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1 Úvod
Jednou ze základních soukromoprávních zásad jak v kontinentálním systému
práva, tak v systému práva common law, je zásada smluvní volnosti. Na tomto
principu je postavena veškerá vyspělá ekonomika. V mezích smluvní volnosti si
strany mohou na základě shodné vůle stanovit obsah svých vzájemných práv
a povinností, ale mohou se také svobodně rozhodnout, zda smlouvu vůbec uzavřou
či nikoliv. K uzavření smlouvy obecně nelze nikoho nutit. Výjimkou mohou být
případy, kdy je stanovena povinnost uzavřít specifickou smlouvu – např. povinné
pojištění. Princip smluvní volnosti tedy zásadním způsobem chrání svobodnou vůli
jednotlivců.
Zejména v kontinentálním systému práva je však zásada smluvní volnosti
ve značné míře ovlivněna požadavky dobré víry. Na první pohled se může zdát, že
princip ochrany dobré víry stojí v protipólu k zásadě smluvní volnosti, když strany
vyjednávání o smlouvě chrání před nepoctivým jednáním v předsmluvní fázi,
např. před přerušením vyjednávání o smlouvě. Na vzájemnou interakci těchto dvou
principů však lze nahlížet i opačně: princip ochrany dobré víry zásadu smluvní
volnosti de facto doplňuje a účastníky právních vztahů chrání před jejím zneužitím.
Obě zásady tak utvářejí společný právní rámec pro jednání stran před uzavřením
smlouvy a pro případnou předsmluvní odpovědnost.
V průběhu fáze před samotným uzavřením smlouvy mohou být mezi stranami
uzavřeny rozličné dohody a doložky, které postup a chování stran až do okamžiku
uzavření smlouvy upravují. Může se jednat například o smlouvu o smlouvě
budoucí, jíž se strany zavazují ve smluvené lhůtě uzavřít smlouvu určitého obsahu;
dohodu o exkluzivitě vyjednávání, podle níž nejsou strany po určitou dobu
oprávněny o uzavření smlouvy stejného obsahu jednat s jakoukoliv jinou osobou;
nebo dohodu, jejímž obsahem je určení postupu a organizace vyjednávání.
Takovéto dohody mohou určit více či méně přesná pravidla pro jednání stran
v předsmluvní fázi a pro sjednání obsahu smlouvy, o jejímž uzavření se jedná, avšak
vzhledem k tomu, že již samy o sobě představují smluvní závazek, jejich případné
porušení nespadá do kategorie předsmluvní odpovědnosti.
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Tato práce se tak bude zabývat pouze těmi případy jednání stran
v předsmluvní fázi, kdy žádná formální dohoda upravující negociaci stran nebo
obsah budoucí smlouvy nebyla uzavřena.
Některé právní řády obsahují výslovná ustanovení upravující odpovědnost
stran v předsmluvní fázi, jiné se touto otázkou naopak specificky nezabývají
a na odpovědnost stran v období před uzavřením smlouvy se přiměřeně použijí
obecná ustanovení o deliktní odpovědnosti doplněná případně o více či méně
podrobnou judikaturu. V dalších právních úpravách je pak předsmluvní
odpovědnost dovozována z jakéhosi kvazi-závazkového vztahu. Existují však
i právní řády, v nichž ucelený institut předsmluvní odpovědnosti tak, jak jej známe,
vůbec neexistuje a není dovozován ani implicitně z jiných právních ustanovení,
a v nichž můžeme najít pouze dílčí právní úprava dotýkající se okrajově některých
otázek tradičně spadajících do předsmluvní odpovědnosti.
První dvě z nastíněných metodik úpravy předsmluvní odpovědnosti názorně
ilustruje srovnání úpravy občanského práva v českém právním řádu účinné před
a po 1.1.2014, tedy úpravy „starého“ a „nového“ občanského zákoníku. Zatímco
občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předsmluvní
odpovědnost výslovně neupravoval (ojedinělá ustanovení obsahoval pouze zákon
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), nový občanský
zákoník č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zavedl do české právní
úpravy čtyři skutkové podstaty zakládající odpovědnost za škodu způsobenou
protiprávním jednáním v předsmluvní fázi. Zbývající dvě techniky právní úpravy
předsmluvní odpovědnosti se uplatňují např. v německém právu nebo v právních
řádech systému common law.
Cílem této práce je pojednat o účinné úpravě předsmluvní odpovědnosti
v českém právu ve srovnání s předchozí právní úpravou, která z velké části stavěla
na právní teorii a judikatuře. Pokusím se obě úpravy komplexně srovnat a zároveň
zhodnotit, zda bude možné i nadále alespoň částečně postupovat podle dosavadní
teorie a rozhodovací praxe, popřípadě jaké významné změny nová právní úprava
fakticky přinesla. Pro srovnání pak ve své práci uvedu i příklady zahraničních
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právních úprav předsmluvní odpovědnosti, zejména frankofonních, ale i dalších
států, a rovněž úpravy právních dokumentů mezinárodní povahy.
Ve své práci nejprve obecně nastíním pojetí institutu předsmluvní
odpovědnosti a jeho vývoj od základů v římském právu, přes průkopníka a tvůrce
ucelené doktríny culpa in contrahendo – Rudolfa von Iheringa, až po současný stav
kodifikace v některých právních řádech.
Dále budu postupovat tak, že se budu samostatně zabývat účinnou českou
právní úpravou předsmluvní odpovědnosti i úpravou starého občanského zákoníku
a obchodního zákoníku a navazující právní teorií a praxí. Poté nabídnu srovnání
obou úprav a zamyšlení nad možnou aplikací dosavadní teorie a rozhodovací praxe.
Nakonec uvedu příklady zahraničních a mezinárodních právních úprav
odpovědnosti v předsmluvní fázi. U jednotlivých srovnávaných právních řádů se
budu zabývat jak samotným pojetím institutu předsmluvní odpovědnosti, tak
i jednotlivými skutkovými podstatami a dalšími souvisejícími otázkami, jako
např. náhradou škody a promlčením nároků z titulu předsmluvní odpovědnosti.
Na závěr provedu stručné shrnutí, porovnání a vzájemné zhodnocení všech
analyzovaných úprav.
Ačkoliv je problematika předsmluvní odpovědnosti úzce spjata s otázkou
podmínek samotného vzniku odpovědnosti za škodu, stejně jako s otázkou způsobu
a rozsahu náhrady škody, není v možnostech této práce, aby tato témata komplexně
a uceleně obsáhla. Podmínkami vzniku odpovědnosti za škodu a její náhradou se
tak budu zabývat pouze v míře, v jaké je to pro analýzu předsmluvní odpovědnosti
nezbytné. U každé úpravy se tedy zaměřím pouze na ty otázky, které jsou
pro odpovědnost stran za škodu v předsmluvní fázi a její náhradu specifické.
Pokud budu ve své práci v souvislosti s českou právní úpravou používat
výrazů jako: stará, původní, předchozí úprava, starý občanský zákoník, SOZ apod.,
je tím míněna právní úprava zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, naopak výrazy nová, současná, aktuální úprava, občanský
zákoník, nový občanský zákoník, OZ atd. označují úpravu zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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2 Obecně k institutu předsmluvní odpovědnosti
Ačkoliv pojetí předsmluvní odpovědnosti se v jednotlivých právních řádech
může lišit (zejména v systému práva common law), lze najít určité společné prvky
a základy, jejichž pomocí je možné institut culpa in contrahendo alespoň v hrubých
obrysech charakterizovat.

2.1 Pojetí culpa in contrahendo
Předsmluvní odpovědnost je i přes své potenciálně významné použití
v každodenní praxi institutem, jehož chápání a pojetí není zcela jednotné, a to ani
v rámci kontinentálního systému práva.
Obecně lze dovodit, že předsmluvní odpovědnost je odpovědností za porušení
povinností, kterými jsou vázány strany vyjednávání o smlouvě. Konkrétní pojetí se
v závislosti na různých teoriích a právních úpravách jednotlivých států značně
odlišuje – od pojetí jako institutu smluvní odpovědnosti, přes přirovnání k jakémusi
„kvazikontraktu“, až po zahrnutí do skutkové podstaty deliktní odpovědnosti.1
V rámci rozhodovací praxe EU lze poukázat na rozsudek Tribunálu EU
T-271/04 Citymo SA proti Komisi ze dne 8. května 2007, bod 137, podle kterého
byla předsmluvní odpovědnost za náhlé přerušení předsmluvních jednání
posouzena jako mimosmluvní odpovědnost vzniklá z porušení principu dobré víry
a zneužití práva.2 Podle tohoto názoru je tak předsmluvní odpovědnost určitou
speciální skutkovou podstatou deliktní odpovědnosti.
Culpa in contrahendo je do určité míry odpovědnostním institutem sui
generis, stojícím na pomezí smluvní a mimosmluvní odpovědnosti, avšak přiklání

1

MATULA, Z. Culpa in contrahendo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. str. 3

2

ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R., BÁNYAIOVÁ, I., A
KOLEKTIV. Občanský zákoník - Komentář - Svazek V (relativní majetková práva 1. část). In: ASPI
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 25. 2. 2015]: § 1728
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se spíše k odpovědnosti mimosmluvní povahy. Obecně lze říci, že se jedná
o porušení právní povinnosti stanovené zákonem.
K nejednotnému nazírání na institut předsmluvní odpovědnosti přispívá
i určitá nejasnost ohledně její časové aplikace (zejména od jakého okamžiku již
stranám vznikají povinnosti předsmluvní povahy) a rovněž mnohost a rozmanitost
jednotlivých skutkových podstat3, což z odpovědnosti stran v předsmluvní fázi činí
do určité míry nekoherentní množinu sankciovaných povinností uložených stranám
ve fázi negociace smlouvy.
I z výše uvedených důvodů prošla předsmluvní odpovědnost až
do současnosti významným vývojem, v němž i nadále pokračuje a přizpůsobuje se
tak současným trendům v oblasti odpovědnosti za škodu.

2.2 Základ předsmluvní odpovědnosti
Předsmluvní odpovědnost je obecně založena na principu dobrých mravů,
dobré víry a obecné povinnosti nezpůsobovat druhé straně škodu. Culpa in
contrahendo staví na myšlence, že zahájením vyjednávání o smlouvě strany
přijímají určitá pravidla negociace, která jsou povinny respektovat. Tato pravidla
v sobě zahrnují právě povinnost jednat v dobré víře, ale také informovat druhou
stranu o všech skutečnostech, které jsou pro vyjednávání o smlouvě a její budoucí
uzavření významné, a neukončovat kontraktační proces bez spravedlivého důvodu.

2.3 Obecně k sankcionování a skutkovým podstatám předsmluvní
odpovědnosti
Ve většině právních řádů lze protiprávní jednání v předsmluvní fázi
postihnout podle obecných pravidel deliktní odpovědnosti, zejména s odkazem
právě na dobré mravy, avšak prokazování protiprávnosti takového jednání
v konkrétním případě bez výslovného ustanovení zákona může být značně složité.
Z tohoto důvodu jsou v současnosti do právních úprav postupně inkorporována
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ustanovení upravující vedle obecné odpovědnosti za výsledek protiprávního
jednání i speciální skutkové podstaty konkrétně postihující protiprávní jednání
v souvislosti s vyjednáváním o uzavření smlouvy. Avšak i nadále existují právní
úpravy, které předsmluvní odpovědnost výslovně neupravují a chybějící ustanovení
právního řádu jsou tak nahrazována výkladem právní teorie a praxe, v návaznosti
zejména na obecná ustanovení o deliktní odpovědnosti, často pouze ad hoc v daném
konkrétním případě.
Mezi skutkové podstaty předsmluvní odpovědnosti se tradičně řadí:
(i) přerušení kontraktačních jednání bez legitimního důvodu, nebo neloajální vedení
kontraktačních jednání; (ii) porušení informační povinnosti; (iii) zneužití
důvěrných informací sdělených před uzavřením smlouvy; a (iv) způsobení
neplatnosti smlouvy. Konkrétní výčet právních povinností, jejichž porušení je
sankcionováno vznikem předsmluvní odpovědnosti, se však v jednotlivých
právních řádech může lišit.4

2.4 Časová aplikace culpa in contrahendo
Pro aplikaci institutu předsmluvní odpovědnosti je nezbytné určit okamžik,
kdy mezi stranami vznikají vzájemná práva a povinnosti – tedy je třeba vymezit,
jaký časový úsek je míněn pojmem „předsmluvní fáze“. Obecně lze říci, že
za předsmluvní fázi nelze považovat pouze časový úsek, při němž mezi stranami
dochází k nabídce a akceptaci, ale v zásadě jakékoliv jednání, které vede k určení
obsahu smlouvy, která má být uzavřena, i pokud jej ještě nelze považovat
za nabídku. Předsmluvní fáze pak končí buď uzavřením smlouvy, nebo ukončením
vyjednávání o smlouvě.
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3 Vývoj institutu culpa in contrahendo
Ačkoliv určité základy předsmluvní odpovědnosti existovaly už například
v římském právu, za průkopníka a „stvořitele“ institutu předsmluvní odpovědnosti
je považován německý právník Rudolf von Ihering. Své pojetí culpa in contrahendo
sestavil v době, kdy v německých zemích dosud neexistovala kodifikace později
zavedená prostřednictvím BGB a kdy nabídka učiněná jednou stranou nebyla
považována za závaznou. Právě tuto mezeru v právním řádu se Ihering pokoušel
vyplnit. Své myšlenky shrnul ve svém vrcholném díle Culpa in contrahendo oder
Schadenersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfektion gelangten Verträgen
z roku 1861.
Základem jeho úvah, které daly vzniknout první ucelené koncepci culpa in
contrahendo, byla nedostatečná právní ochrana stran vyjednávání o uzavření
smlouvy v soudobém německém právu a snaha o vylepšení jejich právního
postavení. Hlavní myšlenkou Iheringových prací tak bylo umožnit náhradu škody
v případech, kdy mezi smluvními stranami neexistovala smlouva, od níž by se
odvíjela smluvní odpovědnost.5
Nutno podotknout, že Iheringova koncepce se od dnešního pojetí culpa in
contrahendo značně lišila, neboť Ihering její aplikaci omezoval pouze na případy
neplatných nebo imperfektních smluv.6
Ihering stavěl především na institutech římského práva. Při své práci z velké
části vycházel zejména z pojetí actio legis Acquiliae – žaloby z protiprávního
způsobení škody. Tato žaloba postihovala případy nesplnění povinnosti dlužníka
chovat se tak, jak mu to přikazoval zákon. Dle Iheringa se action leigs Acquiliae
měla použít na případy, kdy strana vyjednávání o smlouvě porušila svou povinnost
jednat s řádnou péčí. Mimo to vycházel Ihering rovněž z actio empti – žaloby
z koupě, která dávala kupujícímu právo domáhat se určitých práv vyplývajících
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z kupní smlouvy. Základem actio empti byla idea, že i když je smlouva zrušena,
a tím i povinnosti jí založené, neznamená to, že by se strany zároveň zbavily své
odpovědnosti za protiprávní jednání. Zároveň žaloba přiznávala právo na náhradu
tzv. negativní škody – tedy právo na uvedení věcí do původního stavu. Právě tento
nárok považoval Ihering za základ chápání culpa in contrahendo.
Ihering zároveň vycházel i z ustanovení tehdejšího pruského zemského
zákoníku, který na rozdíl od římského práva poskytujícího pouze myšlenkové
základy koncepce, obsahoval platnou právní normu dopadající na odpovědnost
stran v předsmluvní fázi. Pruský zákoník stanovil, že za porušení povinností
při uzavírání smlouvy se odpovídá stejně jako při porušení smlouvy samotné.
Institut culpa in contrahendo se nadále používal i po přijetí BGB a uplatňoval
se tak na náhradu škody v předsmluvním stádiu. Za svou existenci prošlo jeho pojetí
v právní praxi významnými změnami. V roce 1909 tehdejší Říšský soud ještě
odmítl předsmluvní odpovědnost aplikovat a rozhodl, že v daném případě by
odpovědnost mohla být dovozena pouze na základě deliktního jednání. V roce 1911
již však Říšský soud připustil možnost vzniku jakéhosi „kvazikontraktu“ mezi
zákazníkem a vlastníkem obchodního domu již v okamžiku, kdy zákazník
do obchodního domu vstupuje – tedy již před uzavřením případné kupní smlouvy.
Přelomové je v tomto ohledu rozhodnutí Německého federálního soudu z roku
1969, ve kterém soud dovodil existenci odpovědnosti za škodu v případě pozdního
přerušení vyjednávání a využití důvěry v investici. To však pouze za předpokladu,
že k přerušení neměla strana ospravedlnitelný důvod.7
K uzákonění institutu předsmluvní odpovědnosti (prakticky v tom pojetí,
v jakém jej vytvořila dosavadní judikatura) došlo až v roce 2002 přijetím
§ 311 BGB, který stanoví, že závazkový vztah zakládající případnou odpovědnost
vznikne také na základě (i) zahájení vyjednávání o smlouvě; (ii) iniciace smlouvy;
nebo (iii) podobných obchodních kontaktů.
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Již v roce 1943 byla povinnost dobré víry, která dala základ předsmluvní
odpovědnosti při jednání o smlouvě a při jejím uzavření, uzákoněna v italském
Codice Civile.8 Explicitní úpravu předsmluvní odpovědnosti v současné době
obsahují i právní řády např. Řecka, Polska, Portugalska, Estonska9 a nově
rovněž právní řád České republiky.10 Úpravu předsmluvní odpovědnosti pak
obsahují i některé mezinárodní unifikační projekty, o nichž bude v této práci rovněž
pojednáno.

4 Úprava předsmluvní odpovědnosti v novém občanském
zákoníku
Nový občanský zákoník do českého právního řádu zavedl řadu přelomových
změn a nových institutů. Výslovné právní úpravy se tak stejně jako ve výše
uvedených státech nově dostalo i předsmluvní odpovědnosti, tedy odpovědnosti
stran ve fázi před uzavřením smlouvy. Občanský zákoník v §§ 1728 až 1730
stranám vyjednávání o smlouvě ukládá zákonné právní povinnosti, jež jsou povinny
při kontraktačních jednáních respektovat. Na rozdíl od jiných právních úprav, které
předsmluvní odpovědnost odvozují od obecné povinnosti dobré víry, se tak
ve vztahu k účinné české právní úpravě není potřeba zabývat otázkou, zda je
předsmluvní odpovědnost svou povahou odpovědností smluvní či deliktní.
Z koncepce předsmluvní odpovědnosti jako souhrnu povinností výslovně
upravených zákonem, jednoznačně vyplývá její mimosmluvní povaha.
Nový občanský zákoník konkrétně upravuje čtyři skutkové podstaty
deliktního jednání v předsmluvní fázi zakládajícího odpovědnost za způsobenou
škodu: (i) jednání o uzavření smlouvy bez skutečného úmyslu smlouvu uzavřít;
(ii) porušení informační povinnosti; (iii) ukončení vyjednávání o smlouvě
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v pokročilé fázi bez poctivého důvodu; (iv) vyzrazení důvěrných informací, které
si strany sdělily před uzavřením smlouvy.
Ačkoliv se v českém právu obecně uplatní zásada: „co není zakázáno, je
dovoleno“, explicitně vyjádřená v § 1 odst. 2 OZ: „Nezakazuje-li to zákon výslovně,
mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou
ujednání porušující dobré mravy…“, lze se domnívat, že z povahy a jazykové
formulace §§ 1728-1730 OZ vyplývá, že se jedná o ustanovení kogentní - tedy
taková, od nichž se strany nemohou smluvně odchýlit. Ujednání, která by odchylku
od zákonné úpravy předsmluvní odpovědnosti zahrnovala, by navíc pravděpodobně
byla i v rozporu s dobrými mravy.11
Mezi skutkové podstaty předsmluvní odpovědnosti se pak tradičně řadí
i způsobení neplatnosti právního jednání, které je upravené v § 579 občanského
zákoníku.
Odpovědnosti stran v období vyjednávání o smlouvě se však implicitně
dotýkají i další ustanovení občanského zákoníku – např. ustanovení § 6 občanského
zákoníku, které stanoví obecnou povinnost jednat poctivě. Podle této zásady jsou
strany vyjednávání o smlouvě povinny brát v úvahu oprávněné zájmy druhé strany
vyjednávání. Lze tak říci, že toto ustanovení poskytuje určitý obecný rámec
pro speciální ustanovení o předsmluvní odpovědnosti.12
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4.1 Skutkové podstaty §§ 1728-1730 občanského zákoníku
Jak již bylo uvedeno výše, občanský zákoník, jako skutkové podstaty
předsmluvní odpovědnosti, výslovně upravuje následující čtyři typy nepoctivého
jednání.

