vyřízení uplatněných vad

V otázce lhůty pro vyřízení reklamace je nutné rozlišovat dva aspekty, jednak
rozhodnutí o reklamaci, jednak vyřízení reklamace.
Rozhodnutí o reklamaci musí prodávající učinit podle ust. § 19 odst. 3 zákona
o ochraně spotřebitele ihned a ve složitých případech do tří pracovních dnů.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve
složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí
být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění
reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po
uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou
nelze odstranit.
Pokud nastane situace, že prodávající reklamaci do 30 dnů nevyřídí, ocitne se
kupující v pozici, kdy je oprávněn s prodávajícím jednak tak, jako by šlo vadu
neodstranitelnou. Lze tedy hodnotit, že v takovém případě svědčí kupujícímu
nevyvratitelná právní domněnka o neodstranitelnosti vady a má tak právo na
přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy.
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6.7.2 Běh záruční doby
Co se týče běhu záruční doby, ta počíná běžet od převzetí věci kupujícím.
Počátek může být oddálen za předpokladu, že má věc uvézt do provozu jiný
podnikatel, než prodávající.
Zajímavá otázka vyvstane ve chvíli, kdy kupující uplatní svůj nárok plynoucí
z odpovědnosti za vady a věc nepůjde opravit. V takovém případě má kupující
nárok na výměnu věci a záruční doba tak poběží nová, a to od předání nového
zboží.
Do běhu záruční doby se též nezapočítává doba, po kterou věc byla v držení
kupujícího pro účely opravy věci, a to ani v tom případě, že oprava nebyla úspěšná.
6.7.2.1

Zákonná záruční doba

Občanský zákoník v § 620 odst. 1 stanoví, že při prodeji spotřebního zboží je
záruční doba 24 měsíců. Jde o lhůtu, pod jejíž hranici nelze klesnout ani dohodou
smluvních stran, což výslovně plyne i z § 627 odst. 3, který stanoví, že jakákoliv
ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, uzavřená před uplatněním práva z
odpovědnosti za vadu prodané věci, pokud by v jejich důsledku toto právo zaniklo
nebo bylo omezeno, jsou neplatná. Výjimkou z této kogence tvoří použité zboží,
kde kratší záruční dobu sjednat lze.
Z uvedené definice též plyne, že záruční doba se vztahuje pouze na spotřební
zboží. Občanský zákoník sice definici spotřebního zboží nepřináší, ale lze ji vyčíst
z již citované směrnice EU, která spotřební zboží definuje jakožto fyzické movité
předměty s výjimkou: zboží, které se prodává na základě výkonu rozhodnutí nebo
jiných soudních opatření; vody, plynu, nejsou-li stáčeny v omezeném objemu nebo
v určitém množství; elektrické energie.
Opět v rámci zvýhodnění spotřebitele je též možné, aby u věcí, které jsou
určeny k tomu, aby se jich užívalo po delší dobu, může být zvláštním právním
předpisem záruční doba prodloužena nad dobu 24 měsíců. Takovéto prodloužení se
může týkat i jen některé části věci.
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6.7.2.2

Smluvní záruční doba

Jak bylo výše naznačeno, záruční doba může být i smluvní. Ani v tomto
případě však nesmí klesnout pod uvedených 24 měsíců, a tak je tento institut
užíván pouze pro prodlužení záruční doby. Lze konstatovat, že se v posledních
letech též rozmáhá trend, kdy je prodloužená záruční doba užívána zejména jako
reklamní poutač. Například u prodeje dražších vozidel je obvyklé, že je záruční
doba delší, popř. je prodloužena na některou ze součástí vozu, jako je motor.
Uvedený příklad je úkazem jednostranného prodloužení záruční doby. Ta
může být, samozřejmě prodloužena i dohodou smluvních stran. V tomto případě už
však leckdy bývá prodloužená záruční doba zpoplatněna. Zpoplatněnou záruční
dobu je pak též nutné odlišovat od pojištění vozidla, které stojí mimo takovouto
dohodu.
U výrazně dražšího spotřebního zboží, jakým mohou být kupříkladu
náramkové hodinky, ale i zboží světoznámých módních značek, se lze setkat
i s doživotní zárukou, tedy takovou, kdy se konec záruční doby váže buď ke smrti
kupujícího nebo k zániku prodávajícího.98 I zde však jde zejména o marketingový
tah, kterým se dává kupujícímu najevo stabilitu a zázemí prodávajícího. Ani tímto
způsobem se však nelze zprostit 24 měsíční záruční doby. V případě, že by se
doživotní záruka vázala na smrt kupujícího a ten by zemřel ještě před uplynutím 24
měsíční záruční doby, bude tato i nadále plynout do skončení zákonné dvouleté.
„Velmi často se rovněž objevují otázky spojené s ukládáním zvláštních
podmínek a povinností prodávajících, uplatní-li kupující právo z odpovědnosti za
vady. Zpravidla se jedná např. o nutnost reklamování věci zabalené v originálním
obale. Na tomto místě si dovolím upozornit, že zákon žádnou zvláštní povinnost
kupujícího v tomto směru nestanoví. Při argumentaci s prodávajícím tak nalezne
uplatnění jedna ze základních občanskoprávních zásad zakotvená v čl. 2 odst. 3
Listiny základních práv a svobod: "Každý může činit, co není zákonem zakázáno,
a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá". Nehledě k tomu, že ustanovení
týkající se uplatnění práv z odpovědnosti za vady jsou vesměs kogentního
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charakteru. Situace je ale odlišná, jde-li o uplatnění těchto práv v rámci tzv.
smluvní záruky, tj. záruky poskytnuté nad věcný či časový rámec zákonné záruky.
§ 620 odst. 5 výslovně uvádí, že prodávající je v tomto případě oprávněn stanovit si
podmínky a rozsah prodloužené záruky.“99

6.8 Práva kupujícího plynoucí z odpovědnosti za vady
Práva kupujícího plynoucí z odpovědnosti za vady se dělí podle toho, zdali
jde o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou.
6.8.1 Práva kupujícího plynoucí z odpovědnosti za vady odstranitelné
Ustanovení § 622 odst. 1 stanoví, že jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má
kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je
povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
Ruku v ruce s tímto právem jde i právo na výměnu věci, avšak toto právo
kupujícímu svědčí pouze v případě, že by tento postup nebyl zjevně neúměrný
vadě, o kterou jde.
Může nastat situace, že předmět koupě nepůjde ani opravit, ani vyměnit.
V takovém případě svědčí kupujícímu právo na přiměřenou slevu nebo právo od
smlouvy odstoupit. Naopak prodávající samozřejmě nemá právo požadovat
jakoukoliv náhradu za znehodnocení věci, které vzniklo v důsledku jejího užívání
kupujícím.
Konečně poslední variantou v otázce odstranitelných vad je ta, kdy je vada
sice odstranitelná, avšak i přes to, že byla opravena, se tato objeví znovu.
Ustanovení § 622 odst. 2 ObčZ pak v tomto případě dává prodávajícímu opět vyšší
práva, a totiž požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Občanský
zákoník stanoví, že k tomu, aby se takto mohl kupující chovat, je zapotřebí, aby se
tatáž vada projevila opětovně po opravě, a nebo jich musí být více. Dle výkladu tak

99

Hulva, T., Ochrana spotřebitele při prodeji zboží v obchodě, Bulletin advokacie, 2005, č. 1, str.
32.
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lze dojít k závěru, že právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat slevu kupujícímu
svědčí v případě, že tatáž vada projeví celkově alespoň třikrát. Ke stejnému počtu
pak dochází judikatura i v případě, kdy se projeví více vad najednou, tedy alespoň
třikrát více různých vad najednou.
Ve všech případech pak platí, že právo volby mezi různými alternativami
svědčí kupujícímu, a proto on bude tím, který rozhodne, jak se kupující zachová.
6.8.2 Práva

kupujícího

plynoucí

z odpovědnosti

za

vady

neodstranitelné
Neodstranitelné vady člení občanský zákoník na „klasické“ a jiné
neodstranitelné vady.
V případě „klasických“ neodstranitelných vad, resp. takových, pro které
vlastník nemůže věc užívat, má kupující obdobně, jak již bylo několikrát
naznačeno, právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat výměnu věci.
V případě jiných neodstranitelných vad, tedy takových, které jsou sice
neodstranitelné, avšak nebrání vlastníkovi v užívání věci, může vedle uvedených
práv požadovat ještě přiměřenou slevu.

6.9 Zánik odpovědnosti za vady
Občanský zákoník v § 626 stanoví jednotlivé případy, v jakých lhůtách právo
z odpovědnosti za vady zanikne. Ve všech případech jde o lhůtu prekluzivní, ergo
neuplatní-li ho kupující ve stanovené lhůtě, právo zanikne.
Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou,
nebyla-li uplatněna v záruční době.
U rychle se kazících věcí platí, že tato práva zanikají den následující pod ni,
kdy byla věc zakoupena, neboť na tyto věci se záruka nevztahuje.
U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci pak konečně platí, že
zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím.
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Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12
měsíců; tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci.