4.1.1 Jednání o uzavření smlouvy bez skutečného úmyslu smlouvu
uzavřít
§ 1728 odst. 1 občanského zákoníku zakotvuje obecnou svobodu stran vést
jednání o smlouvě a výslovně stanoví, že za neuzavření smlouvy strana neodpovídá.
Toto ustanovení tak rozvíjí obecný princip smluvní volnosti, kdy stranám
ponechává volnost při rozhodnutí, zda smlouvu uzavřít či nikoliv.
Dále však v tomto ustanovení občanský zákoník stanoví, že za neuzavření
smlouvy strana odpovídá, pokud jednání o smlouvě zahájila nebo v něm
pokračovala, aniž měla v úmyslu smlouvu uzavřít.
Ve fázi před uzavřením smlouvy často není jasné, zda bude smlouva nakonec
uzavřena. Ve velkém množství případů finální uzavření smlouvy závisí na tom, jaké
podmínky se stranám v průběhu jednání podaří dohodnout. Ustanovení § 1728 odst.
1 občanského zákoníku tak nesankcionuje ty případy, kdy strany vyjednávají
o uzavření smlouvy se skutečným úmyslem a zájmem smlouvu uzavřít, avšak
z důvodu nenalezení vzájemné shody nakonec smlouva uzavřena není.13
Naopak toto ustanovení dopadá pouze na takové vyjednávání, kde jedna
ze stran úmysl smlouvu uzavřít zcela postrádá, a vyjednávání o smlouvě tak vede
z odlišného důvodu, který je v rozporu s dobrými mravy. Sankcionována je jak
absence úmyslu (i) počáteční - strana od počátku jednání nezamýšlí smlouvu
uzavřít, tak (ii) následná, která nastane až v průběhu vyjednávání - strana do jednání
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o smlouvě vstupuje s úmyslem smlouvu uzavřít, v jeho průběhu však úmysl
smlouvu uzavřít pozbývá, a přesto dále pokračuje v její negociaci.14

4.1.2 Porušení informační povinnosti
§ 1728 odst. 2 občanského zákoníku upravuje další skutkovou podstatu
předsmluvní odpovědnosti, a to porušení informační povinnosti v předsmluvní fázi.
Občanský zákoník informační povinnost jedné či druhé strany stanoví i na jiných
místech (např. § 1799, § 1753 nebo § 2084 občanského zákoníku), avšak vždy
pouze ve vztahu ke konkrétní situaci, např. specifickému smluvnímu typu. Porušení
takové zvláštní informační povinnosti pak bude mít právní následky předvídané
dotčeným ustanovením.15
Naopak § 1728 odst. 2 občanského zákoníku stanoví obecnou informační
povinnost, která se uplatní na vyjednávání o jakékoliv smlouvě.

A.

Obsah informační povinnosti
Obsah a rozsah informační povinnosti stran v předsmluvní fázi není nikde

pozitivně vymezen a vyplývá tak z právní teorie a praxe. Ačkoliv starý občanský
zákoník obecnou informační povinnost výslovně neupravoval, bylo její pojetí
právní teorií a praxí do značné míry podobné současné účinné právní úpravě. Lze
mít tedy za to, že existující právní teorii a závěry rozhodovací praxe bude možné
aplikovat i na právní úpravu nového občanského zákoníku.
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Strany jsou povinny si vzájemně sdělit jak okolnosti skutkové, týkající se
zejména samotného předmětu smlouvy, o níž se vyjednává, tak okolnosti právní,
například možné právní vady a překážky uzavření smlouvy.16
Informační povinnost se vztahuje na všechny informace, které jsou straně
vyjednávání známé, bez ohledu na to, jestli má povinnost je ze svého postavení znát
či nikoliv, a rovněž na všechny informace, které je strana povinna znát. Naopak
informační povinnost se nevztahuje na informace, které jsou všeobecné známé nebo
dostupné z veřejných rejstříků.17
V rámci informační povinnosti podle § 1728 odst. 2 občanského zákoníku
jsou strany povinny vzájemně si sdělit dva druhy informací: (i) informace, které
každá ze stran potřebuje, aby se přesvědčila o možnosti uzavřít platnou smlouvu
a (ii) informace, z nichž bude každé ze stran zřejmý úmysl druhé strany smlouvu
uzavřít.
K ověření možnosti uzavřít platnou smlouvu si strany sdělí zejména případná
omezení nebo zákazy nakládání s věcí, která má být předmětem smlouvy, nebo
například povinnost získat k uzavření smlouvy předchozí souhlas třetí osoby.
Kromě negativních skutečností, které by uzavření platné smlouvy mohly bránit,
jsou však strany povinny sdělit si i pozitivní informace, které uzavření smlouvy
naopak umožňují.18 Informační povinnost se analogicky vztahuje i na důvody
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případné zdánlivosti právního jednání. Vede-li nesdělení tohoto typu informací
ke způsobení neplatnosti právního jednání, bude takové počínání sankcionováno
podle § 579 občanského zákoníku.19
Z ust. § 1728 odst. 2 OZ dále výslovně vyplývá, že strany jsou povinny sdělit
si vzájemně takové informace, aby „byl každé ze stran zřejmý její zájem smlouvu
uzavřít“. Z tohoto ustanovení není zcela jasné, o jaké informace se má konkrétně
jednat. Lze se však domnívat, že záměrem zákonodárce, zde bylo, aby si strany
vzájemně sdělily podmínky, za jakých jsou ochotny smlouvu uzavřít. Ty mohou
být při vyjednávání o smlouvě formulovány buď výslovně, např. zápisem
v protokolu o uskutečněném jednání, ale mohou se dovozovat také nepřímo
z dalších okolností souvisejících s vyjednáváním o smlouvě – ze smluvního typu,
z účelu uzavírané smlouvy nebo z dotazů položených druhou smluvní stranou.20
Čím detailněji je vymezen smluvní typ a účel smlouvy a čím více konkrétních
dotazů strana klade, tím vyšší informační povinnost druhé straně vzniká. Tak
např. sdělí-li jedna strana vyjednávání, že má v úmyslu zakoupit pozemek
pro výstavbu relaxačního centra odpočinku, jehož účelem bude poskytnout klidnou
oázu prostou jakéhokoliv nadměrného hluku a rušivých elementů, bude mít druhá
strana povinnost ji informovat, že sousední polní pozemek bývá často využíván
k pořádání hudebních akcí, apod.
Obecně lze uzavřít, že vznik informační povinnosti a její obsah se
v konkrétním případě bude dovozovat z přítomnosti či naopak nepřítomnosti
různých faktorů; např.: (i) zda některý ze subjektů disponuje zvláštními znalostmi;
(ii) jaké výdaje vynaložila informovaná strana k získání dané informace; (iii) zda je
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v rozumných možnostech dotčené strany obstarat si informace sama; (iv) jaký
význam má daná informace; (v) povaha subjektů (silnější vs. slabší strana);
(vi) způsob jednání o smlouvě (např. mimo provozovnu); atd.21
Za nesplnění informační povinnosti se pak považuje, není-li dotčená
informace druhé straně sdělena vůbec, je-li neúplná nebo je-li nepravdivá. Strana,
která porušila svou informační povinnost, druhé straně odpovídá za způsobenou
škodu podle obecných pravidel odpovědnosti za škodu při porušení zákonné
povinnosti.22

B.

Porušení informační povinnosti v souběhu s dalšími ustanoveními
občanského zákoníku
Informační povinnost podle § 1728 odst. 2 občanského zákoníku svou

obecnou povahou a rozsahem přesahuje do působnosti dalších ustanovení
občanského zákoníku, týkajících se zejména odpovědnosti ve zvláštních případech
a důsledků protiprávního jednání.
Úprava informační povinnosti v předsmluvní fázi se tak doplňuje
např. s úpravou důsledků omylu při uzavření smlouvy podle § 583 a násl.
občanského zákoníku. Lze říci, že úprava omylu při uzavření smlouvy je speciální
úpravou k informační povinnosti podle § 1728 odst. 2 OZ. Ne každé porušení
informační povinnosti totiž znamená omyl takové intenzity, aby byly naplněny
podmínky ustanovení § 583 a násl. OZ.23 Zatímco při porušení informační
povinnosti má poškozená strana právo na náhradu vzniklé škody, ust. § 583 OZ jí

21
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umožňuje dovolat se relativní neplatnosti smlouvy uzavřené v omylu, přičemž se
nevylučuje ani souběh obou možností. Možnost dovolat se neplatnosti smlouvy
poškozená strana nejspíše využije zejména v těch případech, kdy jí z porušení
informační povinnosti nevznikla žádná škoda, ale pokud by znala informace, které
jí druhá strana nesdělila, tak by smlouvu nikdy neuzavřela.24
Dle ust. § 583 OZ se relativní neplatnosti lze dovolat jen v případě, že se omyl
týká rozhodující okolnosti. Naopak dle ust. § 584 odst. 1 OZ, je-li omylem stižena
pouze okolnost vedlejší, jíž strany za rozhodující výslovně neoznačily, není možno
domáhat se relativní neplatnosti, ale pouze náhrady škody. Z výše uvedeného tak
vyplývá, že relativní neplatnost přichází v úvahu jak v případě omylu o okolnosti,
která je objektivně rozhodující pro rozhodnutí o uzavření smlouvy, tak
i skutečnosti, kterou za rozhodující označily strany negociace. Odst. 2 § 584 OZ
pak stanoví, že relativní neplatnosti se lze domáhat i v případě omylu ohledně
vedlejší skutečnosti, pokud byl omyl u druhé strany vyvolán lstí.
Ačkoliv to z ust. §§ 583 a 584 OZ výslovně nevyplývá, lze se domnívat, že
se i po přijetí nové právní úpravy použije existující rozhodovací praxe, podle níž se
lze relativní neplatnosti dovolat pouze v případě, že se jedná o tzv. omluvitelný
omyl – tedy o takový omyl, jenž poškozená strana nevyvolala svým nedbalostním
jednáním. Obecně lze uzavřít, že právní úprava omylu neposkytuje absolutní
ochranu, ale naopak vyžaduje od stran vyjednávání o smlouvě určitou míru vlastní
iniciativy za účelem získání informací podstatných pro rozhodnutí o uzavření či
neuzavření předmětné smlouvy. O rozhodovací praxi v této problematice bude
podrobněji pojednáno v části věnované předchozí právní úpravě.
Předsmluvní informační povinnost se může překrývat také s odpovědností
za vady. § 1925 občanského zákoníku výslovně stanoví, že uplatnění práva z vad
nevylučuje možnost náhrady škody. To však pouze v tom rozsahu, v jakém není

24

HULMÁK A KOL. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054).

Komentář. In: Beck-online [online právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 1. 3.
2015]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptem
brgrpwk5tlge2c443cl4 zdam jsl44ds, str. 53

16

možné stejného výsledku dosáhnout uplatněním práva z vad. Právo na náhradu
škody v důsledku porušení informační povinnosti však může existovat vedle práva
z vad nebo i nezávisle na něm. Informační povinnost má totiž významně širší dosah
než odpovědnost za vady. Na rozdíl od práva z vad lze informační povinnost obecně
vztáhnout i na bezúplatné smlouvy, a to na obě dvě strany smlouvy (nikoli pouze
převodce jak je tomu u odpovědnosti z vad). Nadto se informační povinnost
vztahuje na jakékoli okolnosti týkající se smlouvy a nikoliv pouze na vlastnosti
věci, která je předmětem převodu.
Informační povinnost dále doplňuje ust. § 1793 občanského zákoníku
o neúměrném zkrácení, které stanoví možnost domáhat se zrušení smlouvy
a vrácení do původního stavu v případě, že plnění jedné ze stran je v hrubém
nepoměru k plnění strany druhé. Zrušení smlouvy a vrácení do původního stavu se
však lze domáhat pouze v případě, že druhá strana o tomto hrubém nepoměru
nevěděla a ani vědět nemohla. V případě neúměrného zkrácení se tak vlastně jedná
o porušení speciální informační povinnosti. Proto je možné domáhat se práv
z porušení obecné informační povinnosti např. tam, kde se strana už nemůže
(např. z důvodu promlčení) domáhat zrušení smlouvy a vrácení do původního
stavu.25

4.1.3 Ukončení vyjednávání o smlouvě v pokročilé fázi bez
spravedlivého důvodu
Další skutkovou podstatu nepoctivého jednání v předsmluvní fázi upravuje
§ 1729 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení jedná nepoctivě ten, kdo
bez poctivého důvodu ukončí jednání o smlouvě, které již dospělo do takového
stádia, že lze důvodně očekávat uzavření smlouvy.
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Základním předpokladem pro naplnění této skutkové podstaty tak je
skutečnost, že jednání o uzavření smlouvy už dospěla do velmi pokročilého stádia.
Ustanovení se uplatní zejména v těch případech, kdy jsou mezi stranami sjednány
veškeré náležitosti smlouvy a zbývá už jen smlouvu formálně vyhotovit a podepsat
nebo doložit určitý podklad ke smlouvě, jako je znalecký posudek nebo výsledek
nezávislé kontroly, nebo kdy zbývá splnění nějaké další podmínky. Každopádně se
musí jednat o takový stav vyjednávání, kdy se pravděpodobnost uzavření smlouvy
objektivně jeví jako vysoká.
Očekávání strany, že smlouva bude uzavřena, je důvodné, pokud bylo
způsobeno jednáním nebo chováním druhé strany a nikoliv vlivem okolností, které
nejsou projevem vůle druhé strany. Důvodné očekávání strany vyjednávání tak
například nemůže vzniknout pouze na základě skutečnosti, že smlouva, kterou
druhá strana vyjednávání uzavřela se třetí osobou, bude v brzké době ukončena.
V pokročilé fázi vyjednávání pak nepoctivě jedná ta strana, která jednání
ukončí, aniž by k tomu měla spravedlivý důvod. Ukončením jednání se v tomto
ohledu rozumí jak odmítnutí dále jednat o uzavření smlouvy, tak podstatná změna
podmínek uzavření smlouvy, která de facto znamená ukončení jednání o původní
smlouvě a zahájení jednání o smlouvě nové.
Odpovědnost strany vyjednávání o smlouvě však nevzniká, pokud má
k ukončení jednání o smlouvě spravedlivý důvod.26 Zákon pojem spravedlivého
důvodu dále nevysvětluje a obecnou definici nepodává ani judikatura. Někteří
autoři tak k bližšímu vymezení tohoto pojmu používají koncepci obsaženou
v rakouské právní teorii. Podle této teorie je přerušení negociace v rozporu
s dobrými mravy (a tedy bez legitimního důvodu) v následujících případech:
„(i) obě strany jednají jakoby dle uzavřené smlouvy, a to ještě před jejím
uzavřením; (ii) druhá strana požádá o poskytnutí plnění na základě ještě
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neuzavřené smlouvy; (iii) druhá strana vyzve k jednání dle smlouvy ještě před jejím
uzavřením; (iv) druhá strana souhlasí s dispozicemi dle neuzavřené smlouvy.“27
Tento výčet tak může poskytnout určité vodítko při posuzování legitimity ukončení
vyjednávání o smlouvě, avšak zcela jistě není výčtem taxativním, a bude tak
potřeba posuzovat každé jednotlivé přerušení jednání o smlouvě s ohledem
na konkrétní skutkové okolnosti.
Právní teorie má zároveň za to, že důvod k ukončení vyjednávání o smlouvě
je legitimní pouze tehdy, pokud jej druhá strana mohla rozumně předvídat nebo
o něm byla informována.28 Takovým důvodem bude zejména podstatná změna
okolností uzavření smlouvy, např. ztráta schopnosti plnit své závazky u kterékoliv
ze stran vyjednávání, nebo nesplnění podmínky, na níž uzavření smlouvy záviselo
– např. nezískání financování, kterým bylo uzavření smlouvy podmíněno. Naopak
za poctivý důvod nelze považovat situaci, kdy strana dostane lepší nabídku
na uzavření smlouvy od konkurence nebo kdy se změní situace na trhu v její
neprospěch.29
Část právní teorie se domnívá, že právní úprava § 1729 odst. 1 OZ se de facto
překrývá s úpravou § 1728 odst. 1 OZ. Protiprávním jednáním podle § 1729 odst. 1
totiž podle nich není samotné ukončení jednání o smlouvě, ale jednání strany, které
u druhé strany vyvolá dojem, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce
pravděpodobné, ačkoliv tomu tak není. Podle této části právní teorie se tak výše
uvedená ustanovení odlišují pouze tím, (i) že v případě § 1729 odst. 1 strana omyl
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ohledně možnosti uzavřít smlouvy pouze připustila, zatímco v případě druhého
zmíněného ustanovení jej sama způsobila, (ii) a tím, že uplatnění ustanovení
§ 1729 odst. 1 je omezeno pouze na pokročilou fázi vyjednávání o smlouvě, zatímco
pro ustanovení § 1728 odst. 1 toto omezení neplatí.30
Tomuto výkladu však lze vytknout, že nepostihuje celý rozsah možné
aplikace ust. § 1729 odst. 1 OZ. Je nepochybně možné představit si případ, kdy
strana jedná o uzavření smlouvy se skutečným úmyslem ji uzavřít, všechny
náležitosti jsou již mezi stranami sjednány a zbývá jen smlouvu podepsat, avšak
v tomto okamžiku strana dostane lepší nabídku, kterou se rozhodne přijmout. Jedná
se zcela určitě o nepoctivé jednání, které je postihováno ust. § 1729 odst. 1 OZ,
avšak nepoctivá strana zde ani nezpůsobila ani nepřipustila omyl v tom, zda
smlouvu hodlá uzavřít, ale její protiprávní jednání spočívalo výhradně v onom
náhlém ukončení jednání bez spravedlivého důvodu. Nelze tedy bez dalšího říci, že
ust. § 1729 odst. 1 OZ postihuje jen případy, kdy strana jednání připustí, aby se
uzavření smlouvy jevilo jako vysoce pravděpodobné, ačkoliv tomu tak není.