6.10 Jiné druhy zvláštních kupních smluv
6.10.1

Koupě naděje

Prvým zvláštním druhem kupní smlouvy je tzv. koupě naděje. Její úprava je
obsažena v ust. § 595 ObčZ a stanoví, že tomu, kdo koupí budoucí užitky nějaké
věci úhrnem (resp. jak stojí a leží) nebo s nadějí na nejisté budoucí užitky, patří
všechny užitky řádně vytěžené. Tato výhoda je pak logicky kompenzována tím, že
současně nese ztrátu v případě, že bylo jeho očekávání zmařeno.
Kupující se tak zavazuje zaplatit kupní cenu bez toho, aniž by věděl, v jakém
stavu předmět koupě ve výsledku bude. Z logiky věci plyne, že v takovém případě
prodávající neodpovídá ani za vady věci, ani za jakost.
6.10.2

Prodej zboží na objednávku

Specifickým způsobem prodeje zboží v obchodě je pak prodej zboží na
objednávku podle ust. § 613 ObčZ. Jde o situaci, která je charakterizována tím, že
prodávající nemá v době uzavření kupní smlouvy předmět koupě v držení,
dispozici, nicméně se zaváže k tomu, že věc dodá.
Podle věty druhé citovaného ustanovení pak může věc dodat buď ve lhůtě
dohodnuté, a pokud tato není, tak přiměřené okolnostem. v případě, že prodávající
nestihne věc dodat v dohodnuté lhůtě, má kupující právo od smlouvy odstoupit, na
tento případ se pak užije § 518 ObčZ, tedy, že za předpokladu, že ze smlouvy nebo
z povahy věci vyplývá, že na opožděném plnění nemůže mít věřitel zájem, musí
věřitel oznámit dlužníkovi bez zbytečného odkladu, že na plnění trvá; jestliže tak
neučiní, smlouva se od počátku ruší.
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Institut prodeje zboží na objednávku je současně nutné odlišovat od
podobných, avšak v nuancích odlišných institutů, jako je např. obstarání věci či
zhotovení věci na zakázku.
Charakteristickým rysem prvého jmenovaného je fakt, že v tomto případě jde
pouze o obstarání možnosti věc koupit, kdežto u prodeje zboží na objednávku má
prodávající povinnost plnit sám.
U zhotovení věci na zakázku si objednatel objednává podle ryze svých
individuálních potřeb, naopak u prodeje zboží na objednávku vybírá podle vizuální
napodobeniny či z katalogu.
„Kupní smlouva v tomto případě vzniká okamžikem, dohodnou-li se účastníci
na jejich podstatných náležitostech, tj. na předmětu plnění a ceně. Prodávající má
ze smlouvy povinnost v dohodnuté době (nebyla-li doba dohodnuta, pak ve lhůtě
přiměřené okolnostem) věc opatřit a kupujícímu odevzdat. Obstaráním věci se
nerozumí jen umožnění věc koupit, jak je tomu při obstarání věci podle ustanovení
§ 733 a násl. ObčZ, nýbrž věc předat na základě kupní smlouvy.“100
6.10.3

Koupě z ruky do ruky

„Zvláštní druh kupní smlouvy spočívá též v tzv. koupi z ruky do ruky.
Pojmové znakem takto uzavřené kupní smlouvy spočívají jednak v konkludentním
jednání smluvních stran, jednak v tom, že zde „uzavření a plnění časově splývá,
např. při prodeji v pouličním stánku převzetím věci a jejím zaplacením, nebo
vhozením mince a převzetím věci při použití prodejního automatu“. 101
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Švestka, J.; Jehlička, O.; Škárová, M.; Spáčil, J. a kol., Občanský zákoník, Komentář, str. 1085.
Švestka, J., Dvořák, J, a kol., Občanské právo hmotné. II., Praha, ASPI, 2005, str. 168.
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7 Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku
7.1 Úvodem
Úvodem lze říci, že institut kupní smlouvy je pro mezinárodní právo
přinejmenším stejně důležitý, jako pro vnitrostátní právní řády. I zde totiž tvoří
nepostradatelnou a jednu z nejstarších částí základního pilíře při obchodním styku.
Odborná literatura o mezinárodní směně zboží dokonce hovoří v tom
smyslu, že je ji „možno považovat za nejstarší, dá se říci klasickou, formu
hospodářských styků mezi různými státy.“102 Důvod pro tuto tezi je pak prostý,
neboť od počátku se jednotlivé státy vyvíjely, a to ať už na poli ekonomickém,
hospodářském či jiném, různě, a tak je logické, že subjekty dříve či později doznaly
výhod transakcí, které spolu uzavřou.

7.2 Pojem mezinárodní kupní smlouva
Právní nauka vychází při vymezení pojmu mezinárodní kupní smlouva
v zásadě ze dvou hledisek, a to z hlediska subjektivního a objektivního.
Subjektivní hledisko klade důraz zejména na státní příslušnost jednotlivých
subjektů mezinárodní kupní smlouvy, resp. na to, aby strany smlouvy neměly
bydliště či sídlo ve stejném státě. Objektivní hledisko se naopak zaobírá
předmětem prodeje, resp. tím, že toto musí být v rámci mezinárodní kupní smlouvy
odesláno z jednoho státu do druhého.103
Z uvedeného tedy plyne, že z klasické kupní smlouvy se kupní smlouva
s mezinárodním prvkem, resp. mezinárodní kupní smlouva stane za předpokladu
splnění alespoň jednoho z kriterií, a totiž kriteria subjektů z různých států a kriteria
odeslání předmětu koupě přes hranice alespoň jednoho státu.

102
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Kanda, A., Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku, LINDE, Praha, 1999, str. 13.
Tamtéž.
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Část odborné literatury pak ke shora uvedeným kriteriím v některých
případech přidává ještě jednu podmínku, resp. definiční znak, a totiž, že na rozdíl
od vnitrostátních kupních smluv, není u mezinárodní kupní smlouvy účelem převod
vlastnického práva jako takového, nýbrž koupě za účelem dalšího prodeje.104 Své
Tvrzení Kanda opírá zejména o čl. 2 písm. a) Vídeňské úmluvy, který stanoví, že
„aby bylo možno kupní smlouvu považovat za mezinárodní, musí mít i
mezinárodně obchodní charakter.“105
Pro účely této práce si lze bez dalšího vystačit s definicí A. Kandy, který
zejména v souladu se svými definičními znaky mezinárodní kupní smlouvu
definuje tak, že jde o „kupní smlouvu uzavíranou mezi stranami, které nemají sídlo
(bydliště), resp. místo podnikání, na území téhož státu, anebo zboží, které je
předmětem této smlouvy, má být odesláno z jednoho státu do státu jiného přičemž
strany věděly nebo zřejmě vědět musely, že zboží má být dále prodáno, popř. má
být kupujícím využito k jiným obchodním účelům.“106

7.3 Mezinárodní kupní smlouva - prameny práva
7.3.1 Úvodem
Z logiky věci vyplývá, že základním problémem vyvstanuvším na povrch
při uzavírání mezinárodní kupní smlouvy je otázka, jakým právním řádem se
budou jednotlivá ustanovení takové smlouvy řídit. Než bude dále pohovořeno
o jednotlivých pramenech práva, je nutné upozornit na fakt, že tím základním
pramenem, kterým se bude daný právní vztah řídit, je, stejně jako u klasické kupní
smlouvy, i zde sama mezinárodní kupní smlouva, kterážto zakládá jednotlivá práva
a povinnosti smluvním stranám. „Tato skutečnost vede některé autory k tomu, že
považují právo mezinárodní kupní smlouvy za právo, které je vytvořeno
samotnými smluvními stranami, a představuje samotnou chartu autonomie
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společnosti prodávajícího a kupujícího, která má povahu mezinárodní, nezávislou,
na jednotlivých státech.“107
7.3.2 Základní prameny
Odpověď přináší jednak mezinárodní smlouvy, jimiž jsou sáty, ve kterých
mají smluvní strany sídlo či bydliště, vázány, jednak kolizní normy států, kde má
být případný spor ze smluvního vztahu rozhodován a v neposlední řadě též „tzv.
nestátní prostředky, které si vytváří sama obchodní praxe, a které v řadě oblastí
nabyly naprosté převahy nad unifikovanými či národními úpravami.“108
Jako nejvýraznější pramen práva v rámci institutu mezinárodní kupní
smlouvy z oblasti mezinárodních smluv lze zřejmě hodnotit Úmluvu OSN
o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980, jinak též nazývanou
Vídeňská úmluva. Naše odborná literatura hodnotí tento mezinárodní akt vesměs
pozitivně. Jde o srozumitelný a přehledný text, což je dáno ucelenější koncepcí
řešení základních otázek, než jak tomu bylo např. u Jednotných haagských
zákonů.109
Jistou míru skepse přináší Rozehnalová, která naopak tvrdí, že Úmluva
nepřináší úpravu komplexní a na otázky, na které odpovědi nepřináší, je nutné se
vracet zpět k vnitrostátním právním předpisům.
Lze též upozornit na názor, že „její široká, až úctyhodná smluvní základna
(tu dnes tvoří sedmdesát států) je také limitujícím faktorem, neboť zakládá vysokou
mírou abstraktnosti norem v Úmluvě obsažených, proto je velmi často spíše
nechtěným nástrojem a zahraniční obchodníci s vyšší mírou právního vědomí ve
srovnání s obchodníky tuzemskými (zejména partneři ze západní Evropy
a skandinávských zemí) Úmluvu běžně vylučují.“110 Tento názor nelze přijmout
bez dalšího, neboť míra právního vědomí nemusí být jediným faktorem, který
107
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v tomto případě hraje roli. Je logické, že ať už je obchodník mezinárodního práva
znalý, či nikoliv, bude pro něj vždy, minimálně z ekonomického hlediska,
výhodnější podrobit smlouvu a řešení případných sporů právu vnitrostátnímu,
kterému jak on, tak jeho případný právní zástupce bude rozumět lépe.
Nesporné místo v popředí mezinárodních právních předpisů zujímá
i Úmluva OSN o promlčení při mezinárodní koupi zboží přijatá v New Yorku roku
1974, a to včetně navazujícího Protokolu o jejích změnách přijatého roku 1980 ve
Vídni.
Účelem tohoto protokolu je zejména (i) vymezení pojmu mezinárodní
koupě zboží, (ii) stanovení pojmové hranice mezi promlčením na jedné straně
a jinými institucemi, zejména prekluzí, na straně druhé a (iii) určit okruh práv,
jejichž promlčení se řídí Úmluvou, zejména vymezení jejich vztahů k mezinárodní
koupi zboží.111
Největší problémem unfikace těchto pojmů pak přinášela definice
promlčení, a to zejména s ohledem na různorodé pojetí tohoto institut v rámci
angloamerické a kontinentální právní kultury. Zatímco prvně jmenovaná řadí tento
institut do procesního práva, např. v našem pojetí je brána jako institut hmotně
právní. Jak Kanda v předešlém citovaném díle, tak Kopáč se však shodují na tom,
že se v rámci negociačních jednání podařilo najít kompromis, který danou
problematiku „výstižným způsobem pojmově vymezuje“.112
7.3.3 Podpůrné prameny
Neméně výrazné postavení mají nestátní prostředky užívané regulaci
právních vztahů. Do této oblasti lze zařadit zejména obchodní zvyklosti, adhezní
(formulářové) smlouvy či různé termíny a hojně využívané zkratky. V této
kategorii vynikají zejména Standardní obchodní podmínky Evropské hospodářské
komise (EHK) OSN a Mezinárodní vykládací pravidla INCOTERMS.
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7.3.3.1

Obchodní podmínky Evropské hospodářské komise

Standardní obchodní podmínky Evropské hospodářské komise jsou vesměs
souborem všeobecných podmínek a vzorových (typových) kontraktů, jenž slouží
jako podklad při přepravě zboží z jednoho státu do druhého. „Tyto všeobecné
podmínky dodávky, resp. vzorové kontrakty, jsou vlastně vyjádřením obyčejů
a zvyklostí, které se vyvinuly během dlouhého času v mezinárodním obchodě
různých komodit, přičemž byl brán zřetel i na právní úpravy a judikaturu různých
evropských zemí.“113 Nutno podotknout, že institut všeobecných podmínek
a typových kontraktů má bezpochyby povahu dispozitivní, a proto smluvní strany
mohou svůj kontrakt nechat takto ovlivnit bez dalšího, se změnami nebo jej
vyloučit úplně.
7.3.3.2

INCOTERMS

INCOTERMS (International Commercial Terms), je soubor postupně se
vyvíjecích114 doložek, které definují různé postupy v rámci mezinárodního
obchodu. Úvodem je „nutno zdůraznit, že žádné z vydaných Incoterms nebyly
a nejsou mezinárodní dohodou mající všeobecnou platnost. Incoterms byly
zpracovány a vydány, jak již dříve uvedeno, nevládní organizací - Mezinárodní
obchodní komorou v Paříži, jejímiž členy jsou národní organizace obchodních
komor nebo jiných odborných skupin.“115
Aktuální

dostupná

verze

INCOTERMS

2010,

které

nahradily

INCOTERMS 2000, představují soubor 11 pravidel, přičemž některá dlouho zažitá
pravidla byla odstraněna (DAF, DES, DEQ a DDU) a byla nahrazena novými.
Mezi ty nové lze řadit DAT - Delivered at Terminal (S dodáním do překladiště) a
DAP - Delivered at Place (S dodáním v místě určení).
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Pravidla INCOTERMS 2010 lze členit do dvou základních kategorií. Prvá
kategorie představuje ta pravidla, která lze použít bez ohledu na způsob přepravy.
Řadí se sem EXW - EX Works (Ze závodu), FCA - Free Carrier (Vyplaceně
dopravci), CPT - Carriage Paid To (Přeprava placená do...), CIP - Carriage and
Insurance Paid to (Přeprava a pojištění placeny do...), DAT - Delivered at Terminal
(S dodáním do překladiště), DAP - Delivered at Place (S dodáním v místě určení)
a DDP - Delivered Duty Paid (S dodáním clo placeno).
Druhá kategorie pravidel pak představuje ty, které se použijí výhradně
tehdy, kdy je v rámci přepravy použita doprava námořní či vnitrozemská vodní
přeprava. Do této kategorie se řadí pravidlo

FAS - Free Alongside Ship

(Vyplaceně k boku lodi), FOB - Free On Board (Vyplaceně loď), CFR - Cost and
Freight (náklady a přepravné) a CIF - Cost, Insurance and Freight (Náklady,
pojištění a přepravné).
Není též bez zajímavosti, že strany mohou svou smlouvu podřídit
i kterékoliv z již dříve potvrzených doložek, postačí pouze označit rok, ze kterého
pochází. Ostatně postup označení souboru doložek datem lze pro vyloučení
jakýchkoliv případných pochybností doporučit vždy.
„Incoterms jsou bezesporu nejrozšířenějším souborem mezinárodních
pravidel pro výklad nejvíce používaných obchodních doložek v zahraničním
obchodě. Mezinárodní obchodní komora vyvinula veliké úsilí, aby Incoterms
obsahovaly co nejširší okruh povinností stran s co nejpřesnějším a nejjasnějším
stanovením těchto povinností. V tomtéž duchu se snažila sjednotit v co největší
možné míře výklad zvyklostí i praxe v mezinárodním obchodě. Přesto se
nepodařilo a asi těžko se v dohledné době podaří vymezit a upravit jednotně celou
paletu závazků stran, která by zahrnula všechny obory mezinárodního obchodu
a byla vyhovující i v různých regionech světa. Proto Incoterms odkazují
v některých případech na zvyklosti daného obchodního oboru nebo určitého
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přístavu. Tyto zvyklosti mají pak přednost před dotyčnými ustanoveními
Incoterms.“116
7.3.3.3

Zásady UNIDROIT

Další část pramenů mezinárodního práva tvoří tzv. Zásady UNIDORIT
(Institut International pour l´Unification du Droit). Jde o soubor zásad vydaných
Mezinárodním ústavem pro sjednocení soukromého práva v roce 1994, jakožto
nezávislou mezivládní organizací se sídlem v Římě, jejímž úkolem je sledovat
potřeby a metody modernizace, harmonizace a koordinace soukromého
a obchodního práva mezi státy a skupinami států.117
Pokud jde o srovnání Vídeňské úmluvy a UNIDORIT lze konstatovat, že
Vídeňská úmluva bude mít před zásadami UNIDROIT přednost. Lze se též
domnívat, že v případě, že smluvní strany vyloučí z působnosti Vídeňskou úmluvu,
dávají tím přednost vnitrostátním právním předpisům a nikoli unifikovaným
pravidlům.118
Co se týče základních rozdílů mezi Vídeňskou úmluvou a zásadami
UNIDROIT, lze ji podle Bonella, jakožto jednoho ze z hlavních tvůrců, zásad
spatřovat v tom, že zásady, na rozdíl od Vídeňské úmluvy, zakládají povinnost
stranám smlouvy zachovat zásadu dobré víry a slušného jednání v mezinárodním
obchodu za všech okolností. Obdobně je tomu i zvyklostmi v mezinárodním
obchodě. Zásady tyto vylučují pouze v případě, že by jejich použití nebylo
rozumné, naopak Úmluva neukládá omezení žádné.119

116

Tamtéž.
Viz. http:www.unidroit.org.
118
Srov. např. Bonell, M. J. An International Restatement of Contract Law, The UNIDROIT
Principles of International Commercial Contracts. 3. vydání. Ardsley, NY : Transnational Publisher,
Inc., 2005, str. 316.
119
Viz. Bonell, M.J., Zásady UNIDROIT a Viedenský dohovor – alternativné alebo doplňujíce sa
nástroje medzinárodného obchodu, Právní obzor, 1996, str. 271 an.
117

104

Opomíjeny by pak konečně neměly být ani vnitrostátní právní normy, které
lze členit na (i) administrativně právní normy, (ii) kolizní a hmotně právní normy a
(iii) procesně právní normy.120