4.1.4 Vyzrazení důvěrných informací, které si strany sdělily před
uzavřením smlouvy
Před uzavřením smlouvy si strany navzájem sdělují různé informace,
např. o své osobě, kontaktech, o svém podnikání, obchodní tajemství, apod. Předání
takových informací mezi stranami vyjednávání o smlouvě je často nezbytné
pro rozhodnutí druhé strany, zda smlouvu uzavře či nikoliv. Ne všechny takto
poskytnuté informace podléhají ochraně před jejich vyzrazením. Avšak
mezi předávanými informacemi mohou být i informace důvěrné či tajné. Vyzrazení
těchto informací třetí osobě může mít pro stranu, jíž se důvěrné informace týkají,
negativní důsledky. § 1730 odst. 2 občanského zákoníku proto stanoví povinnost
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stran vyjednávání o smlouvě zachovávat důvěrnost takových informací a zabránit
jejich zneužití.
Zda je informace důvěrná či nikoliv, bude v daném konkrétním případě
záviset zejména na vůli strany, jíž se informace týká. Za důvěrné bude tedy třeba
považovat především takové informace, které jako důvěrné označí strana, jíž se
týkají, nebo strana, jež tyto informace druhé straně v průběhu jednání o smlouvě
sděluje. Důvěrnost informací může vyplynout i ze samotného jednání o smlouvě,
např. způsobu jeho vedení a zabezpečení přenosu informací. Ochrana poskytovaná
ust. § 1730 odst. 2 OZ se bezesporu aplikuje i na informace, které sice stranami
výslovně za důvěrné označeny nebyly, avšak jež jsou důvěrnými informacemi
z objektivního hlediska – např. obchodní tajemství. Za důvěrné naopak nelze
považovat informace, které druhá strana má již k dispozici nebo které jsou volně
dostupné, a to ani pokud je strana, jíž se informace týkají, za důvěrné výslovně
označila.
Ust. § 1730 odst. 2 občanského zákoníku stranám zakazuje, aby důvěrné
informace zneužily nebo je bez právního důvodu sdělily třetí osobě. Za zneužití
informací je třeba považovat jejich užití k jinému než stanovenému účelu, zejména
pak k získání prospěchu svého nebo třetí osoby, nebo ke způsobení škody. Z dikce
ustanovení rovněž vyplývá, že pro dodržení výše uvedeného zákazu zneužití
důvěrných informací nepostačuje, pokud strana úmyslně důvěrnou informaci
nezneužije nebo nevyzradí třetí osobě, ale zároveň musí vyvinout úsilí, aby
k takovému zneužití nebo vyzrazení vůbec nedošlo, byť i z nedbalosti nebo
přičiněním třetí osoby. Při posuzování zneužití nebo vyzrazení informace přitom
nezáleží na tom, zda se tak stalo za úplatu, nebo bezúplatně. Povinnost nevyzradit
důvěrné informace však může být prolomena zákonnou povinností informaci
poskytnout, a to zejména ve vztahu k orgánům státní správy (např. § 126
občanského soudního řádu).31
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4.2 Právní následky porušení ust. §§ 1728-1730 občanského
zákoníku
V případě porušení předsmluvní povinnosti přicházejí v úvahu zásadně dva
základní druhy sankce: (i) odpovědnost za škodu; (ii) neplatnost smlouvy. Naopak
s ohledem na zásadu smluvní volnosti nemůže být sankcí za porušení předsmluvní
povinnosti nucené uzavření smlouvy, o níž bylo jednáno.
Jak již bylo uvedeno výše, ačkoliv předsmluvní odpovědnost vzniká
v souvislosti s jednáním o smlouvě, typově se nejedná o smluvní odpovědnost, ale
odpovědnost deliktní, která vzniká z důvodu porušení zákonné povinnosti jednat
poctivě a naplnění jednotlivých skutkových podstat podle §§ 1728-1730
občanského zákoníku.
Odpovědnost

stran

za

škodu

způsobenou

nepoctivým

jednáním

v předsmluvní fázi se tak bude posuzovat podle ust. § 2910 občanského zákoníku
upravujícího obecnou deliktní odpovědnost. Nestanoví-li tak speciální úprava
jednotlivých ustanovení předsmluvní odpovědnosti jinak, aplikují se na všechny
čtyři skutkové podstaty obecná ustanovení občanského zákoníku o náhradě škody.32
Z titulu předsmluvní odpovědnosti se lze domáhat jak náhrady skutečné
škody, zejména nákladů vynaložených na jednání o smlouvě, tak ušlého zisku –
např. z neuzavření smlouvy s jiným subjektem z důvodu probíhajícího jednání
o smlouvě, která v důsledku porušení předsmluvní povinnosti nebyla uzavřena.
Sporná je otázka náhrady ušlého zisku ze smlouvy, jejíž negociace byla nepoctivým
způsobem ukončena. Ačkoliv někteří autoři33 mají za to, že je možné domáhat se
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náhrady i této složky škody (nikoliv však v případě, pokud porušující strana
od počátku neměla v úmyslu smlouvu uzavřít), jedná se o přinejmenším
kontroverzní problematiku. Přiznání ušlého zisku z neuzavřené smlouvy, o níž se
vyjednávalo, by totiž de facto znamenalo přikázání plnění smlouvy, kterou strana
neuzavřela.
Tento názor podporuje i speciální ust. § 1729 odst. 2 OZ, které stanoví, že
„Strana, která jedná nepoctivě, nahradí druhé straně škodu, nanejvýš však v tom
rozsahu, který odpovídá ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech“.
Náhrada škody v těchto případech tak není limitována ztrátou z dané konkrétní
smlouvy, která nebyla uzavřena (neboť její přesné vyčíslení nemusí být vždy
možné), ale ztrátou z neuzavřené smlouvy v obdobných případech (tedy smlouvy
stejného nebo obdobného smluvního typu v rámci stejného nebo obdobného
odvětví), která nutně nemusí (a většinou nebude) odpovídat ztrátě z konkrétní
neuzavřené smlouvy.
Ačkoliv ze zařazení tohoto ustanovení lze usuzovat, že by se mělo vztahovat
pouze na skutkovou podstatu podle § 1729 odst. 1 OZ, tedy ukončení jednání
o smlouvě bez spravedlivého důvodu, právní teorie dovozuje, že se použije
na veškeré nepoctivé jednání, v jehož důsledku nedošlo k uzavření smlouvy.
Limitace výše náhrady škody by tak měla platit pro skutkovou podstatu podle
§ 1729 odst. 1 OZ, ale také pro jednání o smlouvě bez úmyslu ji uzavřít podle
§ 1728 odst. 1 OZ.34
V rozsahu, v jakém se neuplatní speciální úprava náhrady škody
v předsmluvní fázi, se aplikují obecná ustanovení pro náhradu škody v případě
mimosmluvní odpovědnosti obsažená v §§ 2951 a násl. OZ. Jak bylo již předesláno
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shora, cílem této práce není zabývat se detailně obecnými pravidly pro rozsah
a způsob náhrady škody. Avšak považuji za vhodné na tomto místě alespoň
zdůraznit ust. § 2953 OZ – potenciálně použitelné i v případě předsmluvní
odpovědnosti, podle něhož je soud v případech hodných zvláštního zřetele
oprávněn náhradu škody přiměřeně snížit. Možnost snížení náhrady škody je však
vyloučena v případě, kdy byla škoda způsobena úmyslně.
Vedle náhrady škody se v některých případech lze domáhat rovněž relativní
neplatnosti smlouvy. Konkrétně se jedná o případy porušení informační povinnosti.
Ust. §§ 583 a 584 OZ možnost domáhat se relativní neplatnosti výslovně stanoví
v případě omylu v okolnosti rozhodující pro uzavření smlouvy nebo v případě
omylu v okolnosti vedlejší, který byl vyvolán lstí druhé strany. Ust. § 580 OZ
zároveň obsahuje obecné ustanovení, dle něhož je neplatným „jednání, které se
příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to
smysl a účel zákona vyžaduje.“ Z dikce tohoto ustanovení je tak možné dovodit, že
se relativní neplatnosti lze dovolat i v dalších případech, za podmínek stanovených
v ust. § 580 OZ. Vzhledem k tomu, že §§ 583 a 584 OZ stanoví zvláštní úpravu,
která komplexně upravuje porušení informační povinnosti v předsmluvní fázi, je
otázkou, zda tato ustanovení již zcela nepokrývají případy porušení informační
povinnosti a zda vůbec ještě ponechávají prostor pro aplikaci obecného ustanovení
obsaženého v § 580 OZ.
Následkem

porušení

předsmluvní

povinnosti

se

výslovně

zabývá

i ust. § 1730 odst. 2 OZ, které zdůrazňuje povinnost nepoctivé strany vydat
poškozené straně bezdůvodné obohacení. Tato povinnost by však bez nutnosti
jejího opakování v tomto konkrétním případě vyplývala i z obecných ustanovení
o vydání bezdůvodného obohacení. Ačkoliv to není výslovně zmíněno, i v případě
porušení důvěrnosti předaných informací vzniká poškozené straně právo
na náhradu škody.

4.3 Způsobení neplatnosti právního jednání
Jak již bylo uvedeno výše, mezi skutkové podstaty předsmluvní odpovědnosti
se tradičně řadí i způsobení neplatnosti právního jednání, které je v novém
občanském zákoníku upraveno v § 579. Podle odst. 1 tohoto ustanovení ten, kdo
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neplatnost způsobí, nemůže se neplatnosti domáhat a zároveň pro sebe z tohoto
neplatného jednání nemůže uplatnit výhodu. Ve druhém odstavci se pak stanoví, že
ten, kdo neplatnost právního jednání způsobil, nahradí škodu z toho vzniklou druhé
straně. Vzhledem k tomu, že důvod neplatnosti právního jednání nejčastěji spadá
do fáze před uzavřením smlouvy, lze ustanovení odst. 2 zařadit mezi zvláštní
skutkové podstaty předsmluvní odpovědnosti. § 579 odst. 2 OZ de facto kopíruje
odpovědnost strany za ukončení jednání o smlouvě, když v obou dvou případech
ve výsledku nedochází k uzavření platné smlouvy.
Ust. § 579 odst. 2 OZ poskytuje doplňkový právní následek způsobené
neplatnosti právního jednání. Uplatní se zejména tam, kde samotná neplatnost
právního jednání nepostačuje k tomu, aby újmu poškozené strany spravedlivě
odčinila. Toto ustanovení se tak zejména použije v případech, kdy poškozená strana
za účelem uzavření smlouvy vynaložila určité náklady – např. pořízení
specializovaných přístrojů pro plnění smlouvy.
Předpokladem pro uplatnění odpovědnosti za škodu podle § 579 odst. 2 OZ
je nevědomost poškozené strany o neplatnosti právního jednání. Jestliže poškozená
strana o neplatnosti věděla, pak se má za to, že právní jednání učinila za vědomí
důvodu neplatnosti a počítala tak i s jejími případnými následky. Požadavek
nevědomosti poškozené strany o důvodu neplatnosti by se však neměl použít tam,
kde skutečnost, že strana o neplatnosti právního jednání věděla, neměla vliv na její
rozhodnutí o uskutečnění či neuskutečnění takového právního jednání. Například.
učiní-li strana určité právní jednání v tísni a za hrubě nevýhodných podmínek,
přestože si je své tísně a nevýhodnosti smlouvy dobře vědoma, nemůže jí to zbavit
práva domáhat se neplatnosti právního jednání z důvodu naplnění skutkové
podstaty lichvy podle § 1796 OZ.
Odpovědnost za škodu podle § 579 odst. 2 OZ se uplatní jak v případě
absolutní neplatnosti právního jednání, tak v případě neplatnosti relativní. Z účelu
ustanovení lze dovodit, že pro uplatnění odpovědnosti za způsobení relativní
neplatnosti není potřeba, aby se poškozená strana relativní neplatnosti skutečně
dovolala. Poškozená strana může mít zájem na tom, aby uskutečněné právní jednání
zůstalo platné i v případě, kdy pro ni z důvodu relativní neplatnosti plyne škoda,
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neboť uskutečněné jednání pro ni může být výhodnější, než kdyby k žádnému
právnímu jednání nedošlo. Výše náhrady škody potom bude odpovídat rozdílu
mezi hodnotou plnění z relativně neplatného právního jednání a hodnotou, kterou
by pro poškozenou stranu právní jednání mělo, pokud by bylo učiněno platně.35

4.4 Promlčení práv z titulu předsmluvní odpovědnosti
Na promlčení práva na náhradu škody z titulu předsmluvní odpovědnosti se
použijí obecná ustanovení o promlčení obsažená v ust. §§ 609 a násl OZ.
Obecná promlčecí lhůta činí podle § 629 odst. 1 OZ tři roky. Pro práva z titulu
náhrady škody pak podle ust. § 620 OZ platí, že promlčecí lhůta začíná běžet
okamžikem, kdy se oprávněná osoba dozvěděla o škodě a o tom, kdo za ní
odpovídá.
Ust. § 636 OZ pak stanoví dvojí objektivní lhůtu pro uplatnění práva
na náhradu škody. Právo na náhradu škody se podle § 636 promlčí nejpozději
uplynutím deseti let ode dne, kdy škoda vznikla. Byla-li však škoda způsobena
úmyslně, promlčí se právo na její náhradu nejpozději uplynutím prodloužení
promlčecí lhůty v délce 15 let. Tato patnáctiletá promlčecí lhůta se podle
§ 636 odst. 2 uplatní i v případě „vzniku škody nebo újmy porušením povinnosti
v důsledku úplatkářství spočívajícího v nabídce, slibu nebo úplatku jiným než
poškozeným, nebo přímém či nepřímém vyžádání úplatku od poškozeného.“

5 Předsmluvní odpovědnost podle starého občanského
zákoníku a obchodního zákoníku
Jak již bylo uvedeno výše, v právní úpravě účinné do 31.12.2013 nebyla
předsmluvní odpovědnost komplexně zpracována. Vyskytovala se pouze některá
dílčí ustanovení: (i) odpovědnost za škodu způsobenou neplatností právního úkonu
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(§ 42 SOZ a § 268 ObchZ), (ii) a odpovědnost za zneužití důvěrných informací
(§ 271 ObchZ).36
Předsmluvní odpovědnost se tak dovozovala z právní teorie a rozhodovací
praxe. Nejvyšší soud existenci předsmluvní odpovědnosti odůvodnil za použití
ustanovení § 415 starého občanského zákoníku upravujícího obecnou prevenční
povinnost a z navazujícího ust. § 420 zakládajícího obecnou odpovědnost za škodu,
a dal tak vzniknout obecnému konceptu předsmluvní odpovědnosti. 37 Nejvyšší
soud zároveň judikoval, že předsmluvní odpovědnost založená na ust. § 415 je
odpovědností deliktní.38
V této části práce nejprve představím jednotlivá ustanovení tehdejších
platných právních předpisů aplikovatelných na jednání stran v předsmluvní fázi
(a to jak ustanovení starého občanského zákoníku tak obchodního zákoníku)
a následně rozeberu jednotlivé skutkové podstaty tak, jak vyplývaly ze zákona
nebo byly dovozovány judikaturou a teorií, a další právní aspekty související
s předsmluvní odpovědností, jako je rozsah náhrady škody a promlčení nároků
z předsmluvní odpovědnosti. Na závěr provedu srovnání úpravy starého
občanského zákoníku a obchodního zákoníku s aktuálně účinnou právní úpravou.
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5.1 Relevantní ustanovení právních předpisů účinných před
1.1.2014
Ustanovení dotýkající se do větší či menší míry předsmluvní odpovědnosti
bylo možné před 1.1.2014 nalézt jak v tehdejším občanském zákoníku, tak
i v obchodním zákoníku. Právní úprava obsažená v každém z obou zmíněných
zákoníků měla svou vlastní oblast aplikace, neboť platil tzv. princip dvoukolejnosti
občanského a obchodního práva, podle nějž se obchodní zákoník použil na
tzv. „obchodní vztahy“ – tedy zejména na vztahy mezi podnikateli při jejich
podnikatelské činnosti a dále na další konkrétně vyjmenované vztahy; především
ty, které vyplývaly ze smluv obchodní povahy, jako je bankovní záruka,
apod. Použití občanského zákoníku v obchodních vztazích bylo možné jen
na základě pravidla subsidiarity. Občanský zákoník se tak aplikoval pouze v těch
případech, kdy obchodní zákoník neobsahoval dostatečně komplexní úpravu
vlastní.39 Oba kodexy v oblasti předsmluvní odpovědnosti obsahovaly mírně
odlišnou úpravu, takže i jednotlivé skutkové podstaty a další právní aspekty
předsmluvní odpovědnosti se do jisté míry lišily.

5.1.1 Ustanovení starého občanského zákoníku dopadající na
předsmluvní odpovědnost
V rámci občanského zákoníku právní teorie předsmluvní odpovědnost
dovozovala hned z několika ustanovení.
Bez pochyby nejvýznamnějším z nich je již citovaný § 415, který stanoví, že
„Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku
a na životním prostředí.“ Toto ustanovení zakotvuje všeobecnou prevenční
povinnost známou jako princip neminem leadere.40 Právě vzhledem ke své obecné
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povaze a široké možnosti aplikace se toto ustanovení stalo ideálním základem
pro vznik institutu culpa in contrahendo v českém právu.
Na úpravu obecné prevenční povinnosti logicky navazuje § 420, který
stanoví, že „Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní
povinnosti“. V kontextu těchto dvou ustanovení tak lze dovodit, že § 415 zakládá
právní povinnost každého dodržovat v konkrétní situaci vyžadovanou míru
předcházení škodám a § 420 porušení této povinnosti sankcionuje vznikem
odpovědnosti za způsobenou škodu.
Neméně významným je v oblasti předsmluvní odpovědnosti rovněž ust. § 424
starého občanského zákoníku, podle kterého „Za škodu odpovídá i ten, kdo ji
způsobil úmyslným jednáním proti dobrým mravům.“ Na rozdíl od ust. § 415 se
však § 424 vztahuje pouze na úmyslná jednání a jeho aplikace je tak do značné míry
omezena. Podmínkou použití tohoto ustanovení je pak rozpor jednání s dobrými
mravy.41
Předsmluvní odpovědnost podle starého občanského zákoníku lze dále
dovodit z ust. § 3 odst. 1, který stanoví, že „Výkon práv a povinností vyplývajících
z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv
a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.“ Toto
ustanovení tak dopadá nejen na tzv. šikanózní výkon práva, ale na rozdíl od
ust. § 424 rovněž na jednání v rozporu s dobrými mravy, kterého se škůdce dopustí
z nedbalosti.42
Jediným ustanovením starého občanského zákoníku, které de facto výslovně
upravuje samostatnou skutkovou podstatu předsmluvní odpovědnosti, je § 42,
podle nějž „Vznikne-li pro neplatnost právního úkonu škoda, odpovídá se za ni
podle ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti za škodu.“ Obchodní zákoník
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obsahuje velmi podobné ustanovení, avšak doplňuje, že odpovědnost vzniká pouze
v případě, že poškozená strana o neplatnosti smlouvy nevěděla. Ačkoliv občanský
zákoník tuto podmínku výslovně nestanoví, lze jí dovodit implicitně z požadavku
dobré víry.43
Někteří autoři44 řadí mezi ustanovení postihující předsmluvní odpovědnost
rovněž § 43 starého občanského zákoníku, který stanoví, že „Účastníci jsou povinni
dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést
ke vzniku sporů.“ Většina právní teorie se však kloní k názoru, že ust. § 43 je
imperfektní normou, a tudíž z ní nelze dovozovat existenci žádného konkrétního
porušení právní povinnosti.45