7.4 Vztah soukromoprávních předpisů k mezinárodní kupní
smlouvě
Než bude přistoupeno k samotným rozdílnostem mezi jednotlivými úpravami,
je nutné hned z kraje připomenout, že podle ust. čl. 1 odst. 3 Vídeňské úmluvy je
irelevantní, zda je charakter smlouvy občanskoprávní či obchodněprávní, nebo
kombinací obou. Stejně tak je podle citovaného článku bezpředmětná státní
příslušnost smluvních stran.
Na první pohled je vidno, že občanský zákoník pojímá kupní smlouvu odlišně
od Vídeňské úmluvy. Jako definiční znaky jsou zde totiž užity jednotlivá práva a
povinnosti tak, jak již o nich bylo pohovořeno.
Naopak je tomu však u kupní smlouvy definované obchodním zákoníkem. Ta
„vychází z určení jejího obsahu podstatnými náležitostmi smlouvy, tzn., jsou zde
obsaženy pouze ty povinnosti stran, které musí být ve smlouvě vyjádřeny, aby tak
bylo možno odlišit smlouvu od jiných typů smluv…Obecně možno konstatovat, že
právní úprava kupní smlouvy obsažená v obchodním zákoníku spočívá v podstatě
na převzetí základních ustanovení unifikované úpravy mezinárodní kupní smlouvy
obsažené ve Vídeňské úmluvě.“121
V souvislosti s právní úpravou kupní smlouvy v obchodním zákoníku
s ohledem na mezinárodní prvek také jistě nelze přehlížet § 729 an. ObchZ, které
se výslovně zaobírají závazkovými právními vztahy vznikajícími v mezinárodním
obchodním styku. Tato ustanovení zejména specifikují ustanovení hlavy I. a II.
obchodního zákoníku, dále pak ustanovení týkající se smluvních doložek
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užívaných v mezinárodním obchodním styku a v neposlední řadě též speciálních
smluv užívaných v mezinárodním obchodním styku.122
Vídeňská úmluva samozřejmě řeší i další otázky vyvstávající při uzavírání
mezinárodní kupní smlouvy, jako jsou jednotlivá práva a povinnosti smluvních
stran, právní následky porušení těchto povinností či způsoby odstoupení od
smlouvy, nicméně na tyto a další instituty už je třeba samostatné práce, účel shora
uvedený exkurz nechť je proto brán, jakožto pouhý základ k dané problematice.
7.4.1 Závěrem
Účelem této práce jistě není podat komplexní přehled o mezinárodní kupní
smlouvě, avšak nelze se ještě na závěr nepozastavit nad rozporuplností některých
ustanovení.
Prvé otázky vyvstávají zejména s ohledem na ustanovení týkající se oferty.
Čl. 14 odst. 1 Vídeňské úmluvy mj. stanoví, že návrh (oferta) je dostatečně určitý,
je-li v něm označeno zboží a jestliže výslovně nebo nepřímo stanoví množství
a kupní cenu zboží. Z uvedeného tedy plyne, že, stejně jako náš právní řád, tak
i Vídeňská úmluva považuje kupní cenu, resp. způsob jejího určení za podstatnou
náležitostí mezinárodní kupní smlouvy.
Naopak čl. 55 Vídeňské úmluvy hovoří o tom, že jestliže smlouva byla platně
uzavřena, avšak není v ní výslovně nebo nepřímo stanovena kupní cena a ani
ustanovení umožňující její určení, má se za to, že strany, pokud neprojevily jinou
vůli, nepřímo určily kupní cenu odpovídající kupní ceně, která se všeobecně
účtovala v době uzavření smlouvy za takové zboží za srovnatelných okolností
v příslušném obchodním odvětví.
Je tak zjevné, že tyto dva články obsahují skutkový rozpor mezi tím, zdali je
určení kupní ceny podstatnou náležitostí, či nikoli. Lze se domnívat, že by tomu tak
být skutečně mělo, neboť je to právě mezinárodní obchod, jehož esenciálním
prvkem je distanční uzavíraní smluv (kupní smlouvu nevyjímaje), a proto právě
122
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takovýto obchod může trpět dezinterpretací některých částí smlouvy. Svou roli
bude v tomto případě mnohdy hrát lingvistická bariéra, která může celý obchod
ještě ztížit.
Je proto namístě závěrem doporučit co možná nejpregnantnější způsob tvorby
obsahu mezinárodní kupní smlouvy.
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8 Vybrané otázky týkající se kupní smlouvy podle
obchodního zákoníku
8.1 Úvodem
Jak bylo již mnohokrát naznačeno, právní úprava kupní smlouvy má
v soukromém právu dva základní pilíře. Ten hlavní, a totiž právní úprava obsažená
v občanském zákoníku, byl již rozebrán, pro alespoň částečně komplexní vystižení
problematiky proto zbývá pohovořit o druhé velké kapitole, a totiž právní úpravě
kupní smlouvy obsažené v obchodním zákoníku.
Předně lze konstatovat, že úprava kupní smlouvy podle obchodního zákoníku
je úpravou mnohem podrobnější, než je ta podle zákoníku občanského. Tento fakt
je zapříčiněn zejména tím, že jde o úpravu speciální, a proto v mnohých aspektech
zachází do větších detailů.
Obchodní kupní smlouva se současně řadí mezi ty smlouvy, o jejichž úpravě
lze hovořit jako o komplexní. Rozlišovacím znakem mezi těmi smlouvami, které
přináší pouze část úpravy a těmi, u kterých jde o úpravu celistvou, lze nalézt
v názvu jednotlivých smluvních typů, kdy nekomplexní úpravy, jsou nazývány
jako „některá ustanovení o…“. Nicméně i po této poznámce je nutné konstatovat,
že obchodní zákoník výslovně neuvádí, že by šlo úpravu komplexní a s tímto
pojmem nijak neoperuje. Ostatně nepřímým důvodem této skutečnosti může být
i fakt, že by se tak zavřela pomyslná „zadní vrátka“, která má obchodní zákoník
zakotvena hned v § 1, a totiž, že nelze-li některé otázky řešit podle ustanovení
obchodního zákoníku, řeší se podle předpisů práva občanského.
Účelem dvojí právní úpravy prakticky téhož spočívá v tom, že kupní smlouvy
uzavírané v rámci podnikatelských činností podnikatelů nebo mezi územně
samosprávnými jednotkami a podnikateli při zabezpečování veřejných potřeb, pro
něž je tato právní úprava určena zejména, potřebují vyšší míru právní jistoty
v detailních záležitostech. Tím ovšem samozřejmě není žádným způsobem
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vyloučena dispozitivnost této právní úpravy. I zde proto platí, že si smluvní strany
mohou zvolit vše, co není zákonem zakázáno.
Můžeme tedy říci, že jedním z hlavních účelů obchodní kupní smlouvy, je
zakládání relativních obchodních závazkových právních vztahů.
„V různých právních řádech můžeme nalézt různé způsoby rozlišení mezi
obchodní a neobchodní smlouvou. Konstatuje se, že tu nejde o rozlišení spočívající
v typu smlouvy nebo v jejích subjektech, ale v motivu uzavření smlouvy.
Francouzské i germánské právo shodně považují za obchod tzv. spekulační koupi,
tzn. koupi, kterou uskutečňuje obchodník s úmyslem zboží dále zcizit - ať po
úpravě nebo bez ní. Na tom nic podstatného nezměnila ani poněkud modifikovaná
koncepce současného německého obchodního zákoníku (BGB 1897). Předmětem
spekulační koupě mohou být movité věci i cenné papíry a podle modifikovaného
francouzského obchodního zákoníku za určitých podmínek dokonce i nemovitosti.
Vedle spekulační koupě však oba zmíněné právní systémy považují za obchodní
i koupi uskutečňovanou obchodníkem v souvislosti s provozem jeho podniku
(akcesorický obchod). I v tomto případě je tedy rozhodující motiv uzavření kupní
smlouvy (nikoli pro osobní potřebu, ale pro podnikání). Ačkoli jde o různé druhy
obchodů, z hlediska uzavíraného smluvního typu se pořád jedná o kupní
smlouvu.“123
Vzhledem k tomu, že v části občanskoprávní kupní smlouvy bylo snahou
pojmout problematiku zejména z teoreticko-právního pohledu, bude pro tuto část
práce využito zejména standardního postupu užívaného odbornou literaturou.

8.2 Obecná charakteristika
V předchozích odstavcích bylo naznačeno, že si smluvní strany mohou jako
obsah své smlouvy zvolit vše, co není zákonem zakázáno, čímž byla myšlena
reprodukce čl. 2 odst. 3 Listiny. Z této zásady pak vyplývá jedna z nejdůležitějších
zásad soukromého práva, a totiž zásada autonomie vůle.
123

Pelikánová, I., Obecné úvahy o kupní smlouvě a obchodní kupní smlouvě, 1997, AUCI.-AUC
Iuridica, č. 2, str. 23 an.
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Ta je však v oblasti právní úpravy kupní smlouvy limitována § 263 ObchZ,
které přináší výčet všech kogentních ustanovení v rámci obchodního zákoníku.
Mezi tato ustanovení byla zařazena i některá týkající se kupní smlouvy. Konkrétně
jde o § 444 ObchZ, § 458 ObchZ a § 459 ObchZ.
Fakt, že ostatní ustanovení nejsou obchodním zákoníkem výslovně vytčeny
jako kogentní však samozřejmě neznamená, že je smluvní strany nemusejí
dodržovat. Jde pouze o to, že si mohou smluvit úpravu odlišnou.
8.2.1 Definice obchodní kupní smlouvy
Z definice kupní smlouvy obsažené v § 409 odst. 1 ObchZ je na prvý pohled
jasně vidět přímý vliv Vídeňské úmluvy. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje
dodat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství
a druhu a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje
zaplatit kupní cenu.
Lze hodnotit, že zmíněný Kandův (a nejen jeho) bez dalšího pozitivní přístup
k vlivu mezinárodního práva na vnitrostátní právní předpisy, nemusí být vždy tím
nejlepším, neboť ekonomiky jednotlivých států jsou na různém stupni vyspělosti
a může tak leckdy dojít k nemalým potížím. Ostatně není tajemstvím, že základním
pravidlem tvorby mezinárodních právních předpisů je (a musí být) vždy forma
kompromisu, která tak může zužovat pravou míru přesného vymezení určitého
pojmu.
Na druhou stranu je možné konstatovat, že definice obchodní kupní smlouvy
je mnohem více čitelnější a přesnější, než ta občanskoprávní. Zářným příkladem
budiž fakt, že definice obchodní kupní smlouvy např. výslovně vyplývá, že
prodávající je povinen převést vlastnické právo. Základní esenciálie kupní
smlouvy, která v občanskoprávní definici chybí, ačkoliv má tento účinek
samozřejmě taktéž.
Pokud je něco, co nelze hodnotit jako pozitivní, pak je to absence výslovného
závazku kupujícího převzít předmět koupě, který naopak občanskoprávní definice
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obsahuje. Šlo by snad argumentovat tím, že převzetí předmětu koupě není
unikátním znakem kupní smlouvy, neboť tato povinnost vyplývá i z jiných
smluvních typů, avšak při tomto výkladu by pak nebylo podstatnou náležitostí ani
předání zboží.
Ostatně shora uvedená poznámka platí i o nové úpravě kupní smlouvy, kde
tím, že byla přepsána z obchodněprávní kupní smlouvy, tato povinnost opět
výslovně nevyplývá.
8.2.2 Odlišení obchodní kupní smlouvy od smlouvy o dílo
Dalo by se říci, že součástí definice kupní smlouvy obchodním zákoníkem je
i její odlišení od jiného smluvního typu, a totiž smlouvy o dílo.
Základním charakteristickým rysem, který od sebe tyto dvě smlouvy odlišuje,
je v předmětu smlouvy. Zatímco předmětem kupní smlouvy je věc, u smlouvy
o dílo je jím určitá činnost.
Na rozdíl od odlišení od jiných smluvních typů následuje odlišení ihned po
definici, tedy v § 410 ObchZ. Důvodem pro takovýto postup je zejména fakt, že
může jít o kupní smlouvu i za předpokladu, že bude splňovat jeden základních
charakteristických znaků smlouvy o dílo, a totiž, že půjde o kupní smlouvu i tehdy,
kdy věc ještě není vytvořena.
Obchodní zákoník při diferenciaci těchto dvou institutů vychází z hlediska
materiálu, resp. toho, komu svědčilo vlastnické právo k materiálu před zhotovením
věci. Pokud byl vlastníkem materiálu kupující, resp. objednatel díla a materiál
poskytl on, jde ve výsledku o předmět tvůrčí činnosti a tím pádem o smlouvu
o dílo. V případě, že byl vlastníkem materiálu zhotovitel, resp. dodavatel, je
kupující pouze v pasivní roli toho, kdo stanoví, jakou má věc parametry a jde tak
o smlouvu kupní.124
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Bejček, J., Eliáš, K., Raban, P., a kol., Kurs obchodního práva. Obchodní závazky, Praha, C. H.
BECK, 2007, str. 247
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Z této teze pak lze podle platné právní úpravy vyvodit tři výjimky. Prvé dvě
jsou obsaženy v § 410 odst. 2 ObchZ, které stanoví, že za kupní smlouvu se
nepovažuje smlouva, podle níž převážná část závazku strany, která má zboží dodat,
spočívá ve vykonání činnosti nebo závazek této strany zahrnuje montáž zboží.
Jinými slovy řečeno, v prvé řadě vystupuje do popředí práce zhotovitele. Pokud
tato převažuje nad hmotou, kterou dodal zhotovitel, půjde i tak o smlouvu o dílo.
Tato teze je pak dále rozvedena o fakt, že je-li obsahem závazku dodavatele též
montáž, jde opět o smlouvu o dílo. Tyto dvě skutečnosti jsou pak konečně ještě
podpořeny § 536 odst. 2 ObchZ, které říká, že dílem se rozumí vždy zhotovení,
montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části, tedy podpora věty
předchozí.125
Někteří autoři podotýkají, že jako logické hledisko se zdá být hledisko
individuality myšlenky. V takovém případě by o smlouvu o dílo šlo tehdy, pokud je
věc vytvářena dle objednatelova zadání na zakázku. O smlouvu kupní by se naopak
jednalo v případě, že by byla věc vytvářena podle typové výroby prodávajícího,
který vymezí veškeré vlastnosti budoucího zboží sám a kupující by tak byl
postaven do pasivní role, kdy by se rozhodoval pouze mezi tím, zda věc koupí, či
nikoli. Lze konstatovat, že tato teorie se zdá být opravdu srozumitelnější a
přímočařejší.126
Bohužel, NOZ se opět spokojil s již zavedenou praxí a v § 2086 stanoví, že
smlouva o dodání věci, která má být teprve vyrobena, se posoudí jako kupní
smlouva, ledaže se ten, komu má být věc dodána, zavázal předat druhé straně
podstatnou část toho, čeho je k vyrobení věci zapotřebí. Z citovaného plyne, že na
své předchozí teze ve skutečnosti navázáno nijak nebylo.

8.3 Podstatné náležitosti obchodní kupní smlouvy
Obchodní zákoník v § 269 odst. 1 rozlišuje ustanovení jednotlivých smluv na
podstatné a nepodstatné a každý smluvní vztah tak má v úvodních ustanoveních
tyto podstatné náležitosti vytčeny. Rozdíl mezi nimi tkví v tom, že absence těch
125
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podstatných činí z takové smlouvy buď smlouvu nepojmenovanou, a nebo dokonce
neplatnou.
Podstatné náležitosti obchodní kupní smlouvy jsou sice v různých odborných
publikacích různě členěny, avšak při bližším ohledání lze konstatovat, že základ
tvoří vždy stejná trojice, a totiž (i) předmět koupě, (ii) převod vlastnického práva
a (iii) určení kupní ceny.127 Tuto trojici lze stratifikovat na menší části tak, že je
§ 409 vyžadováno určení předmětu koupě, sjednání závazku prodávajícího dodat
předmět koupě kupujícímu, převést vlastnické právo ke zboží na kupujícího,
sjednání závazku kupujícího zaplatit kupní cenu a určení kupní ceny.128
Vzhledem ke shora uvedené poznámce o absenci povinnosti kupujícího
převzít zboží, se jako vhodnější jeví varianta výčtu strohého, než toho podrobného.
8.3.1 Předmět koupě
Předně všeho platí, že ustanovení obchodního zákoníku se vztahují pouze na
věci movité, neboť veškeré kupní smlouvy, jejichž předmětem je nemovitost, se
řídí výhradně ustanoveními občanského zákoníku nebo jiných zvláštních právních
předpisů.
I v případě obchodního zákoníku se zboží třídí na „individuálně určené (např.
jednoúčelový obráběcí stroj stanoveného typu a určitého výrobního čísla) a na
zboží určené druhově (nafta, uhlí, cement). U individuálně určeného zboží půjde
o věci, které jsou přesně určeny svými charakteristickými znaky, uvedenými ve
smlouvě. Pak se plní takto smluvené zboží. U zboží určeného podle druhu je třeba
sjednat druh zboží a jeho množství. Nejsou-li jakost a provedení zboží sjednány,
určí se vlastnosti zboží podle sjednaného nebo obvyklého účelu (viz ustanovení
§ 420 odst. 2 obchodního zákoníku).“129
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Bejček, J., Obchodní závazky, Masarykova univerzita v Brně, 1993, str. 235.
Bejček, J., Eliáš, K., Raban, P., a kol., Kurs obchodního práva. Obchodní závazky, Praha, C. H.
BECK, 2007, str. 248.
129
Marek, K., Povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy, Právní fórum (Woltersr Kluwer ČR, a.s.),
Praha, 2012, č. 12, str. 592 an.
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8.3.2 Převod vlastnického práva
Jak už bylo mnohokrát řečeno, jde o nejdůležitější vlastnost kupní smlouvy,
která je v obchodním zákoníku vyjádřena výslovně. Otázkou je, zda-li je absence
takovéhoto ustanovení způsobilá založit neplatnost, přičemž setkat se lze s názory
obojího druhu.130
Lze zaujmout stanovisko, že otázka neplatnosti bude záviset na volbě právní
úpravy. Vzhledem k tomu, že definice kupní smlouvy obsažená v občanském
zákoníku neobsahuje zmínku o převodu vlastnického práva, neměla by tato být
vyžadována ani v kupní smlouvě. Pokud jde o obchodní kupní smlouvu, zde snad
o neplatnosti bylo možné uvažovat, avšak pokud, tak pouze o relativní.
Současně platí, že „tento převod nemusí být bezpodmínečně proveden
vlastníkem věci, ale musí být oprávněný (převod vlastnictví státu státní organizací
s pouhým právem hospodaření) nebo z hlediska kupujícího bona fide.“131
8.3.3 Určení kupní ceny
Ačkoli je kupní cena prakticky všemi považována za podstatnou náležitost
obchodní kupní smlouvy, nelze o ní takto hovořit bez dalšího. Je pravdou, že
obchodní kupní smlouva musí obsahovat vždy ustanovení o ceně. Její specifikace
však může být různá.
Smluvní strany mohou standardním způsobem určit výši kupní ceny v
českých korunách. Druhou možností je sjednání způsobu, kterým bude kupní cena
určena. Pro tyto účely se používají nejrůznější způsoby, přičemž mezi ty
nejfrekventovanější lze řadit např. určení ceny dle aktuálního katalogu, resp.
katalogové ceny, nebo mohou mít smluvní strany uzavřenou rámcovou smlouvu,
na kterou pouze odkáží, popřípadě se dohodou, že kupní cena bude odpovídat
prokazatelným nákladům spojených s obstaráním věci.
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Marek, K., Ke kupní smlouvě, 1. část, Právní fórum, Praha, 2007, č. 4, str. 134 an.
Bejček, J., Obchodní závazky, Masarykova univerzita v Brně, 1993, str. 235.
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Smluvní strany se mohou též dohodnout, že kupní cenu stanoví někdo jiný,
resp. 3. osoba, např. znalec, nebo soud.
Konečně, smluvní strany si mohou i výslovně sjednat, že kupní cenu neurčují.
V takovém případě dávají najevo, že jsou si vědomi důležitosti tohoto ustanovení,
avšak, že za jejich kupní cenu se bude považovat cena obvyklá.