5.1.2 Relevantní ustanovení obchodního zákoníku
V obchodním zákoníku lze rovněž nalézt ustanovení, která buď obsahují
obecný základ pro vznik konceptu předsmluvní odpovědnosti, nebo de facto
upravují její jednotlivé skutkové podstaty.
Obecným základem pro předsmluvní odpovědnost v obchodněprávních
vztazích je ust. § 265 obchodního zákoníku, který stanoví, že „Výkon práva, který
je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, nepožívá právní ochrany.“
Podobně jako v občanském právu naráží toto ustanovení na nedostatek legální
definice „zásad poctivého obchodního styku“. Soudní rozhodnutí, která by tento
pojem konkretizovala, jsou značně kazuistická, a nelze z nich tudíž dovodit obecně
platný závěr. Lze však shrnout, že obsah „dobrých mravů“ podle občanského
zákoníku a „zásad poctivého obchodního styku“ se bude do jisté míry překrývat,
ale nebude se zcela shodovat, neboť je nepochybné, že morální pravidla běžného
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„civilního“ styku a obchodního styku se vzhledem ke své povaze budou v určitých
rysech lišit.
Stejně jako občanský zákoník i obchodní zákoník obsahuje speciální
ustanovení o odpovědnosti za škodu způsobenou zaviněním neplatnosti právního
úkonu. Ust. § 268 obchodního zákoníku stanoví, že „Kdo způsobil neplatnost
právního úkonu, je povinen nahradit škodu osobě, které byl právní úkon určen,
ledaže tato osoba o neplatnosti právního úkonu věděla.“ Nezbytnou podmínkou
pro aplikaci odpovědnosti za škodu je v tomto případě skutečnost, že poškozená
strana o neplatnosti nevěděla.
Další konkrétní skutkovou podstatu předsmluvní odpovědnosti v obchodních
závazkových vztazích stanoví § 271 obchodního zákoníku. Podle něj „Jestliže si
strany při jednání o uzavření smlouvy navzájem poskytnou informace označené
jako důvěrné, nesmí je strana, které byly tyto informace poskytnuty, prozradit třetí
osobě a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, a to bez ohledu
na to, zda dojde k uzavření smlouvy, či nikoliv.“ Strana, která tuto svou povinnost
porušila, je povinna nahradit vzniklou škodu.46
Někteří autoři47 považují za ustanovení implicitně dopadající na odpovědnost
stran v předsmluvní fázi i ustanovení § 377, podle kterého „Strana, která porušuje
svou povinnost nebo která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že poruší
svou povinnost ze závazkového vztahu, je povinna oznámit druhé straně povahu
překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, a o jejích důsledcích.“
Již ze samotné koncepce ustanovení § 377 však zcela evidentně vyplývá, že se tato
„informační“ povinnost aplikuje až v případě existence závazkového vztahu.
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Z povahy věci ji tedy nelze použít na chování stran ve fázi před uzavřením smlouvy,
což potvrzují názory některých autorů.48

5.2 Konkrétní případy předsmluvní odpovědnosti
S ohledem na skutečnost, že obecný základ předsmluvní odpovědnosti
v právní úpravě účinné před 1.1.2014 se dovozuje z ust. § 415 a §§ 3 odst. 1
a 424 SOZ, která mají velmi široký dosah, lze si představit rozsáhlou škálu jednání,
která by spadala pod kategorii porušení povinností stran ve fázi před uzavřením
smlouvy.
Nelze tedy sestavit taxativní výčet jednotlivých skutkových podstat culpa in
contrahendo. Je však možné najít určité typizované případy, kterými se právní
teorie i právní praxe v souvislosti s předsmluvní odpovědností zabývá nejčastěji.
Tyto typické příklady culpa in contrahendo se pokusím v následujících odstavcích
přiblížit.

5.2.1 Přerušení jednání o smlouvě bez legitimního důvodu
Asi nejtypičtější skutkovou podstatou předsmluvní odpovědnosti podle
starého občanského zákoníku, které se dostalo největší pozornosti soudní
rozhodovací praxe, je přerušení jednání o smlouvě bez spravedlivého důvodu.
Otázkou přerušení kontraktačních jednání se v několika svých rozhodnutích
rozsáhle zabýval Nejvyšší soud ČR.49 Ten dovodil, že ke vzniku odpovědnosti
za přerušení jednání o smlouvě je nezbytné naplnění následujících dvou podmínek:
(i) druhá strana jednání o smlouvě byla na základě chování strany, která negociaci
ukončila, přesvědčena o tom, že smlouva bude uzavřena; (ii) odpovědná strana
jednání o smlouvě přerušila bez legitimního důvodu.
Stejně jako podle nové právní úpravy, i v právní úpravě účinné před 1.1.2014
platilo, že čím dále se strany dostanou ve vyjednávání o smlouvě, tím větší je
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pravděpodobnost vzniku odpovědnosti za případné přerušení negociace, neboť tím
spíše jsou naplněny výše uvedené podmínky. Zároveň je ale třeba dodat, že vznik
odpovědnosti nezávisí výlučně na stádiu vyjednávání, ale rovněž na konkrétních
skutkových okolnostech. Odpovědnost za přerušení vyjednávání tak může být
založena v případě, kdy k uzavření smlouvy už chybí jen splnění určité formality,
ale i v případě, kdy se strany ještě nedohodly ani na podstatných náležitostech
smlouvy, avšak z jejich vzájemného jednání již dostatečně vyplývá vážná vůle
a zájem smlouvu uzavřít a ukončení kontraktačních jednání se jeví jako zcela
nepravděpodobné.50
Rovněž stará právní úprava pro naplnění předmětné skutkové podstaty
vyžaduje absenci legitimního důvodu ukončení vyjednávání. V tomto ohledu lze
odkázat na to, co bylo uvedeno u přerušení kontraktačních jednání podle nového
občanského zákoníku, neboť zmiňovaná teorie pochází již z doby před nabytím
účinnosti nové právní úpravy.
Ve výše odkazovaných rozhodnutích Nejvyšší soud rovněž omezil výši
náhrady škody v případě nepoctivého přerušení negociace smlouvy. Dle Nejvyššího
soudu se má hradit pouze škoda přesahující běžné náklady na vyjednávání – tedy
škoda způsobená specifickými požadavky strany, která kontraktační jednání
nepoctivě ukončila.51 Na jednu stranu lze pochopit úmysl Nejvyššího soudu
zabránit zneužívání tohoto ustanovení a omezit náhradu škody určitou hranicí. Je
totiž zřejmé, že určité „běžné“ náklady souvisí s každým vyjednáváním o smlouvě.
Avšak lze si představit i případy, kdy je, s ohledem na intenzitu porušení dobrých
mravů a prevenční povinnosti, spravedlivé nařídit straně, která vyjednávání
o smlouvě ukončila, úhradu veškerých nákladů, které s negociací smlouvy druhé
straně vznikly; např. v případě paralelního vyjednávání se dvěma subjekty. To však
rozhodovací praxe Nejvyššího soudu vylučuje.
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5.2.2 Zahájení nebo pokračování v jednání o smlouvě bez úmyslu
smlouvu uzavřít
Na základě stejných úvah lze podle právní úpravy účinné do 31.12.2013 vedle
neoprávněného přerušení kontraktačních jednání postihovat i jednání strany
spočívající v zahájení jednání o smlouvě nebo pokračování v něm, aniž by měla
v úmyslu smlouvu uzavřít. Jedná se zcela evidentně o tzv. šikanózní výkon práva,
který nepožívá právní ochrany a je třeba jej sankcionovat podle ust. § 424 SOZ jako
úmyslné jednání v rozporu s dobrými mravy.52
Je otázkou, zda i v tomto případě aplikovat omezení výše náhrady škody
na náklady vzniklé specifickými požadavky porušující strany, neboť ve výše
uvedeném případě jde de facto celý proces vyjednávání o smlouvě, včetně všech
vynaložených nákladů, k tíži strany, která od počátku neměla v úmyslu smlouvu
uzavřít, a proto by měla hradit náklady vyjednávání v plném rozsahu. Z judikatury
Nejvyššího soudu však vyplývá, že limit náhrady škody by se měl uplatnit i v tomto
případě.53

5.2.3 Porušení informační povinnosti
Obecná informační povinnost ve fázi před uzavřením smlouvy není ve starém
občanském ani obchodním zákoníku výslovně zakotvena. Specifická ustanovení
dotýkající se povinnosti informovat druhou stranu jsou stanovena pouze
pro jednotlivé případy v závislosti na smluvním typu nebo postavení stran (zvláštní
informační povinnost se tak uplatní např. v případě smlouvy se spotřebitelem nebo
u kupní smlouvy).
Informační povinnost však vyplývá obecně z povahy smluvních závazků
a procesu jejich vzniku a zároveň ji lze dovodit i z obecné prevenční povinnosti
zakotvené v § 415 starého občanského zákoníku.
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Ohledně konkrétního obsahu informační povinnosti je možné v tomto smyslu
odkázat na to, co bylo uvedeno u porušení informační povinnosti podle nového
občanského zákoníku. Lze tedy shrnout, že strany jsou povinny vzájemně si sdělit
informace, které jsou potřeba pro samotné uzavření platné smlouvy a pro ujištění
se, že je druhá strana oprávněna smlouvu uzavřít. Informační povinnost se vztahuje
jak na informace, které jsou objektivně podstatné pro uzavření předmětné smlouvy,
tak i na informace, které druhá strana za podstatné a nezbytné pro své rozhodnutí
o uzavření či neuzavření smlouvy sama považuje a o nichž to oznámila druhé straně
negociace. Obecně tedy platí, že čím víc dotazů na konkrétní informace jedna
ze stran položí, tím obsáhlejší informační povinnost druhé straně vzniká.54
Svou informační povinnost může strana vyjednávání o smlouvě porušit jak
sdělením nepravdivých nebo zavádějících informací, tak i samotným nesdělením
informace, kterou má ve své dispozici a o níž by bylo spravedlivé, aby ji druhé
straně jednání o smlouvě sdělila.55
Porušení informační povinnosti může u druhé strany zároveň vyvolat právně
kvalifikovaný omyl při uzavření smlouvy dle ust. § 49a SOZ. Jak vyplývá již z výše
uvedeného, omyl se musí týkat objektivně podstatné skutečnosti, nebo skutečnosti,
o níž strana druhé straně sdělila, že je pro ni podstatná. Omyl může postihnout
i pohnutku strany k uzavření smlouvy; to však pouze za předpokladu, že druhá
strana o této pohnutce věděla.
Vyvolání omylu v důsledku nesplnění informační povinnosti pak má
za následek relativní neplatnost smlouvy, případně vznik odpovědnosti za škodu.
Musí se však jednat o tzv. omluvitelný omyl. Od každé ze stran vyjednávání se totiž
vyžaduje určitá míra vlastní iniciativy při získávání i ověřování informací, a tudíž
ne každý omyl způsobený nedostatkem informací může být přičítán druhé straně
(i když o existenci informace, která druhé straně chyběla, věděla).56 Koncepce
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„omluvitelného omylu“ se zabýval podrobně Nejvyšší soud57, když dovodil, že se
odpovědnost za porušení informační povinnosti může aplikovat pouze v případě,
kdy poškozená strana dostála své povinnosti iniciativně, ve vlastním zájmu
a v rámci svých objektivních možností rozhodující informace sama získat
a nespoléhala se pouze na ujištění druhé strany.
Pokud se týče následku nesplnění informační povinnosti a s tím související
neplatné smlouvy, závisí pouze na poškozené straně, zda se dovolá jak náhrady
škody, tak i neplatnosti smlouvy, nebo zda dospěje k závěru, že je pro ni výhodnější
setrvat ve smluvním vztahu a žádat pouze náhradu škody.58

5.2.4 Zneužití důvěrných informací
Postih za zneužití důvěrných informací sdělených druhé straně v průběhu
vyjednávání o smlouvě je výslovně upraven pouze pro obchodní závazkové vztahy,
a to v § 271 obchodního zákoníku.
Za důvěrné nejsou podle tohoto ustanovení považovány výlučně jen ty
informace, které jsou důvěrné z objektivního hlediska, ale především informace,
které za důvěrné označila sama strana, která je v procesu vyjednávání o smlouvě
druhé straně sdělila.59 Poruší-li jedna ze stran důvěrnost těchto informací, odpovídá
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za škodu tím způsobenou, a to bez ohledu na to, zda smlouva následně byla
uzavřena či nikoliv.60
Ačkoliv starý občanský zákoník obdobnou úpravu neobsahoval, teorie
dovodila, že povinnost zachovávat důvěrnost informací předaných mezi stranami
v předsmluvní fázi lze analogicky aplikovat i v čistě občanskoprávních vztazích.
Tato

povinnost

však

bude

v

rámci

občanského

práva

dovozována

z ust. § 3 odst. 1 SOZ, které zakotvuje obecnou povinnost jednat v souladu
s dobrými mravy, a z ust. § 415 SOZ, zakotvujícího obecnou prevenční povinnost,
neboť strana, které byly sděleny informace označené jako důvěrné, musí
předpokládat, že jejich vyzrazení může druhé straně způsobit škodu, a tedy si má
počínat tak, aby k této škodě nedošlo, a respektovat důvěrnost předaných informací.
Vyzrazení důvěrných informací by v konkrétním případě mohlo být rovněž
posouzeno podle § 424 starého občanského zákoníku. I podle starého občanského
zákoníku se povinnost zachovat mlčenlivost uplatní nejen vůči veškerým
informacím, které lze objektivně považovat za důvěrné (aniž by se jejich okruh
omezoval pouze na obchodní tajemství), ale rovněž vůči „subjektivně“ důvěrným
informacím – tedy takovým informacím, které za důvěrné výslovně označila jedna
ze stran vyjednávání o smlouvě.61

5.2.5 Způsobení neplatnosti smlouvy
Odpovědnost za

způsobení neplatnosti

smlouvy je upravena jak

ve starém občanském (§ 42), tak v obchodním (§ 268) zákoníku. Uplatní se tedy
bez ohledu na to, zda se v konkrétním případě jedná o obchodní závazkový vztah
či nikoliv.
Protiprávním jednáním je v tomto případě již samotné způsobení neplatnosti.
Obchodní zákoník však výslovně stanoví, že odpovědnost vzniká pouze v případě,
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že druhá strana (která neplatnost nezpůsobila) o neplatnosti nevěděla. V režimu
občanského zákoníku tato podmínka vyplývá pouze z právní teorie a praxe.
S ohledem na výše uvedené je použití tohoto ustanovení značně limitované,
neboť případy, kdy o neplatnosti smlouvy ví v okamžiku jejího uzavření pouze
jedna smluvní strana, jsou značně omezené. Ze zásady „neznalost zákona
neomlouvá“ totiž vyplývá, že je každá strana povinna znát možné důvody
neplatnosti smlouvy. Předpoklad nevědomosti jedné ze stran o důvodu neplatnosti
smlouvy tak může být naplněn pouze v případě, že dotčená strana neznala
rozhodnou skutkovou okolnost (např. zbavení způsobilosti k právním úkonům) a ne
v případě, kdy si dotčená strana pouze nebyla vědoma právní kvalifikace takové
skutkové okolnosti spočívající v neplatnosti smlouvy. Dovolat se náhrady škody
za způsobení neplatnosti smlouvy tak nelze např. v případě, kdy není dodržena
předepsaná forma, neboť podle zásady „neznalost zákona neomlouvá“ jsou obě
strany povinny znát požadavek na formu smlouvy, a jejího případného nedostatku
tak ani jedna z nich není oprávněna se dovolávat.62

5.3 Zavinění v předsmluvní odpovědnosti před 1.1.2014
Ve vztazích, na něž se aplikuje starý občanský zákoník, se ke vzniku
odpovědnosti obecně vyžaduje zavinění ve formě nedbalosti, pokud není
ve zvláštních ustanoveních stanoveno jinak. Výjimkou je ust. § 424, jež
předpokládá úmyslné jednání v rozporu s dobrými mravy. V občanskoprávních
vztazích se tak uplatňuje zásada subjektivní odpovědnosti.
Naopak v obchodněprávních vztazích se uplatňuje princip objektivní
odpovědnosti. Pro založení povinnosti k náhradě škody se tak nevyžaduje zavinění
na straně osoby, která porušila svou právní povinnost. Tato koncepce je však

62

HULMÁK, M. Uzavírání smluv v civilním právu. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 155-156

38

podle názoru většiny autorů pro institut předsmluvní odpovědnosti zcela
nevhodná.63

5.4 Následky porušení předsmluvních povinností
Porušení některé z povinností stanovených stranám v předsmluvní fázi má
v zásadě dva důsledky: (i) vznik nároku na náhradu škody způsobené porušením
povinnosti; (ii) možnost vyvázat se ze smlouvy, pokud byla i přes porušení
předsmluvních povinností uzavřena.
Pokud se týče náhrady škody, uplatní se obecná ustanovení starého
občanského (§§ 438 a násl.) i obchodního (§§ 373 a násl.) zákoníku, podle nichž se
hradí jak skutečná škoda, tak i ušlý zisk. Ust. § 450 SOZ v případech hodných
zvláštního zřetele výslovně připouští možnost snížení výše náhrady škody soudem,
vyjma případů, kdy byla škoda způsobena úmyslně. Naopak obchodní zákoník
možnost snížení náhrady škody rozhodnutím soudu explicitně vylučuje
v § 386 odst. 2.
V oblasti obchodních závazků je výše náhrady škody limitována ust. § 379
obchodního zákoníku, který stanoví, že se „nenahrazuje škoda, jež převyšuje škodu,
kterou v době vzniku závazkového vztahu povinná strana jako možný důsledek
porušení své povinnosti předvídala nebo kterou bylo možno předvídat
s přihlédnutím ke skutečnostem, jež v uvedené době povinná strana znala nebo měla
znát při obvyklé péči.“ Ačkoliv se v tomto ustanovení mluví o závazkovém vztahu,
lze se domnívat, že se použije i na nároky z předsmluvní odpovědnosti. Účelem
ust. § 379 obchodního zákoníku je omezit rozsah náhrady škody jako kompenzace
proti objektivní povaze odpovědnosti v obchodních závazkových vztazích. Proto
není důvod, proč by se tento prostředek omezení odpovědnosti povinné osoby
neměl vztahovat i na odpovědnost předsmluvní.
V oblasti předsmluvní odpovědnosti se rozsahem náhrady škody ve vztahu
k přerušení jednání o smlouvě bez legitimního důvodu zabýval Nejvyšší soud, kdy
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dospěl k závěru, že by se měla hradit pouze škoda odpovídající „neobvyklým
nákladům“ – tzn., že se nehradí náklady, které běžně souvisí s jednáním o smlouvě.
V obecné rovině pak platí, že by poškozenému nemělo být na náhradě škody
vyplaceno víc, než kolik by získal z platné smlouvy.
Určitý žádoucí limit (ačkoliv není nikde pozitivně vymezen) lze nalézt
i pro další případy porušení předsmluvních povinností. Tak například v případě
zneužití důvěrných informací by se poškozenému z titulu předsmluvní
odpovědnosti mělo dostat náhrady způsobené škody a zároveň by mu porušující
strana měla vydat i prospěch, který ze zneužití informací získala. Při porušení
informační povinnosti se poškozenému nabízí možnost od smlouvy odstoupit (nebo
jí jinak zrušit) a zároveň žádat náhradu škody, a to v takovém rozsahu, aby se
majetek poškozeného dostal do stavu, v jakém byl před uzavřením neplatné
smlouvy. Poškozený však může využít své možnosti nedovolat se relativní
neplatnosti smlouvy, a přesto žádat náhradu škody, která v tomto případě bude
spočívat ve vyplacení částky odpovídající rozdílu mezi prospěchem, který by
poškozený získal nebýt porušení informační povinnosti, a prospěchem, který
skutečně získal z relativně neplatné smlouvy.
Kromě skutečné škody může poškozený v případě nepoctivého ukončení
vyjednávání o smlouvě nebo v případě neplatnosti smlouvy žádat rovněž ušlý zisk
odpovídající prospěchu z obdobné smlouvy. Náhrada ušlého zisku ze smlouvy,
která nebyla uzavřena, nebo která byla neplatná, je dle právní teorie naopak značně
diskutabilní.64