8.4 Povinnosti plynoucí smluvním stranám z kupní smlouvy
V úvodu definice obchodní kupní smlouvy se prodávající zavazuje dodat
zboží. Obchodní zákoník pak rozlišuje dvě situace, a totiž tu, kdy prodávající je
povinen zboží odeslat a kdy není.
Za předpokladu, že prodávající povinen je a smlouva určuje i místo odeslání,
je toto místo i místem dodání. V momentě, kdy smlouva místo odeslání
neobsahuje, může prodávající odeslat zboží odkudkoli a místem dodání je opět
místo, odkud bylo zboží odesláno.132
Druhým kriteriem, které je při předání zboží významné, je kriterium způsobu
určení zboží. To může být určeno individuálně nebo genericky. V případě
individuálního určení, a to včetně toho, kdy jde sice o generické, ale je určeno
nějakým specifickým znakem (např. víno z jedinečného vinného sklepu), je místem
dodání to místo, kde se zboží nachází nebo má být vyrobeno. Místem dodání
genericky určeného zboží je sídlo nebo místo podnikání prodávajícího.133
Převod vlastnického práva byl již několikrát rozebrán, nicméně pro úplnost
lze ještě dodat, že od obvyklých pravidel, a totiž, že vlastnické právo přechází buď
podle příslušného ustanovení kupní smlouvy nebo předáním zboží, se lze odchýlit
též důsledkem přepravy zboží. Ustanovení § 443 odst. 2 ObchZ stanoví, že před
předáním nabývá kupující vlastnického práva k přepravovanému zboží, když získá
oprávnění zásilkou nakládat.
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I v obchodně právní kupní smlouvě lze sjednat výhradu vlastnického práva.
V tom případě dochází k nabytí vlastnické práva až po zaplacení kupní ceny a tedy
až po předání zboží nebo naopak ještě před ním, jestliže předmětem koupě je zboží
jednotlivě určené nebo zboží určené podle druhu a v době přechodu vlastnického
práva bude dostatečně označeno k odlišení od jiného zboží, a to způsobem
sjednaným mezi stranami, jinak bez zbytečného odkladu sděleným kupujícímu.
Povinností kupujícího je samozřejmě zaplatit kupní cenu. I v tomto případě se
vychází prvotně ze sjednaných platebních podmínek. Pokud tak smluvní strany
neučiní, nastupují zákonná pravidla, v nichž figuruje trojí způsob platby, a totiž
platba dodáním zboží, tedy v momentě, kdy kupující zboží přebírá; platba před
dodáním zboží, ta je užívána zejména pro důkaz solventnosti kupujícího. Je však
nutné neopomenout ustanovení § 450 odst. 3 ObchZ, které chrání kupujícího v tom
smyslu, že není povinen zaplatit kupní cenu do doby, kdy je mu umožněna
prohlídka předmětu koupě. Toto pravidlo však neplatí bezvýjimečně, neboť
i v tomto případě má přednost to, co si smluvní strany dohodnou. Tento fakt bude
zřejmě výrazem striktnější úpravy obchodního zákoníku, jakožto úpravy vhodné
zejména pro podnikatele, ochrana slabší strany tak jde do pozadí. A konečně třetí
možností je platba úvěrová, tedy až po předání zboží.
Jak bylo již řečeno, povinnost převzít předmět koupě má kupující i v rámci
obchodní kupní smlouvy, i když to z definice přímo nevyplývá. I přes její absenci
jde o důležitou součást kupního procesu, neboť se na tento okamžik váže jednak
přechod nebezpečí škody na věci a odpovědnost za vady. Kupující je povinen
předmět koupě převzít i v případě, kdy se rozhodne, že jej nechce, resp. je
oprávněn věc odmítnout. Takto nemusí učinit pouze za předpokladu, že by mu
s tímto úkonem vznikly nepřiměřené výlohy či obtíže, nebo jestliže v místě určení
je přítomen prodávající nebo osoba, kterou prodávající pověřil péčí o zboží.
Mezi další povinnosti vyplývající pro kupujícího z obchodního zákoníku lze
zařadit povinnost k prohlídce zboží, která je tolik významná v otázkách nároku ze
zjevných vad.
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8.5 Závěrem
Právní úprava obchodní kupní smlouvy tvoří nezanedbatelnou část úpravy
tohoto institutu. Ostatně důkazem toho je i převzetí její dikce do nového
občanského zákoníku. Jsou sice pasáže, kdy je možné polemizovat nad tím, zdali
nebude takováto úprava zejména pro nepodnikatelské subjekty zbytečně striktní,
nicméně to zřejmě ukáže až samotná praxe.
Pro úplné vyjádření všech podrobností obchodní kupní smlouvy by bylo jistě
vhodné věnovat tomu tématu více pozornosti např. v odpovědnostních prvcích
obchodní kupní smlouvy, nicméně tato část je obchodním zákoníkem upravena
natolik podrobně, že její povrchní deskripce by s největší pravděpodobností
nedávala většího smyslu a při podrobném zkoumání by naopak hrozila zjevná
disbalance, resp. přílišná shodnost popisu obou úprav.
Nechť jsou proto pro bližším zhodnocení tohoto institutu věnována jiná místa,
než je tato práce.
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9 Krátký exkurs do ochrany práv plynoucích z kupní
smlouvy
9.1 Úvodem
Smluvní strany jsou povinny plnit svoje závazky plynoucí z kupní smlouvy.
Pokud tak neučiní, bude se druhá smluvní strana domáhat toho, aby tak učinila.
Způsob, jakým se svých práv bude domáhat záleží jednak na tom, co si
smluvní strany dohodly a jednak samozřejmě na vůli samotné smluvní strany,
přičemž způsobů, jak dosáhnout svého práva se poškozenému nabízí hned několik.

9.2 Zvláštní druhy ochrany práv
9.2.1 „Rozhodčí soud“
Zmínka o tom, co si strany dohodly, směřuje zejména k těm případům, kdy
smluvní strany pro řešení sporů plynoucích ze smlouvy vyloučí působnost
obecných soudů.
Rozhodovací pravomoc obecných soudů pak bývá nejčastěji nahrazována
Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře
České republiky. Smluvní strany tak mohou implementovat do smlouvy tzv.
rozhodčí doložkou ve znění „Všechny spory vznikající z této smlouvy a v
souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle
jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.“134
9.2.2 Mediátor
Poměrně novým, resp. z hlediska právní úpravy, novým institutem v rámci
řešení sporů je tzv. mediace. Tento způsob řešení sporů byl do našeho právního
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http://www.soud.cz.
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řádu implementován zejména v důsledku směrnice EU č. 2008/52/ES, a to
samostatným zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci, ve znění pozdějších předpisů.
Ovšem sama mediace by nebyla až takovou zajímavostí, kdyby v rámci této
změny nedošlo i k změně OSŘ. Ten v ustanovení § 100 odst. 2 stanoví, že je-li to
účelné a vhodné, může předseda senátu účastníkům řízení nařídit první setkání se
zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin a přerušit řízení, nejdéle však na dobu 3
měsíců.

9.3 Soud
Základním pilířem ochrany práv je však stále ochrana soudní. Toto právo mj.
vyplývá i ze zásady plynoucí z Listiny, a totiž, že každý má právo na soudní
ochranu.
V rámci kupní smlouvy přicházejí v úvahu tři různá sporná řízení, na jejichž
počátku bude stát buď žaloba na vydání věci, žaloba na zaplacení kupní ceny a při
širším pojetí by se dalo uvažovat i v intencích žaloby na nahrazení projevu vůle
uzavřít budoucí kupní smlouvu.
9.3.1 Žaloba na vydání věci
V příslušném oddíle této práce bylo pohovořeno o tom, že kupující je
oprávněn odstoupit od smlouvy tehdy, když prodávající ani po dodatečně
poskytnuté lhůtě neodevzdá, nepředá předmět koupě.
Logicky však nastávají situace, kdy kupující od smlouvy odstoupit nechce,
neboť je přesvědčen o tom, že koupě byla natolik výhodná, že by v případě vrácení
kupní ceny tratil.
Pro tyto situace je kupující oprávněn využít soudní soustavy a podat tzv.
reivindikační žalobu, tedy žalobu na vydání věci. Je nutné upozornit, že tato žaloba
se však vztahuje pouze na věci movité. „Podle setrvalé judikatury soudů lze
žalovat na vydání věci movité (ve smyslu § 126 OZ), nikoli věci nemovité. U
nemovitostí, jde-li o vlastnickou žalobu, je třeba žalovat na vyklizení nemovitosti,
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protože jen takovým výrokům odpovídají zákonné způsoby výkonu rozhodnutí.
Toto stanovisko soudů bylo prolomeno pouze v restitučních sporech (srov. R
49/2000).“135
Předpokladem pro uplatnění reivindikační žaloby tedy je v prvé řadě
skutečnost, že se věc nachází ve faktickém držení někoho jiného, než kupujícího
(vlastníka) a ten ji odmítá vydat. Odmítnutí věc vydat může být učiněno
i omisivním chováním dotčené osoby.
„Podmínkou úspěchu žaloby je skutečnost, že žalovaný má věc u sebe,
a proto má možnost ji vydat. V opačném případě, tj. pokud ji spotřeboval, zničil
nebo zcizil, může oprávněný požadovat pouze náhradu škody, ev. žalovat jiného.
Věc musí být individualizována, tj. označena takovými znaky, aby ji bylo možno
bezpečně odlišit od ostatních věcí, zejména od věcí stejného druhu. To se týká jak
věcí movitých, tak věcí nemovitých, u nichž bude nutným důkazem výpis
z katastru nemovitostí.“136
Otázkou je, jakým způsobem se bude postupovat v případě užitků
a přírustků věci, neboť toto zákon výslovně neřeší. Lze se domnívat, že bude
postupováno per analogiam podle ust. § 458 odst. 2 ObčZ a přírůstky bude muset
neoprávněný držitel vydat.
9.3.2 Žaloba na zaplacení kupní ceny
Institut žaloby na zaplacení kupní ceny svědčí opačné straně, tedy
prodávajícímu, a to v situaci, kdy kupujícímu vznikne povinnost zaplatit kupní
cenu a on tak neučiní.
„Žaloba na plnění, resp. žaloba na zaplacení kupní ceny, musí obsahovat
povinné náležitosti žaloby a žalobní petit musí směřovat k zaplacení určité peněžní
částky. Tato částka se dělí na dvě části, a to na tzv. základ a příslušenství.
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Winterová, A., a kol., Civilní právo procesní, 6. aktualizované vydání, Linde Praha, a.s., 2011,
str. 206.
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Základem je splatná kupní cena či její splátka, je-li placení dohodnuto ve splátkách.
Příslušenstvím jsou úroky z prodlení.“137
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Šťovíček, J., Vrabec, J., Kupní smlouvy – právo do kapsy, PROSPEKTRUM spol. s r.o., 2000,
str. 76.