5.5 Promlčení práv z předsmluvní odpovědnosti
Vzhledem k tomu, že starý občanský i obchodní zákoník upravují každý
samostatně a komplexně otázku promlčení, je třeba i promlčení práva na náhradu
škody z porušení předsmluvní povinnosti posuzovat podle toho, zda se jedná
o obchodní závazkový vztah či nikoliv.
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5.5.1 Promlčení podle starého občanského zákoníku
Obecná

promlčecí

doba

v

občanskoprávních

vztazích

je,

podle

ust. § 102 SOZ, tři roky. Občanský zákoník však stanoví zvláštní úpravu promlčení
pro nároky z titulu náhrady škody.
Právo na náhradu škody se tak podle ust. § 106 starého občanského zákoníku
promlčí v subjektivní lhůtě dvou let, která začne běžet od okamžiku, kdy se
poškozená osoba dozví o škodě a o osobě škůdce. Zároveň však starý občanský
zákoník stanoví i lhůtu objektivní v délce tří let od okamžiku, kdy došlo ke škodní
události, z níž škoda vznikla, resp. 10 let, byla-li škoda způsobena úmyslně.65

5.5.2 Promlčení podle obchodního zákoníku
V obchodněprávních vztazích se v souladu s ust. § 397 ObchZ uplatní obecná
promlčecí doba v délce čtyř let. Stejně jako občanský zákoník, i obchodní zákoník
obsahuje zvláštní úpravu promlčení pro nároky na náhradu škody.
Podle § 398 obchodního zákoníku běží promlčecí doba u práva na náhradu
škody „ode dne, kdy se poškozený dozvěděl nebo mohl dozvědět o škodě a o tom,
kdo je povinen k její náhradě; končí však nejpozději uplynutím 10 let ode dne, kdy
došlo k porušení povinnosti.“ Obchodní zákoník tak stejně jako občanský zákoník
stanoví jak lhůtu subjektivní, tak i lhůtu objektivní; s tím rozdílem, že subjektivní
lhůta je v délce čtyř let (vzhledem k tomu, že chybí výslovná úprava, použije se
obecná promlčecí lhůta) a objektivní v délce deseti let.
Obchodní zákoník navíc stanoví i zvláštní lhůtu ve vztahu k ust. § 268, které
zakotvuje odpovědnost za způsobení neplatnosti právního úkonu. V případě práv
na základě tohoto ustanovení § 394 odst. 3 ObchZ stanoví, že promlčecí lhůta
počíná běžet ode dne, kdy se právní úkon stane neplatným.66
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5.6 Srovnání úpravy zákona č. 89/2012 Sb., a zákona č. 40/1964
Sb., resp. zákona č. 513/1991 Sb.
Právní úprava předsmluvní odpovědnosti založená na občanském zákoníku
č. 40/1964 a obchodním zákoníku je značně kusá, roztříštěná a nejednotná.
V právních předpisech jsou výslovně upraveny pouze některé jednotlivé skutkové
podstaty předsmluvní odpovědnosti.
V obecnější rovině je předsmluvní odpovědnost právní teorií dovozována
zejména z ust. § 415 SOZ zakotvujícího obecnou prevenční povinnost.
I přes značně propracovanou teorii však nebyla předsmluvní odpovědnost až
do přijetí nového občanského zákoníku v právním řádu České republiky komplexně
upravena.
V určitém rozsahu se o doplnění této mezery zasloužila rozhodovací praxe,
která přinesla některé nové skutkové podstaty předsmluvní odpovědnosti, avšak ani
zde nelze hovořit o jednotném a uceleném přístupu k problematice.
Komplexní úpravu předsmluvní odpovědnosti po vzoru zejména evropských
úprav tak přinesl až nový občanský zákoník.

5.6.1 Kodifikace a systematika
Prvním, zcela evidentním rozdílem obou popsaných úprav je skutečnost, že
zatímco zákon č. 40/1964 Sb., předsmluvní odpovědnost výslovně neupravoval
a jednotlivé skutkové podstaty dovozoval z různých více či méně konkrétních
ustanovení dopadajících na předsmluvní fázi, zákon č. 89/2012 Sb., přinesl v tomto
směru významný obrat, když do něj byla začleněna komplexní úprava jednotlivých
skutkových podstat předsmluvní odpovědnosti.
Nový občanský zákoník de facto přebírá a sjednocuje úpravu obsaženou
do 31.12.2013 ve starém občanském zákoníku a obchodním zákoníku a další
skutkové podstaty dovozené právní teorií a praxí. Lze tak říci, že nový občanský
zákoník výslovně kodifikuje to, co doposud pouze implicitně vyplývalo
z jednotlivých ustanovení obecného rázu.
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Výše uvedeným přístupem tak došlo ke sloučení ustanovení dotýkajících se
předsmluvní odpovědnosti obsažených ve starém občanském i obchodním
zákoníku do úpravy nového občanského zákoníku. Tím byla odstraněna i dosavadní
dvoukolejnost úpravy závazkových právních vztahů, která byla zejména v oblasti
předsmluvní odpovědnosti velmi problematická.
Sloučením úprav pouze do civilního kodexu došlo rovněž k odstranění
objektivní odpovědnosti v předsmluvní fázi obchodních závazkových vztahů.
Podle nové právní úpravy se tak pro založení předsmluvní odpovědnosti vyžaduje
vždy zavinění alespoň ve formě nedbalosti, pokud zvláštní úprava nestanoví jinak.

5.6.2 Jednotlivé skutkové podstaty
Přijetím nového kodexu byla do občanskoprávních vztahů rovněž zavedena
významná skutková podstata předsmluvní odpovědnosti, až doposud upravená
pouze v obchodním zákoníku, a to zneužití důvěrných informací, které si strany
sdělily před uzavřením smlouvy. Pro případ způsobení neplatnosti právního jednání
pak byla do nového občanského zákoníku výslovně zahrnuta podmínka, že
odpovědnosti za škodu se proti druhé straně lze dovolávat, pouze pokud o důvodu
neplatnosti poškozená strana nevěděla (tato podmínka byla až do 31.12.2013
obsažena pouze v obchodním zákoníku a pro občanskoprávní vztahy se dovozovala
implicitně).
Mezi skutkové podstaty bylo do nového kodexu začleněno i porušení
informační povinnosti v předsmluvní fázi, jehož sankcionování až doposud
vyplývalo výlučně z interpretace obecné prevenční povinnosti a povinnosti jednat
v souladu s dobrými mravy. Nový občanský zákoník tedy již obsahuje výslovné
ustanovení ukládající oběma stranám informační povinnost, podle nějž jsou strany
povinny sdělit si takové informace, aby si každá ze stran mohla ověřit možnost
a úmysl druhé strany smlouvu uzavřít. Toto ustanovení tak vymezuje, jaký druh
informací jsou strany povinny si sdělit. Avšak již se konkrétně nezabývá rozsahem
informační povinnosti a jejím omezením s ohledem na spravedlivé rozdělení
břemene povinnosti každé strany kvalifikovaně se informovat. V tomto ohledu se
tedy ve vztazích, na něž se aplikuje nový občanský zákoník, použije výklad rozsahu
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a limitů informační povinnosti tak, jak se uplatňoval v úpravě účinné
do 31.12.2013.
V souvislosti s úpravou informační povinnosti bylo do nového občanského
zákoníku přejato ustanovení o omylu při uzavírání smlouvy. Lze se domnívat, že
i podle nové právní úpravy se použije dosavadní rozhodovací praxe, dle níž
důvodem pro dovolání se relativní neplatnosti smlouvy může být pouze
tzv. omluvitelný omyl. Oproti staré právní úpravě však přibylo rovněž ustanovení
o neúměrném zkrácení, které straně smlouvy umožňuje dovolat se její neplatnosti
v případě, že mezi stranami existuje hrubý nepoměr ohledně jejich vzájemného
plnění podle smlouvy, a poškozená strana si tohoto nepoměru při uzavření smlouvy
nebyla vědoma, zatímco druhá strana o disbalanci vzájemných plnění věděla nebo
vědět musela.
Nakonec byla v novém občanském zákoníku výslovně zakotvena i skutková
podstata přerušení kontraktačních jednání bez legitimního důvodu, a to prakticky
v takové podobě, jak do 31.12.2013 vyplývala z právní teorie a praxe.
Z pochopitelných důvodů (s ohledem na rozmanitost možných skutkových situací)
však ani nový občanský zákoník nedefinuje, co je oním „legitimním důvodem“.
V tomto ohledu se tak i nadále bude legitimnost důvodů k ukončení vyjednávání
o smlouvě posuzovat vždy s ohledem na konkrétní skutkové okolnosti
a pravděpodobně se rovněž použije dosavadní právní teorie a judikatura67, která se
touto problematikou zabývala.

5.6.3 Rozsah náhrady škody
Určité odlišnosti v obou úpravách lze najít v oblasti rozsahu náhrady škody
z titulu předsmluvní odpovědnosti.
Ve výše citovaném rozhodnutí Nejvyšší soud dospěl k závěru, že podle právní
úpravy účinné do 31.12.2013 se v případě přerušení kontraktačních jednání
bez spravedlivého důvodu (a rovněž v případě, kdy strana jednání zahájí nebo v něm
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pokračuje, aniž by měla v úmyslu smlouvu uzavřít) hradí pouze škoda převyšující
obvyklé náklady na vedení předsmluvních jednání. Zároveň platí, že náhrada škody
může dosahovat pouze do výše prospěchu, který by poškozená strana získala
z uzavření smlouvy obdobné té, jež z důvodu porušení povinností druhé strany
nebyla uzavřena.
Poslední uvedené omezení rozsahu náhrady škody bylo do nového
občanského zákoníku výslovně přijato pro případ přerušení vyjednávání o smlouvě
bez legitimního důvodu. Avšak vedou se debaty o tom, zda by se toto omezení mělo
analogicky aplikovat i na vedení či pokračování v jednání o smlouvě bez úmyslu
smlouvu uzavřít. Většina právní teorie patrně zastává názor, že by se omezení mělo
analogicky použít i v nastíněném případě, avšak zda tomu tak skutečně bude, ukáže
až konkrétní aplikace těchto ustanovení.
Zároveň je otázkou, zda se bude i na novou úpravu uplatňovat limitace
náhrady škody pouze na náklady, které převyšují obvyklé náklady jednání
o smlouvě. Je třeba zdůraznit, že tento limit byl Nejvyšším soudem dovozen
v situaci, kdy ohledně dotčené skutkové podstaty neexistovalo žádné konkrétní
ustanovení zákona. Za současného stavu, kdy je úprava předsmluvní odpovědnosti
v novém občanském zákoníku zpracována komplexně, je otázkou, zda výše
uvedené omezení i nadále aplikovat.
Lze jistě potvrdit, že strany, které vyjednávají o uzavření smlouvy, musejí
počítat s vynaložením určitých nákladů a zároveň i nebezpečím neúspěchu
vyjednávání. Zahájením kontraktačních jednání tak na sebe berou určité riziko.
Je však třeba se zamyslet, zda je možné při absenci výslovného ustanovení zákona
náhradu škody limitovat. Nicméně soudy mají vždy k dispozici ust. § 2953 OZ,
které jim umožňuje výši náhrady škody v odůvodněných případech přiměřeně
snížit. Je tak možné, že se soudy při posuzování výše uvedené situace budou
uchylovat právě k tomuto ustanovení, a pokračovat tak v limitaci náhrady škody
za nepoctivé přerušení kontraktačních jednání pouze na náhradu nákladů
převyšujících obvyklé náklady na vedení jednání o uzavření smlouvy. To však
ukáže až konkrétní rozhodovací praxe.
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5.6.4 Promlčení
Významnou změnou po přijetí nového občanského zákoníku prošla úprava
promlčení nároků na náhradu škody z titulu předsmluvní odpovědnosti.
Stejně jako jednotlivé skutkové podstaty, i úprava promlčení byla novým
občanským zákoníkem sjednocena pro občanskoprávní i obchodní vztahy do jediné
úpravy. I nadále pro nároky na náhradu škody platí jak subjektivní promlčecí lhůta,
která počíná běžet od okamžiku, kdy se poškozená osoba dozví o škodě a o tom,
kdo za ni odpovídá, tak objektivní promlčecí lhůta, která běží od okamžiku vzniku
škody. Objektivní lhůta je rovněž nadále členěna na obecnou objektivní promlčecí
lhůtu a objektivní promlčecí lhůtu pro škodu způsobenou úmyslně (obchodní
zákoník obsahovat pouze jednu objektivní promlčecí lhůtu).
Ke změně však došlo ohledně délky jednotlivých promlčecích lhůt. Tyto
změny shrnuje níže uvedená tabulka:
Tabulka č. 1 – Srovnání promlčecí lhůty pro nároky na náhradu škodu
Právní úprava účinná do
31.12.2013

OZ

SOZ

ObchZ

Subjektivní promlčecí lhůta

2 roky

4 roky

3 roky

Obecná objektivní promlčecí lhůta

3 roky

10 let

10 let

Objektivní promlčecí lhůta pro škodu
způsobenou úmyslně

10 let

10 let

15 let

5.6.5 Shrnutí srovnávací části
Na základě výše uvedeného lze tedy shrnout, že nový občanský zákoník
na základě zkušeností z praxe předchozích let prakticky zkodifikoval, sjednotil
a upřesnil dosavadní roztříštěnou právní úpravu vyplývající z několika málo
ustanovení platného práva a právní teorie a praxe. Lze se domnívat, že většina
dosavadní teorie i judikatury bude i nadále použitelná při vyplňování výše
nastíněných mezer (např. rozsahu informační povinnosti) a výkladu nové právní
úpravy (např. pojmu „spravedlivý důvod“ ukončení vyjednávání o smlouvě).
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6 Culpa in contrahendo ve francouzském právu
Hlavním pramenem civilního práva ve Francii je bezpochyby Code civil,
který od svého vzniku v roce 1804 zaznamenal, ve srovnání s ostatními evropskými
kodexy občanského práva, pramálo změn.
Tato neměnnost francouzské civilní úpravy se mimo jiné projevila i právě
v oblasti předsmluvní odpovědnosti. Ačkoliv se během posledních desetiletí
objevilo několik novelizačních projektů, které počítaly i se zařazením výslovné
úpravy předsmluvní odpovědnosti do Code civil, doposud žádný z nich nebyl přijat,
a odpovědnost stran v předsmluvní fázi je tak ve francouzském právu právní teorií
a praxí dovozována z rozmanitých ustanovení Code civil, zejména obecné klauzule
deliktní odpovědnosti.
V této části nejprve představím současné pojetí culpa in contrahendo
založené na výkladu a soudní judikatuře a následně přiblížím jednu z navrhovaných
novel Code civil, která počítá se zavedením výslovné úpravy předsmluvní
odpovědnosti.

6.1 Současné pojetí culpa in contrahendo podle Code Civil
Jak vyplývá již z výše uvedeného, současná podoba Code civil nejen že
neobsahuje výslovnou úpravu předsmluvní odpovědnosti, ale neobsahuje ani jediné
ustanovení o vzniku smlouvy. Pojetí a jednotlivé skutkové podstaty culpa in
contrahendo jsou tak do francouzského právního řádu doplňovány právní teorií
a rozhodovací soudní praxí.

6.1.1 Aplikace obecné deliktní odpovědnosti
Základem pro aplikaci předsmluvní odpovědnosti je čl. 1382 CC

68

,

podle nějž každý odpovídá za škodu, kterou jinému způsobí vlastním zaviněním,

68

Čl. 1382 Code civil: „Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige

celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.“
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a čl. 1383 CC69, který stanoví, že odpovědnost za škodu vzniká i v případě
nedbalostního jednání. Jedná se tedy o odpovědnost subjektivní povahy.
Tato ustanovení díky své obecnosti poskytují ochranu proti velmi široké škále
jednání, včetně těch, která naplňují skutkovou podstatu předsmluvní odpovědnosti.
Dle francouzské právní teorie čl. 1382 Code civil poskytuje určitý obecný rámec
žádoucího chování účastníků právních vztahů, na jehož základě jim vznikají
konkrétní povinnosti, mimo jiné i ve fázi vyjednávání o smlouvě.70

6.1.2 „Obligation de bonne foi et de loyauté“
Čl. 1134 Code civil stanoví obecnou povinnost dobré víry, která se však
dle znění tohoto ustanovení aplikuje pouze na plnění již uzavřené smlouvy. Použití
dobré víry v předsmluvní fázi bylo dlouhou dobu omezeno pouze na případy
naplnění skutkové podstaty omylu při uzavření smlouvy vyvolaného lstí – „dol“.
Postupem času judikatura kasačního soudu zformovala koncepci obecné
povinnosti jednání v dobré víře, kterou odůvodnila extenzivním výkladem
ust. čl. 1134 CC a rozšířením jeho použití i na předsmluvní fázi: „Zásada svobodné
vůle strany neuzavřít smlouvu, která v sobě zahrnuje právo přerušit kdykoliv
vyjednávání o smlouvě, je limitována povinností jednat poctivě a v dobré víře, která
dopadá na všechny strany vyjednávání o smlouvě.“71
V roce 2005 pak kasační soud vydal rozhodnutí72, v němž přiznání náhrady
škody z důvodu porušení povinnosti jednat v dobré víře ve fázi před uzavřením
smlouvy odůvodnil odkazem na ust. čl. 1382 Code civil – tedy obecné ustanovení

69

Čl. 1383 Code civil: „Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son

fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.“
70

MATULA, Z. Culpa in contrahendo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. str. 40

71

Cas. com., 7 avril 1998, n°95-20361: „Le principe de la liberté de ne pas contracter qui inclut la

liberté de rompre à tout moment les pourparlers trouve sa limite dans le devoir de bonne foi et de
loyauté de chacun des interlocuteurs.“
72

Cass . 1è civ 15 mars 2005, D. 2005. 1462
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deliktní odpovědnosti. Na základě tohoto rozhodnutí tak již není nadále třeba
povinnost dobré víry v předsmluvní fázi odvozovat od analogické povinnosti
stanovené čl. 1134 pro plnění smlouvy, ale naopak zde kasační soud vytvořil zcela
autonomní povinnost jednání v dobré víře, která platí pro jakákoliv právní jednání
bez ohledu na existenci či stav smlouvy.73
Na závěr lze dodat, že někteří autoři odvozují povinnost jednat poctivě
a v dobré víře od jakéhosi vztahu legitimního očekávání, který mezi stranami vzniká
na základě zahájeného vyjednávání o uzavření smlouvy. Obligation de loyauté et de
bonne foi bývá rovněž dovozována z obecného zákazu zneužití práva.74

6.1.3 Jednotlivé skutkové podstaty předsmluvní odpovědnosti
Pokud se týče jednotlivých skutkových podstat, zabývá se francouzská právní
teorie a praxe hlavně dvěma případy předsmluvní odpovědnosti: a to (i) přerušení
kontraktačních jednání bez legitimního důvodu; a (ii) porušení informační
povinnosti. Z obecných ustanovení však lze dovodit i ostatní skutkové podstaty tak,
jak jsou zakotveny v českém právu.

A.