121

10 Závěr
Mohlo by se zdát, že oblast občanského práva není v současné době zrovna
příhodnou pro volbu tématu rigorózní práce. Občanský zákoník stojí na prahu
největší novelizace za posledních bezmála padesát let, a tak se nabízí otázka, proč
nad takovým tématem, jakým je kupní smlouva v soukromém právu, i přes tuto
skutečnost, nadále bádat. Argumentů „proč“, je však hned několik.
Tak předně je nutné poznamenat, že stávající právní úprava se dnem
účinnosti NOZ samozřejmě nestává zapomenutou. Vždyť např. všechny kupní
smlouvy, k jejichž účinnosti autor doposud dopomohl, se budou i nadále řídit tou
stávající právní úpravou. Nejinak tomu bude i s odpovědností plynoucí z těchto
občanskoprávních vztahů a dalšími právními instituty, které jsou s kupní smlouvou
provázány.
O tom, že se NOZ v budoucnu stane účinným zákoníkem, si už v dnešní době
dovolí pochybovat málokdo, jistou míru polemiky však snese otázka toho, kdy se
tak doopravdy stane. Ostatně jenom po dobu tvorby této práce se na vládní
a parlamentní úrovni o účinnosti NOZ diskutovalo hned několikrát a termín
1. ledna 2014, kdy by měl podle posledních zpráv NOZ vstoupit v účinnost, není
pro nikoho (až na personální výjimky) dodnes ani zdaleka žádným dogmatem.
Avšak je nutné přiznat, že i kdyby měl NOZ následovat osud služebního
zákona, je beze sporu, že zákon, jehož tvorba trvala více než deset let, a který
přestoupil práh pouhé teoretičnosti, by rozhodně neměl být nikým přehlížen, tím
spíše ne začátečníkem, jakým je autor této práce. Ze stejného důvodu je proto
v této práci velice obezřetně přistupováno i ke kritice NOZ, která je slýchána
z mnoha stran. Je bez dalšího, že jsou povolaní, kteří si toto mohou dovolit, avšak
mezi ty se ani tato práce, ani autor sám rozhodně nesnaží řadit, a proto nechť jsou
jeho polemiky s budoucí právní úpravou brány vždy jako pouhé úvahy de lege
ferenda.
Z řečeného však lze jistě usuzovat, že výběr tématu rozhodně nebyl nijak
špatný či neaktuální.
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Jak bylo v úvodu předestřeno, práce si kladla za cíl poskytnout čtenáři
ucelený obraz o kupní smlouvě, a to z co možná nejvíce různých úhlů pohledu. Pro
základní východiska bylo využito platné právní úpravy, která byla obohacována
jednak o názory plynoucí z odborné literatury, ale i z oblasti rozhodnutí vyšších
soudních instancí, a to přes to, že autor se kloní spíše k té názorové linii, která je
zastáncem právem uznaných pramenů českého práva, mezi které judikaturu (při vší
úctě k rozhodovací praxi soudů) řadit nelze. Je však nutné současně konstatovat, že
i přes nepříliš silné postavení judikatury v českém právním systému, je tento
institut využíván v různých odvětvích natolik hojně a často, že jeho absenci by si
čtenář mohl (a zřejmě oprávněně) vykládat jako vadu.
Ze systematického hlediska bylo účelem vzít si za vzor jedno či více
stěžejních děl, popř. vyjít z platné právní úpravy a tu postupně doplňovat
o argumenty získané z vlastní, i když doposud logicky chabé praxe, o názory až,
dalo by se říci, dogmatického charakteru nebo o názory méně zastávané či známe.
Právě z důvodu komplexnosti byl úvod práce věnován smlouvě jako takové,
a to s mírným akcentem na kupní smlouvu tam, kde to problematika dovolovala.
Kapitola pojednávající o smlouvě zprvu vykresluje smlouvu z historického
hlediska vývoje jak institutu, tak samotného pojmu. Následuje členění smluv podle
nejrůznějších kriterií, jejichž primárním účelem je zejména připravit prostor pro
zařazení kupní smlouvy podle jednotlivých kategorií.
Kapitolu uzavírá výklad o vzniku (kupní) smlouvy, přičemž tato část byla
obohacena zmínkou o obligačních a věčně právních účincích kupní smlouvy.
Ačkoli si je autor vědom skutečnosti, že by umístění účinků uzavření kupní
smlouvy mohlo být bráno jako lapsus, dovolil si jej na tomto místě ponechat
zejména s ohledem na zjevnou návaznost na subkapitolu uzavření (vznik) smlouvy
a současně jako „přemostění“ mezi kapitolou úvodní a tou stěžejní, která následuje.
Výklad k pojmu smlouva uzavírá představení základních občanskoprávních
zásad smluvního, resp. občanského práva, a to zejména s ohledem na skutečnost, že
se jejich obsah logicky prolíná celou práci.
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Gros celé této práce spočívá v kapitole následující, která podává výklad
o kupní smlouvě podle úpravy obsažené v občanském zákoníku. Jak už bylo
naznačeno, autor zvolil metodu postupného výkladu, kdy se pokouší kupní
smlouvu nejdříve zařadit do smluvního systému podle jednotlivých identifikačních
znaků, podle zařazení dle občanského zákoníku a nakonec podle jejího
charakteristické schopnosti, resp. funkce převést vlastnické právo k předmětu
koupě.
Jako vhodné se dále jevilo učinit komparační exkurz se zahraničními
právními úpravami, samozřejmě zejména s těmi, které mají k té naší blízko
historicky, aktuálně, teritoriálně, a nebo se jejich začlenění zdálo vhodné kvůli
jejich nadčasovosti či chceme-li, dlouholeté tradici.
V žádném výkladu o některém ze smluvních typů českého soukromého práva
by zřejmě neměl absentovat prvek srovnání s ostatními smlouvami, a proto ani tato
práce nevybočuje. Pro srovnání byly vybrány smlouvy té kupní nejpodobnější, aby
se co nejlépe projevily jednak drobné nuance, a jednak unikátní znaky samotné
kupní smlouvy. Zvláštní pozornost byla věnována i srovnání kupní smlouvy podle
občanského a podle obchodního zákoníku. Rozdílů mezi těmito dvěma úpravami je
však tolik, že byly vybrány jen ty nejpodstatnější. Důvodem pro toto rozhodnutí
byl současně i fakt, že kupní smlouvě podle obchodního zákoníku byla věnována
samostatná kapitola.
Následují tři subkapitoly, které spolu úzce souvisejí. Jejich úkolem je podat
čtenáři výklad o prvcích právního vztahu založeného kupní smlouvou; konkrétně
jde o subjekty, předmět a obsah právního vztahu.
Trochu netradičně byla pojata kapitola o subjektech právního vztahu
založeného kupní smlouvou. Důraz zde byl kladen nejenom na deskripci smluvních
stran, ale i na jejich vzájemné postavení v případě multilaterální kupních smluv.
Bez povšimnutí nezůstala ani situace, kdy se subjektem právního vztahu
plynoucího z kupní smlouvy stane někdo, kdo k tomu není oprávněn, resp. kdy
kupující nabyde vlastnické právo k předmětu koupě od nevlastníka.
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Jedna z nejvýznamnějších částí celé práce pak spočívá v kapitole týkající se
předmětu právního vztahu založeného kupní smlouvou, resp. tím, k čemu má kupní
smlouva schopnost vlastnické právo převést. V důsledku míry důležitosti byl v této
kapitole učiněn i krátký exkurz do problematiky pojmu věci v právním slova
smyslu, jakožto mnohaletého úskalí občanskoprávní teorie.
Obsah právního vztahu je pak předestřen standardizovanou metodou právní
nauky, kdy jsou postupně rozebírána jednotlivá práva a povinnosti smluvních stran.
Autor se, mimo jiné, snaží hned v úvodu kapitoly o komplexní teoretickou analýzu
práv a povinností prodávajícího vůči kupující a naopak, a to zejména s důrazem
kladeným na jejich protichůdné postavení v rámci účinné kupní smlouvy.
Výrazněji se v této části projevuje povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu, a to
zejména s ohledem na její nepostradatelnost v rámci kupní smlouvy.
Samostatná kapitola byla též věnována institutu odpovědnosti v rámci kupní
smlouvy. Kromě klasické trojice skládající se z odpovědnosti za prodlení,
odpovědnost za vady a odpovědnost za škodu, které se ke kupní smlouvě vážou,
bylo úvodem pohovořeno i obecné občanskoprávní odpovědnost. Zvláštní
pozornost byla věnována rozdílu mezi vadami faktickými a právními
a zaznamenání nadcházející změny v NOZ, který mění např. základní atribut pro
posouzení vady.
Kapitola pojednávající o vedlejších ujednáních při kupní smlouvě byla pojata
velmi ze široka. Tento fakt je důsledkem přinejmenším dvou skutečností. V prvé
řadě jde o fakt, že vedlejší ujednání nejsou ani v jedné z účinných úprav taxativně
vymezena, čímž byl dán jednak široký prostor pro deskripci jak vedlejších ujednání
při občanskoprávní kupní smlouvě, tak při obchodněprávní kupní smlouvě, ale
i těch ujednání, která nejsou uzákoněna vůbec.
V důsledku této skutečnosti se tak nabízela široká výseč pro autorovy úvahy,
které se pokusil využít. Ostatně není žádným tajemstvím, že úvahy o institutech,
které se prozatím v právní úpravě neprojevily, jsou po hříchu snazším tématem
k diskusi, než ty upravené. Nemalou roli sehrála i skutečnost, že NOZ již aplikuje
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zásad více a neméně je různým způsobem pozměňuje. I proto se zde právní úprava
NOZ projevila asi nejvíce z celé práce.
Výkladu o kupní smlouvě by taktéž neměl být ochuzen o kapitolu
pojednávající o prodeji zboží v obchodě, jakožto zvláštního druhu kupní smlouvy. I
tomuto tématu byl věnován dostatečný prostor, a to zejména z důvodu jeho
prakticky každodenního využití nás všech. Lze se dokonce domnívat, že důležitost
tohoto institutu se svým prvkem „všednosti“ přinejmenším blíží na roveň klasické
kupní smlouvě, neboť otázky laické veřejnosti typu „kdy mám právo na výměnu
vadného zboží, resp. odstoupit od smlouvy a kdy pouze na jeho opravu“ apod., se
dají řadit mezi ty nejčastější.
Prodej zboží v obchodě byl vnímán ze tří úhlů pohledu. Jednak byla
rozebrána ustanovení týkající se prodeje zboží v obchodě obsažená v občanském
zákoníku, ergo jako institut občanského práva. Ponechán stranou nebyl ani zjevný
vliv Evropské unie na tento instrument, který se projevuje jak v dikci příslušných
ustanovení občanského zákoníku, tak i v celkovém pojetí, kdy byl kladen důraz na
ochranu slabší strany, resp. kupujícího. A v neposlední řadě bylo taktéž snahou
podchytit již předestřená práva plynoucí kupujícímu z prodeje vadného zboží.
Výklad o prodeji zboží v obchodě je pak zakončen jinými zvláštními druhy
kupních smluv.
Prodej zboží v obchodě uzavírá tu část práce, která s drobnými odchylkami
pojednává o kupní smlouvě v rámci občanského zákoníku. Pro dosažení vytčeného
cíle komplexnosti pak autor jako doplňková témata zvolil pojetí kupní smlouvy
v mezinárodním obchodním styku, kupní smlouvy podle obchodního zákoníku
a konečně krátký exkurz do procesního práva, samozřejmě s ohledem na rozebírané
téma.
Na prvý pohled by se mohlo zdát, že je výklad o kupní smlouvě v rámci
mezinárodního obchodního styku strategicky nesprávně umístěn před obchodní
kupní smlouvu, avšak opak je pravdou. V rámci „učebnicového“ výkladu by
opačné umístění dávalo bezpochyby smyslu, nicméně zde je tento postup zvolen
zejména proto, že jsou to právě ustanovení týkající se obchodní kupní smlouvy,
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která vycházejí z mezinárodního práva obchodního. Je proto žádoucí, aby byl
v rámci pokusu o odborný výklad použit tento sled.
Obsah kapitoly pojednávající o mezinárodní kupní smlouvě se ani zdaleka
neblíží celkovému výkladu, ba snad ani nemůže. Jeho rozsah je tak široký, že by
vystačil na samostatnou rigorózní práci, a tak ji autor pojal jako mezičlánek
českých soukromoprávních úprav kupní smlouvy a zaměřil se zejména na pojem
mezinárodní kupní smlouvy a její prameny, které se tak či onak projevily v úpravě
naší.
Vyřčená premisa a její důvod týkající se rozsahu výkladu o mezinárodní
kupní smlouvě pak platí dvojnásob pro kapitolu o obchodní kupní smlouvě. Právě
proto je již v jejím názvu avizováno, že řeč bude pouze o některých otázkách. Pro
jiná místa byly ponechány zejména odpovědností prvky obchodní kupní smlouvy,
které jsou obchodním zákoníkem rozebrány natolik dopodrobna, že by snad ani
nebylo žádoucí je s ohledem na téma rozebírat. Pozornost tak byla zaměřena spíše
na obecná ustanovení, na některé odlišnosti mezi soukromoprávními úpravami, na
které nebylo poukázáno v práci již dříve a na prvky právního vztahu založeného
obchodní kupní smlouvou.
Konečně závěrečné strany byly věnovány krátkému exkurzu do procesněprávní roviny kupní smlouvy, resp. do ochrany práv z ní plynoucích jednotlivým
smluvním stranám. Účelem kapitoly je seznámit čtenáře nejen s klasickými
způsoby procesní ochrany práv, jakými jsou ochrany soudní, resp. „rozhodcovská“,
ale i se způsoby ochrany, resp. dobytnosti práva za pomoci poměrně nově
uzákoněného prvku procesního práva, který spočívá ve službách mediátora.
Na posledních řádcích této práce lze s jistotou pronést pouze dvě premisy.
Ani po absolvování déle než rok trvající cesty napříč snad všemi druhy
pramenů právní vědy týkající se kupní smlouvy, si člověk nemůže být stoprocentně
jist, že byl obsah zkoumané materie podroben natolik důkladné analýze, aby bylo
možné ve výsledku hovořit o „hotovém“ dílu.
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Na druhou stranu, kdyby tomu tak bylo, byla by zřejmě i vědecká cesta, na
jejímž počátku se autor nachází, zbytečně omylu prostá. A snad právě i proto již od
pradávna platí zásada Nec scire fast est omnia.
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Resumé
The work aims to provide the reader with a comprehensive depiction of the
issue of purchase contract in private law. This result is achieved especially through
comparison of implementation of private law purchase agreement and other
legislations, implementation of contract with respect to merchant law and last but
not least with respect to law implementation included in the amendment of civil
law despite the fact, that the date of effectiveness of this amendment is more than
uncertain.
The content is stratified into several fundamental areas, which provide
information not only in sphere of the institute of purchase contract, but also strives
to address a specific theoretical issues, e.g. principles of contractual law or
differences from other types of contracts, which set limits on the application of
provisions in relation to the purchase contract.
With respect to above listed, it was necessary to draw attention to topics
seemingly marginal, nevertheless closely related to purchase contract. In particular,
the arrangement of incidential provisions or provision regarding in-store sale.
These are the topics contributing to the outlining of the whole area of possible
problems.
Within the framework, a space was given to responsibility elements related
to purchase contract, respectively individual rights and obligations, which arise to
contract parties depending on actions of the other party.
Given the frequency of the theme of the purchase contract it cannot be
assumed, and neither can it be rightfully demanded, that this work would bring any
novelty. After all, neither does the new civil code provide any revolutionary
amendment, and only takes over current concept contained in existing commercial
code.
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Therefore the author tries to argue particular matters from different
perspectives, or to assess their contribution both within the area of established
practice and in terms of impact by upcoming legislation.
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Abstrakt
Práce se věnuje tématu kupní smlouvy v soukromém právu. Její koncepce je
proto velice široká, neboť pro vyčerpání celého tématu bylo zapotřebí zkoumat
danou problematiku z pohledu různých soukromoprávních, ale i veřejnoprávních
předpisů.
Účelem práce je poskytnout co možná nejkomplexnější obraz o institutu
kupní smlouvy, který tvoří jeden ze základních pilířů smluvního práva. Současně se
snaží reflektovat i na připravovanou novelu občanského zákoníku, která se
výrazným způsobem dotkne i předmětného tématu.
Abstract
This work is dedicated to the subject of the purchase contract in private law. The
concept is therefore very broad, for the depletion of the issue it was necessary to
examine the issue from the perspective of various legislations - private as well as
public.
The purpose of this work is to provide the most comprehensive picture of the
institute of purchase contract, which constitutes one of the fundamental pillars of
contract law. It also aims to reflect the planned amendment to the civil code, which
shall significantly affect the concerned topic.
Key words
smlouva - contract; kupní smlouva - purchase contract; občanské právo - civil law.
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