Nepoctivé vedení kontraktačních jednání
Ve francouzském právu platí, stejně jako ve většině právních řádů, princip

smluvní volnosti. Strany se tedy v zásadě mohou svobodně rozhodnout, zda určitou
smlouvu uzavřou či nikoliv. V rámci předsmluvní odpovědnosti však francouzské
soudy dovodily určitá omezení svobody vést jednání o smlouvě a svobodně jej
ukončit a postupně prostřednictvím své rozhodovací praxe vyvinuly vcelku
ustálenou teorii odpovědnosti stran za nepoctivé vyjednávání o smlouvě.
Odpovědnost v tomto případě, stejně jako u ostatních skutkových podstat,
vychází rovněž z ust. čl. 1382 a násl. CC upravujících obecnou deliktní

73

http://www.prepa-isp.fr/wp-content/annales/1-enm/civil/2009.pdf, Le rôle de la bonne foi en droit

des contrats
74

MATULA, Z. Culpa in contrahendo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. str. 41
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odpovědnost,

což

potvrdila

i

soudní

judikatura.75

Povinnost

jednat

při kontraktačních jednáních poctivě se však dovozuje i z obecného zákazu zneužití
práva a z „obligation de loyauté et de bonne foi“.
Odpovědnost za nepoctivé vedení kontraktačních jednání přichází v úvahu
zásadně ve dvou případech: (i) jedna ze stran neočekávaně ukončí vyjednávání
o smlouvě, aniž by k tomu měla legitimní důvod; (ii) strana zahájí nebo pokračuje
ve vyjednávání o smlouvě, aniž by měla v úmyslu smlouvu uzavřít, zatímco u druhé
strany svým jednáním vyvolá důvodné očekávání, že smlouva bude uzavřena.76
Ačkoliv ustanovení čl. 1382 a násl. CC obecně připouštějí vznik
odpovědnosti za škodu i v případě nedbalostního jednání, francouzské soudy
dlouhou dobu judikovaly, že pro založení odpovědnosti za škodu způsobenou
neoprávněným přerušením kontraktačních jednání je potřeba přítomnost úmyslu
způsobit škodu.
Později však kasační soud vydal přelomové rozhodnutí, v němž dospěl
k závěru, že se ke vzniku odpovědnosti za přerušení vyjednávání o smlouvě úmysl
způsobit škodu nevyžaduje.77 Pro vznik odpovědnosti v tomto konkrétním případě
tedy nadále postačuje naplnění dvou podmínek: (i) pokročilé stadium vyjednávání
o smlouvě, kdy existuje důvodné očekávání, že smlouva bude uzavřena78; (ii)
ukončení vyjednávání bez legitimního důvodu.79 Navazující judikatura pak

75

např. Cass. 3e civ., 3 oct. 1972 : Bull. civ. III, n° 491, p. 359; Cass. com., 20 mars 1972 : JCP

1973, II, 17543
76

GASSER, J. M. Droit des obligations. Université de Lorraine, Faculté de droit: září 2012 – květen

2013
77

Cass. 3e civ., 3 oct. 1972: Bull. civ. III, n° 491, p. 359

78

Cass. com., 9 nov. 2010, n° 09-70.726 : Z pouhé skutečnosti, že se strany nedohodly na kupní

ceně, však nelze dovodit, že by nedospěly do pokročilého stádia a že by se tedy neuplatnila
odpovědnost za škodu v případě přerušení vyjednávání.
79

GASSER, J. M. Droit des obligations. Université de Lorraine, Faculté de droit: září 2012 – květen

2013: Legitimním důvodem k přerušení kontraktačních jednání nemůže být pouhá vnitřní změna
postoje jedné ze stran.
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doplňuje, že o nepoctivé jednání jde zejména tam, kde přerušení vyjednávání
o smlouvě bylo náhlé a druhé straně již v souvislosti s vyjednáváním vznikly značné
náklady.80 Naopak o nepoctivé přerušení negociace nejde v případě, kdy strana,
která jednání přerušila, svým jednáním nijak nezavdala příčinu, aby se druhá strana
domnívala, že smlouva bude s určitostí uzavřena.81
Výše uvedené závěry přehledně shrnuje rozsudek odvolacího soudu v Riom
ze dne 10. června 1992: „Ačkoliv se v oblasti předsmluvních vztahů zásadně
aplikuje princip smluvní volnosti, včetně svobodné vůle kdykoliv ukončit
vyjednávání o smlouvě, není o nic méně pravdou, že, pokud již vyjednávání dosáhlo
určité délky trvání a určitého stupně intenzity postačující k tomu, aby u druhé strany
vyvolaly důvodné očekávání, že protistrana je připravena smlouvu uzavřít,
a podnítily ji tak k vynaložení určitých nákladů, přerušení takového vyjednávání je
neoprávněné, způsobuje škodu a dává vzniknout právu na její náhradu.“82
Lze tedy shrnout, že stejně jako v českém právu, i v právu francouzském se
obecně aplikuje zásada smluvní volnosti, podle níž má každá ze stran právo ukončit
vyjednávání o smlouvě, avšak pokud již kontraktační jednání dospěla do fáze, kdy
se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, pak přichází v úvahu
povinnost k náhradě škody vzniklé z náhlého přerušení negociace.

B.

Porušení informačních povinností
Informační povinnost v předsmluvní fázi není ve francouzském právu

výslovně upravena. Dovozuje se proto stejně jako ostatní skutkové podstaty

80

např. Cass. com., 20 mars 1972; Cass. com., 7 janv. et 22 avr. 1997 : D. 1998, 45
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Paris, 1er ch., 13 déc. 1984 : JurisData n° 1984-027018

82

CA Riom 10 juin 1992, RJDA 1992, n° 893: „Si la liberté est de principe dans le domaine des

relations précontractuelles, y compris la liberté de rompre à tout moment les pourparlers, il n’en
est pas moins vrai que, lorsque ces derniers ont atteint en durée et en intensité un degré suffisant
pour faire croire légitimement à une partie que l’autre est sur le point de conclure et, partant, pour
l’inciter à certaines dépenses, la rupture est alors fautive, cause un préjudice et donne lieu à
réparation.“
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z všeobecné povinnosti jednat poctivě a v dobré víře a z obecných ust. čl. 1382
a násl. CC upravujících deliktní odpovědnost.
Prvotní přístup francouzské rozhodovací praxe k existenci obecné informační
povinnosti byl velmi restriktivní. Francouzské soudy zpočátku zastávaly názor, že
pouhé zamlčení okolnosti týkající se uzavírané smlouvy nemůže dát vzniknout
odpovědnosti za škodu, neboť obě strany vyjednávání by měly v rámci negociace
prosazovat zejména svoje vlastní zájmy. Postupně byl však tento přístup prolomen
a francouzská judikatura uznala existenci obecné informační povinnosti, jejíž
porušení může vést ke vzniku odpovědnosti za škodu.83
Informační povinnost však není zcela bezbřehá a neuplatní se zejména v těch
případech, kdy má druhá strana možnost získat nezbytné informace vlastními
silami. Informační povinnost tak vzniká zejména v případě, kdy je mezi stranami
určitá nerovnost – jedna strana disponuje větším objemem informací, nebo k nim
má snazší přístup, nebo je jedna ze stran ve výhodnějším postavení (např. se jedná
o profesionála daného odvětví, který jedná se spotřebitelem – laikem). Zákon
zároveň na řadě míst stanoví i speciální zákonnou informační povinnost –
např. právě ve vztahu ke spotřebiteli.
Porušení informační povinnosti při vyjednávání o smlouvě lze postihnout
zejména podle úpravy prostého omylu při uzavírání smlouvy a omylu vyvolaného
lstí obsažené v čl. 1110 a 1116 Code civil. Úprava prostého omylu se na porušení
informační povinnosti v předsmluvní fázi použije, nebyl-li omyl úmyslně vyvolán
druhou stranou – tedy jde-li o pouhé nedbalostní opominutí předsmluvní informační
povinnosti. Naopak ustanovení o omylu vyvolaném lstí se použijí, pokud strana
vyjednávání u svého spolukontrahenta omyl vyvolala záměrně, ať už svým
konáním, či naopak nekonáním. Jak pro úpravu prostého omylu, tak pro úpravu
omylu vyvolaného lstí však platí, že porušení informační povinnosti musí být
determinující pro samotné rozhodnutí o uzavření smlouvy. V opačném případě

83

Cass. 1er civ., 16 mai 1995
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přichází v úvahu sankcionovat porušení informační povinnost na základě obecné
povinnosti dobré víry. 84
Ve specifických případech se lze rovněž domáhat zrušení smlouvy
pro neúměrné zkrácení – „lésion“.

a.

„Erreur“
Právní úprava prostého omylu je ve francouzském právu zejména teorií

a judikaturou velmi detailně propracována. Omylem při uzavírání smlouvy se
rozumí nesoulad vědomí jedné ze stran vyjednávání o skutečnosti podstatné
pro uzavření smlouvy s realitou. Může se přitom jednat o omyl jak právní, tak
skutkový. Dle úpravy čl. 1110 Code civil i dle právní teorie lze rozlišovat několik
druhů omylů, které mohou mít různé právní následky.85
Dle ust čl. 1110 al. 1 Code civil způsobuje prostý omyl relativní neplatnost
v případě, že se týká samé podstaty věci, která je předmětem smlouvy – „erreur sur
la substance“.86 Právní praxe i teorie tuto formulaci vykládají tak, že podstatou věci
se rozumí její podstatné vlastnosti, přičemž za podstatné je třeba považovat jak ty
vlastnosti předmětu smlouvy, které jsou podstatné z objektivního hlediska, tak
i vlastnosti, které za podstatné označila strana vyjednávání.87 Zásadní je, aby o tom,
jaké vlastnosti jsou stranou negociace považovány za podstatné, byla druhá strana
jednání o smlouvě vyrozuměna. Naopak jde-li o vlastnosti, které jsou podstatné

84

HULMÁK, M. Uzavírání smluv v civilním právu. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 172
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GASSER, J. M. Droit des obligations. Université de Lorraine, Faculté de droit: září 2012 – květen
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čl. 1110 odst. 1 Code civil: „L’erreur n’est une clause de nullité de la convention que lorsqu’elle

tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.“
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Rouen, 19 mars 1968 I D. 1969, 211: „L’erreur sur la substance s’étend non seulement de celle

qui porte sur la matière dont la chose est composée mais aussi et plus généralement de celle qui a
trait aux qualités substantielles en considération desquelles les parties ont contracté.“
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objektivně, má se za to, že si druhá strana jejich zásadního vlivu na rozhodnutí
spolukontrahenta o uzavření nebo neuzavření smlouvy musela být vědoma.88
Odst. 2 čl. 1110 Code civil pak zakotvuje princip intuitu personae, když
stanoví, že omyl v osobě druhé smluvní strany nezpůsobuje neplatnost smlouvy,
ledaže je tato skutečnost pro rozhodnutí o uzavření smlouvy zcela zásadní – „erreur
sur la personne“.89 Za smlouvy typu intuitu personae jsou právní teorií a priori
považovány smlouvy bezúplatné a z úplatných pak například smlouvy příkazní
nebo smlouvy zakládající pracovní nebo obdobný poměr.90
Kromě výše uvedených dvou případů omylu, které způsobují relativní
neplatnost

smlouvy,

zavedla

judikatura

kasačního

soudu

třetí

případ

tzv. nepřekonatelného omylu – „erreur obstacle“, kdy se omyl týká samotné
podstaty uskutečněné transakce, takže vůbec nedochází k setkání shodné vůle obou
stran.91 Strana vyjednávání se mýlí buďto v samotné povaze smlouvy (myslí si, že
uzavírá kupní smlouvu, ale přitom se jedná pouze o nájem), nebo v povaze
předmětu smlouvy (zamýšlí koupit dům, ale předmětem smlouvy je přitom jenom
byt v domě). Právní teorie v případě „nepřekonatelného omylu“ dospěla k názoru,
že by se mělo jednat o neplatnost absolutní a nikoliv relativní (jež se obecně
uplatňuje jako důsledek omylu).92
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čl. 1110 odst. 2 Code civil: „Elle n’est point cause de nullité, lorsqu’elle ne tombe que sur la

personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne
ne soit la cause principale de la convention.“
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Cass. com. 15 avr. 2008, n° 07-12.645 : RDC 2008/3, p. 716: „Ayant retenu que les parties étaient

en désaccord sur la nature réelle de la chose vendue, la cour d’appel qui a fait ressortir qu’elles
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Kasační soud ve svých rozhodnutích dále dovodil i určitá omezení použití
ustanovení o omylu, když ohledně některých druhů omylu judikoval, že na platnost
smlouvy nemají vliv – „erreurs indifférentes“. Tak například omyl v hodnotě
předmětu smlouvy („erreur sur la valeur“) nemůže v zásadě způsobit její
neplatnost; ledaže by implicitně vyplýval z omylu v podstatných vlastnostech
předmětu smlouvy.93 Omyl v pohnutce, která stranu vedla k uzavření smlouvy
(„erreur sur le motif“), rovněž obecně nezpůsobuje neplatnost smlouvy.94 Toto
pravidlo však může být prolomeno, pokud strana o svých pohnutkách druhou stranu
vyjednávání informovala a tyto se tak staly podmínkou uzavření smlouvy.95
Pro všechny případy prostého omylu obecně platí, že, aby mohly být
sankcionovány relativní neplatností smlouvy a případnou povinností k náhradě
škody, musí splňovat dvě základní podmínky.
Zaprvé omyl musí být zcela určující pro rozhodnutí strany o tom, zda
smlouvu uzavřít či nikoliv.96 Musí jít tedy o případ, kdy nebýt omylu strana by

93

Cass. com., 26 mars 1974 : Bull. civ. IV, n° 108, p. 86: « L’erreur sur la valeur n’est pas

directement cause de nullité. »
Cass. 1er civ., 3 juill. 1996 : JCP 96, IV, 2013; Bull. I, n° 287, p. 200: « … l’erreur sur la valeur
ne peut non plus entraîner la révision du contrat. »
Versailles, 7 janv. 1987 : d. 1987, 485: „Il convient de distinguer entre l’erreur monétaire qui
procède d’une appréciation économique erronée effectuée à partir de données exactes, et l’erreur
sur la valeur qualitative de la chose, qui n’est que la conséquence d’une erreur sur une qualité
substantielle, l’erreur devant en ce cas être retenue en tant qu’erreur sur la substance.“
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Cass. com., 30 mai 2006, n° 04-15.356 : JurisData n° 2006-033836 ; Contrats, conc. consom,

2006, 224: „L’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de
nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu’une
stipulation expresse ne l’ait fait entrer dans le champ contractuel en l’érigeant en condition du
contrat.“
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Cass. 1er civ., 16 mars 1898 : DP 1898, 1, 301: „Qu’elle porte sur la substance ou sur la personne,

l’erreur n’entraîne la nullité que si elle présente un caractère déterminant.“
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smlouvu neuzavřela nebo by ji neuzavřela za stejných podmínek. Rozhodující vliv
omylu na uzavření smlouvy musí prokázat ta strana, která se domáhá relativní
neplatnosti.97
A zadruhé musí jít o tzv. „omluvitelný“ omyl. Od každé osoby, která vstupuje
do smluvního vztahu, se očekává určitá míra vlastní iniciativy a obezřetnosti.
Uzavře-li jedna ze stran smlouvu v důsledku omylu, jehož existenci sama dopustila
tím, že se řádně neinformovala nebo nepostupovala s dostatečnou mírou pečlivosti,
jedná se o omyl neomluvitelný, který není sankcionován relativní neplatností.98
Výjimkou je případ tzv. nepřekonatelného omylu („erreur obstacle“), jenž
způsobuje relativní neplatnost, ať už je kvalifikován jako omluvitelný nebo
neomluvitelný.99 Naopak vyšší míra obezřetnosti a vlastní iniciativy se obecně
vyžaduje od profesionálů, kteří uzavírají smlouvu v oboru své profese.100
Aplikace ustanovení o prostém omylu a dovolání se relativní neplatnosti však
nepřichází v úvahu u smluv, při jejichž uzavírání strany přijaly určité riziko ohledně
vlastností předmětu smlouvy. Typickým příkladem (jímž se mnohokrát zabývaly
francouzské soudy) je prodej obrazu, jehož autorství je přisuzováno významnému
malíři, avšak není potvrzeno. Uzavřou-li strany kupní smlouvu s vědomím, že

97

Cass. 1er civ., 13 juin 1967 : Bull. civ. I, n° 215: „Il appartient au demandeur en nullité d’établir

le caractère pour lui déterminant de l’erreur.“
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Cass. 1er civ., 2 mars 1964 : Bull.civ. I, n° 122, p. 91: „… la nullité n’est pas admise en cas d’erreur

inexcusable.“
Cass. 3e civ., 24 oct. 1972 : Bull. civ. III, n° 534, p. 396: „L’erreur peut présenter un caractère
inexcusable lorsque la victime avait le devoir de se renseigner.“
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Cass. 3e civ., 21 mai 2008, n° 07-10.772 : Bull.civ. III, n° 92 ; RDC 2008/3, p. 716: „Ayant retenu

que des omissions et inexactitudes dans l’acte de vente avaient eu des conséquences importantes sur
la définition des biens vendues et la consistance de la vente, la cour d’appel a pu en déduire, sans
être tenue de procéder à une recherche sur son caractère inexcusable, que l’erreur portant sur
l’objet même de la vente faisait obstacle à la rencontre des consentements et devait entraîner
l’annulation de la vente.“
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existuje pouhá domněnka, avšak nikoliv jistota, ohledně autorství prodávaného
obrazu, a bude-li následně určeno, kdo je autorem obrazu, nemůže se ani kupující
ani prodávající domáhat relativní neplatnosti smlouvy z důvodu omylu, neboť
při uzavření smlouvy obě strany přijaly riziko nejistoty ohledně autorství díla.101

b.

„Dol“
Porušením informační povinnosti může rovněž dojít k naplnění skutkové

podstaty omylu při uzavírání smlouvy vyvolaného lstí dle čl. 1116 Code civil –
„dol“. Jedná se o případy, kdy byl omyl, jenž měl určující vliv na rozhodnutí strany
smlouvu uzavřít, záměrně vyvolán druhou stranou vyjednávání,.
Teorie tradičně uvádí dva druhy omylu vyvolaného lstí podle toho, zda se jej
strana vyjednávání dopouští svým vlastním aktivním konáním nebo naopak
nekonáním v situaci, kdy je povinna konat. Rozlišujeme tak (i) „dol positif“
spočívající v záměrném sdělení nepravdivých nebo zavádějících informací a
(ii) „réticence dolosive“ – tedy případ úmyslného nesdělení informací, které má
strana k dispozici a které je povinna druhé straně sdělit v rámci své informační
povinnosti.102
Stejně jako ohledně prostého omylu, i pro „réticence dolosive“ judikatura
dovozuje, že se nemůže aplikovat v případě omylu ohledně hodnoty předmětu
plnění smlouvy. Z žádného právního ustanovení ani principu totiž nelze dovodit, že
by strana vyjednávání o smlouvě měla povinnost druhou stranu informovat
o hodnotě předmětu smlouvy, i když jí je skutečná hodnota dobře známa.
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Cass. 1re civ., 24 mars 1987 : Bull. civ. I, n° 115, p. 86: „La vente d’un tableau « attribué à

Fragonard » ne saurait non plus être annulée au motif que le vendeur aurait à tort cru que le tableau
n’était pas authentique, dès lors que l’aléa sur l’authenticité de l’œuvre, accepté de part et d’autre,
est entré dans le champ contractuel.“
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Cass. com., 28 juin 2005 : 2928 ; JurisData n° 029185: „… affirmant que le manquement à une

obligation précontractuelle d’information ne peut caractériser un dol par réticence que s’y ajoute
la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée
par celui-ci.“
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Jak již bylo uvedeno výše, naplnění skutkové podstaty omylu vyvolaného lstí
je možné jen tam, kde k porušení informační povinnosti došlo úmyslně.103 Tím se
jasně vymezuje hranice mezi použitím úpravy omylu vyvolaného lstí a úpravy
prostého omylu, jež se aplikuje na nedbalostní porušení informační povinnosti.
Na rozdíl od úpravy prostého omylu, v důsledku omylu vyvolaného lstí je
možné dovolat se relativní neplatnosti bez ohledu na to, zda omyl, který strana
u svého spolukontrahenta vyvolala, byl omluvitelný či nikoliv.
Naopak nezbytnou podmínkou pro naplnění skutkové podstaty omylu
vyvolaného lstí je, že omyl byl zcela zásadní pro rozhodnutí poškozené strany
o uzavření smlouvy.104 Nicméně v tomto ohledu panuje ve francouzské judikatuře
značný rozpor. Teorie (stejně jako v účinné české právní úpravě) rozlišuje tzv. „dol
principal“ ohledně skutečností, které jsou rozhodující pro vůli strany smlouvu
uzavřít či nikoliv; a „dol incident“, který se týká tzv. vedlejších okolností. Některá
soudní rozhodnutí zcela odmítají koncepci „dol incident“ a relativní neplatnost
smlouvy a právo na náhradu škody uznávají pouze v případě „dol principal“.105
V poslední době se však rozhodovací praxe přiklání spíše k tendenci přiznávat
právo na náhradu škodu i v případě „dol incident“ – avšak nepřiznává právo
domáhat se relativní neplatnosti smlouvy.106

c.

„Lésion“
Stejně jako nový občanský zákoník i Code civil v čl. 1118 obsahuje úpravu

tzv. neúměrného zkrácení – „lésion“. Toto ustanovení směřuje na případy, kdy

103

Cass. soc., 5 déc 1952 : Bull. civ. IV, n° 890, p. 639: „Le dol suppose l’intention de tromper.“
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Cass. civ., 4 janv. 1949 : D. 1949, 135: „Le dol est une cause de nullité du contrat lorsque les

manœuvres pratiquées par l’une des parties pour surprendre et tromper l’autre ont déterminé
celle-ci à contracter.“
105

GASSER, J. M. Droit des obligations. Université de Lorraine, Faculté de droit: září 2012 – květen

2013
106

Cass 1er civ., 22 déc 1954 : D. 1955, 254: „Le dol incident qui permet d’obtenir un prix d’achat

inférieur à la valeur du bien ne peut être sanctionné que par des dommages-intérêts.“
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v okamžiku uzavření smlouvy existuje evidentní nepoměr mezi vzájemným
plněním stran smlouvy. V takovém případě se strana poškozená touto
disproporcionalitou plnění může domáhat zrušení smlouvy, a to ex tunc, neboť
dle francouzské právní teorie se nejedná o případ vady projevu vůle, ale vada
postihuje samotný předmět smlouvy, a proto se má za to, že ke vzniku smlouvy
vůbec nedošlo – smlouva je tedy považována za nicotnou.
Z výše uvedeného tak vyplývá, že úprava neúměrného zkrácení do značné
míry popírá to, co bylo uvedeno u prostého omylu a omylu vyvolaného lstí - tedy,
že omyl v hodnotě předmětu smlouvy nemá vliv na její platnost. Neúměrné zkrácení
však nelze aplikovat na jakoukoliv smlouvu. Jeho použití je dle ust. čl. 1118 CC
omezeno pouze na určitý typ smluv – např. kupní smlouvu, jejímž předmětem je
nemovitost, nebo půjčku, a dále na smlouvy uzavřené mezi specifickými subjekty
– proti neúměrnému zkrácení jsou také ve vztahu k jakémukoliv smluvnímu typu
chráněni nezletilí a osoby, jímž byl z důvodu snížené svéprávnosti přiznán určitý
stupeň soudní ochrany.
Nicotnost smlouvy stižené neúměrným zkrácením může být přiznána pouze
soudem a je třeba ji uplatnit v prekluzivní lhůtě, která je stanovena zvlášť pro každý
z výše uvedených případů. Poškozená osoba má však možnost požadovat
„zregularizování“ smlouvy odstraněním nepoměru mezi vzájemnými plněními.107

C.

Zneužití důvěrných informací
Zneužití důvěrných informací, které si strany sdělí před uzavřením smlouvy,

není ve francouzském právu výslovně upraveno, a ani doktrína se jím obecně
v rámci pojednání o předsmluvní odpovědnosti prakticky nezabývá. Nicméně stejně
jako u ostatních skutkových podstat je možné zákaz zneužití důvěrných informací
dovodit z povinnosti každé ze stran vyjednávání jednat poctivě a v dobré víře
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a z obecných ustanovení o deliktní odpovědnosti obsažených v čl. 1382 Code
civil.108

D.

Způsobení neplatnosti smlouvy
V otázce odpovědnosti za škodu způsobenou neplatností smlouvy

francouzská teorie staví na tom, že za škodu odpovídá ta strana, která o důvodu
neplatnosti věděla, ale druhé straně to nesdělila. Z logiky věci tak vyplývá, že
odpovědnost za škodu se v tomto ohledu neuplatní v případě, kdy o důvodu
neplatnosti věděly obě strany vyjednávání o smlouvě.109
Ačkoliv tedy Code civil postrádá výslovnou právní úpravu pro případ
způsobení neplatnosti smlouvy, došla právní teorie k totožnému řešení, jaké se
uplatňuje v českém právním řádu.

6.1.4 Zavinění v oblasti předsmluvní odpovědnosti
Jak již bylo uvedeno výše, odpovědnost za porušení předsmluvní
odpovědnosti je svou povahou odpovědností subjektivní. Vyžaduje se tedy
zavinění.110 Čl. 1383 CC pak výslovně stanoví, že ke vzniku odpovědnosti
v předsmluvní fázi postačuje i pouhé nedbalostní jednání.

6.1.5 Sankce za porušení předsmluvních povinností
S ohledem na zásadu smluvní volnosti, která je v oblasti soukromého práva
zcela dominantní, je ve francouzském právu, stejně jako v právu českém,
vyloučeno, aby porušení povinnosti v předsmluvní fázi bylo sankcionováno
nuceným uzavřením smlouvy, o níž strany vyjednávaly. Porušení povinností
uložených stranám ve fázi vyjednávání o smlouvě je tak obecně sankcionováno
odpovědností za způsobenou škodu nebo neplatností smlouvy (eventuálně její
nicotností v případě „lésion“).

108

MATULA, Z. Culpa in contrahendo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. str. 45
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Code civil neobsahuje žádné obecné ustanovení, které by náhradu škody
za jednání v předsmluvní fázi nějak omezovalo nebo limitovalo. Pro vznik práva
na náhradu škody z titulu předsmluvní odpovědnosti tak postačí splnění obecných
předpokladů pro náhradu škody v rámci mimosmluvní odpovědnosti.111
Specifická úprava platí pro případ ukončení vyjednávání o smlouvě
a porušení informační povinnosti.

A.

Jednotlivé typy škody vzniklé v důsledku porušení předsmluvní
povinnosti
Z titulu předsmluvní odpovědnosti se hradí zejména náklady, které strana

v souvislosti s vyjednáváním o smlouvě skutečně vynaložila. Kromě nákladů, které
druhá strana vynaložila v průběhu kontraktačních jednání, připouští francouzská
judikatura i náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s ukončením negociace,
např. zajištění půjčky v důsledku nerealizace zisku ze smlouvy, jejíž uzavření
předmětem vyjednávání.112
V souvislosti s porušením povinností v předsmluvní fázi může druhé straně
rovněž vzniknout újma spočívající v poškození její pověsti. Odvolací soud v Paříži
přiznal právo na náhradu újmy v případě, kdy provozovatel plaveckého stadionu
vyjednával se sportovním klubem o zajištění pedagogických pracovníků
a organizování sportovních aktivit pro plavecký stadion. Jednání však byla ze strany
provozovatele plaveckého stadionu přerušena a jeden ze společníků sportovního
klubu byl v důsledku zrušení smluv s trenéry, způsobeného ukončením
vyjednávání, nucen odstoupit ze své funkce v komisi francouzské plavecké
federace. Touto skutečností značně utrpěla jeho pověst ve sportovní branži
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a náprava celé situace si vyžádala značné náklady. Odvolací soud v tomto případě
přiznal náhradu újmy vzniklé na pověsti poškozeného společníka.113
I ve francouzském právu připadá v úvahu náhrada zisku, který poškozené
straně ušel v důsledku porušení předsmluvní povinnosti. V oblasti předsmluvní
odpovědnosti, a obzvláště v případě nepoctivého přerušení kontraktačních jednání,
však otázka možnosti náhrady ušlého zisku vzbuzuje značnou kontroverzi
(viz dále).

B.

Limitace náhrady škody při ukončení vyjednávání o smlouvě
Sankcí za porušení povinnosti v předsmluvní fázi nemůže být nucené

uzavření smlouvy, která v důsledku porušení povinností nebyla uzavřena. Takové
donucení by bylo v rozporu se zásadou smluvní volnosti.114 Přichází tedy v úvahu
pouze náhrada vzniklé škody, která je však na základě existující judikatury
limitována.
Dopustí-li se strana nepoctivého jednání při uzavírání smlouvy (ukončení
bez legitimního důvodu nebo vedení jednání bez úmyslu smlouvu uzavřít), je
povinna druhé straně nahradit škodu, která jí z takového jednání vznikla – tedy
zejména náklady vynaložené na jednání o smlouvě. Francouzská judikatura však
dovodila, že se nehradí „přehnané, nerozumné“ náklady druhé strany – tedy takové,
které vyplývají z ukvapenosti druhé strany, a k jejichž vynaložení porušující strana
nezavdala příčinu.115
Velmi diskutabilní je ve francouzském právu možnost náhrady ušlého zisku
z neuzavřené smlouvy, jejíž negociace byla ukončena. Ačkoliv existuje ustálená
judikatura kasačního soudu, podle níž pouhá ztráta příležitosti uzavřít smlouvu není
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C.A. Paris, 17 janvier 2003, juris-data no 211449
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SCHMIDT, J. La période précontractuelle en droit français. Revue internationale de droit
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odškodňována, neboť se jedná o škodu hypotetickou116 (přičemž podle francouzské
právní úpravy se nahrazuje pouze škoda, která je určitá), objevují se v poslední době
ojedinělá rozhodnutí, která náhradu ušlého zisku z neuzavřené smlouvy (alespoň
v částečné výši) připouštějí.117
Rovněž někteří autoři se domnívají, že náhrada ušlého zisku z neuzavřené
smlouvy není a priori vyloučena, ale závisí na konkrétních skutkových okolnostech,
zejména na stupni vyjednávání o smlouvě, a tedy na pravděpodobnosti, s jakou bylo
možno očekávat uzavření smlouvy. Ani v případě, že se uzavření smlouvy již jevilo
jako nanejvýš pravděpodobné, se však nehradí celý ušlý zisk z neuzavřené smlouvy,
ale pouze takový ušlý zisk, o němž se lze domnívat, že by ho poškozená strana
s jistotou dosáhla, pokud by smlouva byla uzavřena.118
Náhrada ušlého zisku v plné výši by byla velmi diskutabilní zejména u smluv
s opakujícím se plněním uzavřených na dobu neurčitou, neboť by zaprvé nebylo
možné určit, za jakou dobu se má ušlý zisk nahrazovat, a zadruhé nelze nikdy
s jistotou dovodit, že i kdyby smlouva uzavřena byla, tak by trvala po určitou dobu
po jejím uzavření (smlouva by mohla být druhou stranou vypovězena ve velmi
krátké době po jejím uzavření).
Francouzská judikatura119 naopak dovodila možnost náhrady ušlého zisku
ze smlouvy, kterou by poškozená osoba mohla uzavřít s jinou osobou, nebýt
vyjednávání, které bylo později ukončeno. V daném případě společnost
vyjednávala o uzavření licenční smlouvy na patent v jejím vlastnictví. Druhá strana
o uzavření licenční smlouvy projevila skutečný zájem a vzájemná vyjednávání
trvala po dobu tří let. Následně však byla kontraktační jednání ze strany zájemce
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např. Cass. 3e civ., 28 juin 2006 : JurisData n° 2006-034261
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o patent nenadále ukončena. Odvolací soud v tomto případě přiznal právo
na náhradu ušlého zisku, kterého mohla společnost – vlastník patentu - dosáhnout,
pokud by v průběhu tří let, po něž probíhala jednání, poskytovala svůj patent
na základě licenční smlouvy jiné osobě. Jako podmínku přiznání náhrady ušlého
zisku odvolací soud stanovil, že poškozená osoba musela vykonávat aktivní činnost
směřující k poskytnutí patentu a mít vážný zájem na uzavření licenční smlouvy.
I v tomto případě je rovněž třeba přihlížet k pokročilosti vyjednávání o smlouvě.120

C.

Neplatnost smlouvy uzavřené v důsledku porušení informační
povinnosti
Porušení předsmluvní informační povinnosti je vedle odpovědnosti

za způsobenou škodu sankcionováno rovněž neplatností smlouvy. V zásadě se
jedná o neplatnost relativní, ačkoliv značná část doktríny má za to, že v případě
„erreur obstacle“ jde o neplatnost absolutní, neboť vůbec nedošlo k projevu shodné
vůle obou stran.
Ať již jde o neplatnost absolutní nebo relativní, v obou případech je třeba se
neplatnosti dovolat – tedy nenastává automaticky. Neplatnost absolutní však nelze
následně zhojit a může se jí domáhat každá osoba, která prokáže právní zájem.
Naopak neplatnost relativní lze zhojit následným potvrzením smlouvy a okruh
osob, které se jí mohou domáhat, je značně omezený – jedná se v zásadě pouze
o poškozenou stranu a osoby, které ji mohou zastupovat nebo jejím jménem
vykonávat její práva.121
Jak již bylo uvedeno výše, možnost domáhat se relativní neplatnosti je značně
diskutabilní v případě tzv. „dol incident“ – tedy omylu, který se týká vedlejší
okolnosti. Ačkoliv se vyskytují rozhodnutí, která i v případě „dol incident“
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přiznávají právo na náhradu škody, pokud jde o neplatnosti smlouvy, převažuje
názor, že v případě „dol incident“ se jí nelze domáhat.
V případě porušení informační povinnosti (ať již zakládá skutkovou podstatu
omylu vyvolaného lstí nebo prostého omylu) je možné domáhat se vedle neplatnosti
smlouvy rovněž i náhrady vzniklé škody.122

6.1.6 Promlčení práv z titulu předsmluvní odpovědnosti
Právo na náhradu škody se podle čl. 2224 Code civil123 promlčuje v obecné
pětileté promlčecí lhůtě, která počíná běžet dnem, kdy se poškozená osoba
dozvěděla o možnosti vykonávat své právo – tedy, kdy se dozvěděla o škodě
a o tom, kdo za ní odpovídá.
Stejně tak právo na zrušení smlouvy v důsledku porušení informační
povinnosti je třeba podle čl. 1304 Code civil uplatnit ve lhůtě pěti let od okamžiku,
kdy se poškozená osoba o skutečnostech zakládajících její nárok dozvěděla.124

6.2 Návrh reformy závazkového práva
S ohledem na předchozí kapitoly lze shrnout, že úprava předsmluvní
odpovědnosti ve francouzském právu je zcela nedostačující s ohledem na potřeby
moderní společnosti. Jednotlivé skutkové podstaty jsou implicitně dovozovány
z ustanovení obecné povahy týkajících se povinnosti jednání v dobré víře a deliktní
odpovědnosti, doplněné o soudní rozhodnutí více či méně obecné povahy.
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Cass. com., 11 juill. 1977 : D. 1978, 155: „Même si elle ne vicie pas le consentement, l’erreur
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Francouzská právní teorie si tento nedostatek velmi dobře uvědomuje a již
od počátku tohoto tisíciletí se snaží o novelizaci zastaralých a nekompletních
ustanovení Code civil věnovaných smlouvám a závazkům obecně.
Za posledních 15 let bylo vypracováno několik teoretických koncepcí
novelizace smluvního práva. Mezi nejvýznamnějšími lze jmenovat avant-projet
Catala, avant-projet Terré nebo avant-projet Chancellerie. Avšak až doposud žádná
z navrhovaných změn neprošla legislativním procesem. Nyní se však zdá, že tolik
potřebná a očekávaná reforma by mohla být konečně v dohledné době přijata.
Dne 17.2.2015 francouzský parlament definitivně schválil habilitační zákon,
jímž francouzskou vládu pověřil k přijetí nařízení mimo jiné v oblasti smluvního
práva. Tento zákon je do značné míry diskutabilní, neboť tak významný úkol, jako
je již léta potřebná novelizace smluvního práva, svěřuje do rukou vlády – tedy
do působnosti podzákonných právních předpisů, bez ingerence parlamentu. Avšak
na druhou stranu dává naději na brzké přijetí nezbytných změn. Zatímco na úrovni
parlamentu by schválení návrhu novely mohlo trvat i několik let, rozhodování vlády
je bezpochyby daleko operativnější.
Habilitační zákon zároveň přesně vymezuje, jaké otázky smluvního práva je
vláda zmocněna svým nařízením upravit. Mezi nimi jsou výslovně zahrnuty:
základní zásady smluvního práva, včetně zásady smluvní volnosti a principu dobré
víry, a proces uzavření smlouvy včetně její negociace.
Vláda již také představila svůj návrh zamýšlené novely, který do značné míry
vychází z výše uvedených předchozích návrhů. Zároveň také stanovila lhůtu
do 30. dubna 2015, v níž se k návrhu mohli vyjádřit jak parlament a další státní
i nestátní instituce dané oblasti, tak i samotní občané.125 Nyní tedy nezbývá než
čekat, zda a v jaké podobě bude reforma přijata. V následujících kapitolách
pojednávám o vládním návrhu ve znění, jež bylo předloženo k vyjádření státním
orgánům a občanům.
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6.2.1 Změny v obecné rovině
Oproti současné právní úpravě návrh novely smluvního práva počítá
s přehlednější strukturou jednotlivých ustanovení. Část věnovaná smlouvám tak
začíná kapitolou věnovanou obecným principům, po níž následuje kapitola II., která
upravuje postup při uzavírání smlouvy, zejména negociaci smlouvy, nabídku
a akceptaci a podmínky platnosti smlouvy
V navrhovaném čl. 1102 odst. 1 je obecně zakotvena zásada smluvní volnosti.
Následující ustanovení čl. 1103 pak stanoví, že smlouvy musejí být uzavírány
a plněny v dobré víře.126 Povinnost jednat v dobré víře tak oproti stávající úpravě
byla výslovně rozšířena i na fázi vyjednávání o smlouvě a nikoliv pouze na plnění
již uzavřené smlouvy.

6.2.2 Nepoctivé zahájení, vedení nebo přerušení kontraktačních
jednání
Čl. 1111 návrhu je věnován vyjednávání o smlouvě a jeho přerušení.
Odstavec 1 stanoví, že každá osoba může jednání o uzavření smlouvy zahájit, vést
i ukončit zcela svobodně. Smluvní volnost je však v tomto ohledu limitována
požadavkem, aby jednání o uzavření smlouvy ve všech svých fázích splňovala
požadavek dobré víry.127 Následující odstavec potom stanoví, že nepoctivé vedení
nebo ukončení negociace zakládá mimosmluvní odpovědnost osoby, která se
nepoctivého jednání dopustila. Toto ustanovení tak výslovně deklaruje předsmluvní
odpovědnost jako odpovědnost mimosmluvní, a nikoliv smluvní nebo kvazismluvní, jak je dovozováno v některých právních řádech.
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Článku 1111 odst. 2 však lze vytknout, že nestanoví, co se rozumí nepoctivým
vedením nebo přerušením vyjednávání o smlouvě. Jeden z předchozích návrhů
(avant-projet Catala) navrhoval zahrnout ustanovení, podle něhož se za nepoctivé
jednání při negociaci mělo považovat zejména zahájení vyjednávání o smlouvě
nebo pokračování v něm bez úmyslu smlouvu uzavřít.128 Tento dodatek byl však
z odst. 2 čl. 1111 aktuálního návrhu vypuštěn.
Vzniklá mezera by však v praxi mohla být bez problému zaplněna dosavadní
judikaturou, která je v tomto ohledu značně propracovaná.
Odstavec 3 čl. 1111 nakonec do textu návrhu výslovně zahrnuje limitaci
náhrady škody za přerušení kontraktačních jednání, když stanoví, že ušlý zisk
z neuzavřené smlouvy se nenahrazuje.129 Toto omezení v současné době vyplývá
pouze z nepříliš jednotné judikatury.

6.2.3 Zneužití důvěrných informací
Návrh do části o vyjednávání o smlouvě v čl. 1112 zařazuje rovněž
ustanovení, podle něhož osoba, která bez svolení použije důvěrnou informaci,
kterou získala v průběhu vyjednávání, odpovídá za škodu, kterou tím způsobí.130
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Prostoru se tak v současném návrhu novely smluvního práva konečně dostalo
i doposud do značné míry opomíjené skutkové podstatě zneužití důvěrných
informací.

6.2.4 Informační povinnost
Celé ustanovení je nově rovněž věnováno informační povinnosti. Čl. 1129
návrhu stanoví, že „Ta ze smluvních stran, která zná nebo by měla znát informace
rozhodné pro vůli druhé strany smlouvu uzavřít, je povinna je druhé straně sdělit,
pokud tato strana informace z legitimního důvodu nemá k dispozici nebo pokud je
ve vztahu důvěry vůči svému spolukontrahentovi.“131
Toto ustanovení tak do Code civil zavádí výslovnou předsmluvní informační
povinnost obecné povahy. Druhá část citovaného ustanovení naznačuje, že
informační povinnost se neuplatní tam, kde osoba, pro níž je informace rozhodující,
má povinnost tuto informaci znát nebo si ji sama zjistit.
Odstavec 2 čl. 1129 stanoví, že porušení předsmluvní informační povinnosti
má za následek vznik odpovědnosti za škodu. Zároveň je výslovně uvedeno, že,
pokud má porušení informační povinnosti vliv na projev vůle strany uzavřít
smlouvu, je poškozená strana oprávněna domáhat se zrušení smlouvy.
Čl. 1130 a následující pak obsahují zcela nová ustanovení o vadách projevu
vůle při uzavírání smlouvy, zejména prostého omylu a omylu vyvolaného lstí. Lze
shrnout, že úprava prostého omylu a omylu vyvolaného lstí v návrhu novely
v zásadě shrnuje vše, co doposud vyplývalo z teorie a praxe. Z navrhovaných změn,
které

jdou

proti

dosavadnímu

výkladu,

lze

vyzdvihnout

například

ust. čl. 1134 odst. 2, podle něhož takový omyl v motivu bezúplatné smlouvy, bez
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něhož by strana smlouvu neuzavřela, je důvodem neplatnosti smlouvy, aniž by tento
motiv musel být druhé straně znám.132 Další změnou oproti stávající judikatuře je,
že dle ust. čl. 1138 se omyl při uzavírání smlouvy vyvolaný lstí může týkat i pouhé
hodnoty předmětu smlouvy, aniž by se zároveň dotýkal i jeho podstatných
vlastností, což je za současného stavu striktně odmítáno.

6.2.5 Promlčení
Obecná promlčecí lhůta zůstává i nadále pět let. Návrh ustanovení
o smlouvách však nově neobsahuje výslovnou úpravu subjektivní promlčecí lhůty
pro možnost dovolání se neplatnosti smlouvy (která je podle současné úpravy
rovněž pět let), ale naopak stanoví objektivní dvacetiletou lhůtu od okamžiku
uzavření smlouvy. Právo poškozené strany dovolat se neplatnosti smlouvy se tak
podle návrhu promlčuje ve lhůtě pěti let od okamžiku, kdy se poškozená strana
dozví o důvodu neplatnosti, nejpozději však ve lhůtě dvaceti let od uzavření
smlouvy.133

7 Úprava předsmluvní odpovědnosti v Code Civil
du Québec
Obdobně jako ve francouzském právu a v české právní úpravě účinné
do 31.12.2013, není ani v quebeckém právu obsažena výslovná úprava předsmluvní
odpovědnosti. Její povaha, teoretické pojetí, jednotlivé skutkové podstaty
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a konkrétní použití jsou tak dovozovány z obecných právních principů, ať už
v zákoně výslovně upravených nebo nikoliv.

7.1 Povaha předsmluvní odpovědnosti v quebeckém právu
Stejně jako v jiných právních řádech i v právu quebeckém se právní teorie
primárně, před rozborem jednotlivých povinností stran v předsmluvní fázi, zabývá
samotnou povahou samotné předsmluvní odpovědnosti – tedy otázkou, zda se jedná
o odpovědnost smluvní či mimosmluvní. Určení režimu předsmluvní odpovědnosti
má v právu Québecu vliv zejména na náhradu způsobené škody.
V quebecké právní teorii můžeme nalézt tři teorie předsmluvní odpovědnosti:
teorii smluvní odpovědnosti, teorii mimosmluvní odpovědnosti a smíšenou teorii.
Teorie smluvní odpovědnosti v zásadě vychází z myšlenek Iheringa.
Podle této teorie strany zahájením vyjednávání o smlouvě uzavírají jakousi
předběžnou tacitní smlouvu, jejímž obsahem jsou jejich práva a povinnosti
v průběhu předsmluvních vyjednávání. Porušením povinnosti v předsmluvní fázi
tak strany vyjednávání porušují tuto neformální smlouvu a následná odpovědnost
za způsobenou škodu je tak považována za odpovědnost smluvní povahy.134 Teorie
smluvní povahy odpovědnosti za jednání v předsmluvní fázi je však v quebeckém
právu spíše okrajová.
Převažující část právní teorie zakládá předsmluvní odpovědnost na
ust. čl. 1375 C.c.Q., který stanoví: „Jednání stran se řídí principem dobré víry jak
v okamžiku jejího uzavření, tak v okamžiku jejího plnění a zániku.“135 Ačkoliv
ze znění tohoto ustanovení vyplývá, že by se mělo nejspíše aplikovat pouze
na samotný okamžik uzavření smlouvy a nikoliv na vyjednávání stran, které mu
předchází, právní teorie z čl. 1375 C.c.Q. dovozuje obecnou právní povinnost jednat
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v dobré víře. Porušení povinnosti, jež vyplývá přímo ze zákona, pak nemůže
zapříčinit vznik smluvní odpovědnosti, nýbrž mimosmluvní.
Kromě výše uvedených dvou základních teorií se v quebeckém právu
v omezené míře objevuje i tzv. smíšená teorie. Podle této teorie může porušení
povinnosti v předsmluvní fázi spadat jak do režimu odpovědnosti smluvní, tak
do režimu odpovědnosti deliktní, a to v závislosti na konkrétních okolnostech.
Obecně lze tuto teorii shrnout tak, že „čím více vyjednávání postupují a čím více se
prohlubuje vzájemná důvěra stran, tím více vyjednávání stran v předsmluvní fázi
nabývá smluvního charakteru.“136 Konkrétně lze tuto dvojí povahu předsmluvní
odpovědnosti podle smíšené teorie ilustrovat na následujících příkladech:
(i) dojde-li k porušení předsmluvní povinnosti při jednání o smlouvě a je-li v jejím
důsledku přerušena negociace, je odpovědnost za vzniklou škodu mimosmluvní
povahy; naopak je-li smlouva uzavřena i navzdory porušení povinnosti
v předsmluvní fázi, je případná odpovědnost povahy smluvní; (ii) podle stejného
klíče pak porušení povinnosti ovlivňující projev vůle strany směřující k uzavření
smlouvy dává vzniknout odpovědnosti mimosmluvní povahy, zatímco z porušení,
které má vliv na samotné plnění smlouvy, vzniká odpovědnost smluvní povahy. Jak
již však bylo naznačeno v úvodu, tato teorie není příliš rozšířená, neboť v praxi je
značně složité určit, zda se konkrétní porušení týká spíše uzavření smlouvy nebo
jejího plnění, a tedy zda je případná odpovědnost smluvní nebo deliktní povahy. 137
V praxi tedy převládá názor, že předsmluvní odpovědnost je svou povahou
odpovědností mimosmluvní. Avšak, jak vyplývá z výše uvedeného, tento názor
není zastáván jednomyslně.
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7.2 Teoretická východiska předsmluvní odpovědnosti
Předsmluvní odpovědnost se v quebecké právní teorii dovozuje ze dvou
různých myšlenkových směrů: jeden vychází z povinnosti neškodit, druhý pak
z povinnosti jednat v dobré víře.138

7.2.1 Povinnost neškodit
Nezbytným předpokladem pro založení předsmluvní odpovědnosti je
existence předsmluvní povinnosti. Tato povinnost může vyplývat ze zákona,
z podzákonných právních předpisů nebo z judikatury. Nemusí se však nutně jednat
o povinnost k určitému specifickému konání či nekonání. Existuje totiž obecná
právní povinnost, jejíž porušení dává vzniknout předsmluvní odpovědnosti, a to
povinnost nikomu neškodit, která je výslovně zakotvena v čl. 6 C.c.Q.: „Výkon
práva nesmí škodit druhému a nesmí být přehnaný nebo nerozumný do té míry, že
by se dostal do rozporu s požadavkem dobré víry.“139.
Dle právní teorie tak povinnost neškodit představuje obecný rámec jednání
stran v předsmluvní fázi. Její porušení je pak sankcionováno povinností k náhradě
škody dle ust. čl. 1457 C.c.Q., které je obecným ustanovením deliktní odpovědnosti
a podle nějž je „každý povinen dodržovat pravidla chování, která se na něj
v závislosti na okolnostech, zvycích a ustanoveních zákona vztahují, a to tak, aby
třetím osobám nezpůsobil škodu.“140
Porušení pravidel chování, na něž se čl. 1457 C.c.Q. odvolává, je abstraktním
a poměrně širokým pojmem. Jeho aplikace se proto v praxi bude vždy odvíjet
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od konkrétních skutkových okolností. Chování konkrétní osoby je tak třeba
posuzovat v porovnání s chováním běžně rozumné osoby nacházející se ve stejné
skutkové situaci. Ust. čl. 1457 C.c.Q. tak umožňuje při posuzování předsmluvní
odpovědnosti pružně reagovat na konkrétní skutkové okolnosti a zohlednit tak
i vývoj společnosti, která nepochybně v různých etapách toleruje jako normální
a běžné různé modely chování.141

7.2.2 Princip dobré víry
Druhým teoretickým východiskem předsmluvní odpovědnosti, zastávaným
většinou právní teorie, je princip dobré víry. Dobrá víra není, stejně jako ve většině
ostatních právních řádů, v zákoně nijak definována. Obecně se jí rozumí objektivní
norma chování, která slouží k posouzení chování konkrétní osoby v konkrétních
okolnostech a jeho souladu s právem.
Porušení zásady dobré víry v sobě nutně nemusí nést úmysl škodit třetí osobě
a ani samotné jednání v rozporu s dobrou vírou nemusí být úmyslné.
Stejně

jako

povinnost

dodržovat

pravidla

chování

vyplývající

z ust. čl. 1457 C.c.Q., i zásada dobré víry umožňuje při regulaci povinností stran
v předsmluvní fázi reagovat na aktuální stav společnosti.
Požadavek dobré víry je v quebeckém občanském zákoníku výslovně zmíněn
v několika ustanoveních. Čl. 6 C.c.Q. stanoví, že „Každý je povinen vykonávat svá
práva v souladu s požadavky dobré víry.“142 Stejně tak výše citovaný čl. 7 C.c.Q.
váže výkon práva jak na dodržování povinnosti neškodit, tak na respektování
principu dobré víry. Konečně zásadu dobré víry zakotvuje i čl. 1375 C.c.Q., jenž se
sice výslovně vztahuje pouze na samotné uzavření, plnění a zánik smlouvy, avšak
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právní teorie na základě tohoto ustanovení dovozuje obecnou povinnost dobré víry
i při vyjednávání o smlouvě.143
Princip dobré víry tak ukládá obecnou právní povinnost, z níž se dovozuje
existence konkrétních předsmluvních povinností a která představuje základ
pro vznik předsmluvní odpovědnosti.144
Dobrá víra se dle ust. čl. 2805 C.c.Q. v právních vztazích presumuje, ledaže
zákon výslovně stanoví, že je potřeba ji prokázat.145 Nejedná-li se tak o některý
ze zvláštních případů stanovených zákonem, je povinností poškozené strany
prokázat, že druhá strana, z jejíhož jednání jí vznikla škoda, nejednala v dobré víře.

7.2.3 Syntéza povinnosti neškodit a principu dobré víry
Společně povinnost neškodit (která se dle dikce ustanovení vztahuje spíše jen
na úmyslné jednání směřující k poškození jiné osoby) a povinnost jednat v dobré
víře tvoří základ pro vytvoření a aplikaci jednotlivých skutkových podstat
předsmluvní odpovědnosti.

7.2.4 Povaha porušení předsmluvní povinnosti
Předsmluvní odpovědnost může být založena jak jednáním komisivním, tak
i pouhým opomenutím. Takto je například možné sankcionovat případy, kdy strana
vyjednávání druhé straně nesdělí informace podstatné pro informované rozhodnutí
o uzavření smlouvy. Část právní teorie má za to, že předsmluvní odpovědnost může
v důsledku omisivního jednání vzniknout pouze tehdy, pokud existuje speciální
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právní povinnost, jejíhož porušení se osoba nekonáním dopouští. Převažuje však
názor, že předsmluvní odpovědnost tkví v obecné povinnosti nikomu neškodit,
a tudíž pro její vznik již není potřeba porušení žádné další specifické právní
povinnosti.
Z obecného pojetí deliktní odpovědnosti pak vyplývá, že předsmluvní
odpovědnost může vzniknout jak v důsledku jednání úmyslného, tak
i nedbalostního.146

7.3 Aplikace předsmluvní odpovědnosti v praxi
Vzhledem k tomu, že quebecký občanský zákoník výslovně neupravuje
předsmluvní odpovědnost, je třeba jednotlivé skutkové podstaty dovodit z právní
teorie a judikatury. Quebecká právní teorie se pak ve značné míře odvolává
i na francouzskou judikaturu.
Jednotlivá porušení povinností ve fázi před uzavřením smlouvy vedoucí
ke vzniku předsmluvní odpovědnosti se v právní teorii tradičně dělí na porušení:
(i) při zahájení negociace; (ii) v jejím průběhu; a (iii) při jejím ukončení.147

7.3.1 Porušení povinnosti při zahájení vyjednávání o smlouvě
Mezi porušení povinnosti při zahájení negociace se řadí zejména: (i) zahájení
vyjednávání o smlouvě bez úmyslu smlouvu uzavřít; a (ii) zahájení vyjednávání
o smlouvě, k jejímuž uzavření vyjednávající strana není oprávněna.

A.

146
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Za porušení povinnosti v předsmluvní fázi se dle quebecké právní teorie
považuje zahájení vyjednávání o smlouvě, aniž by strana měla v úmyslu smlouvu
uzavřít. A to například s cílem bránit druhé straně negociace, aby o uzavření
obdobné smlouvy vyjednávala se třetí osobou, nebo za účelem získání důvěrných
informací o druhé straně vyjednávání.148 Ohledně konkrétní aplikace právní teorie
do značné míry odkazuje na francouzskou judikaturu.149

B.

Zahájení vyjednávání o smlouvě bez oprávnění
Na rozdíl od výše uvedených právních řádů quebecká právní teorie

mezi případy porušení předsmluvní odpovědnosti výslovně zmiňuje případ, kdy je
vyjednávání o smlouvě zahájeno osobou, která není oprávněna o uzavření smlouvy
jednat; např. v případě, kdy osoba, která zahájila negociaci, není oprávněnou
osobou platně zmocněna k vyjednávání o uzavření smlouvy, nebo tato osoba vůbec
nemá právní titul k tomu, aby s věcí nebo právem, které má být předmětem budoucí
smlouvy, nakládala.150

7.3.2 Porušení povinnosti v průběhu vyjednávání o smlouvě
K porušení předsmluvní povinnosti bude pravděpodobně nejčastěji
docházet v samém průběhu kontraktačních jednání. Předsmluvní odpovědnosti tak
může dát vzniknout zejména: (i) porušení povinnosti loajálního přístupu
ke kontraktačním jednáním; (ii) porušení povinnosti zachovat důvěrnost předaných

148
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informací; (iii) porušení informační povinnosti; (iv) porušení povinnosti
spolupráce.

A.

Loajální přístup ke kontraktačním jednáním
Mezi případy porušení povinnosti stran v předsmluvní fázi se dle práva

Québecu řadí i takové vyjednávání o smlouvě, které je v rozporu se zásadou
loajality mezi stranami vyjednávání. Vzhledem ke značně obecnému dosahu
povinnosti loajality lze pod tuto skutkovou podstatu podřadit velmi širokou škálu
nepoctivých jednání. Tak například neloajálně při negociaci smlouvy jedná ta
strana, která druhou stranu bezodkladně neinformuje o svém záměru kontraktační
jednání ukončit. Za neloajální je rovněž považováno negociování smlouvy
za účelem získání důvěrných informací. Z obecné povinnosti loajality zároveň
vyplývá i povinnost nediskriminovat jednotlivé zájemce o uzavření smlouvy.
Porušením předsmluvní povinnosti tak bude například jednání strany, která jedné
osobě nabídne prodej věci za cenu mnohonásobně vyšší než jiné osobě. Za porušení
povinnosti loajality se rovněž považuje jednání strany, která přeruší vyjednávání,
jakmile se dozví, že se její požadavky na obsah budoucí smlouvy byť
v sebenepatrnějším detailu neshodují s návrhem druhé strany, a to aniž by učinění
odpovídajícího protinávrhu nebo poskytla druhé straně čas, aby zvážila možnost
učinění určitého ústupku.151
Nejvyšší soud Québecu dovodil, že nepoctivým či neloajálním přístupem
ke kontraktačním jednáním naopak není, pokud se strana vyjednávání rozhodne
obrátit se v souvislosti s vyjednáváním o smlouvě na svého právního zástupce
(takové jednání lze spíše vykládat tak, že strana má o uzavření smlouvy skutečný
zájem).152
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B.

Povinnost zachování důvěrnosti předaných informací
Povinnost zachovat důvěrný charakter informací, které si strany navzájem

sdělily, je často předmětem zvláštních dohod. I bez této výslovné úpravy však
v quebeckém právu existuje obecná povinnost zachovat důvěrnost těchto informací.
Soud v Québecu v případu Anastasiu c. Gestion d’immeubles Belcourt
judikoval, že za důvěrnou se považuje „…jakákoliv informace, která není veřejně
dostupná a má hospodářskou hodnotu, stejně jako veřejně dostupné informace
doplněné o dílo důvěrné povahy.“153
Na rozdíl od české a francouzské právní úpravy se v quebecké právní teorii
výslovně neuvádí, zda se za důvěrné považují i informace, jejichž důvěrný
charakter vyplývá pouze ze skutečnosti, že je jako důvěrné označila strana
vyjednávání. Naopak většina autorů zdůrazňuje, že za důvěrné se považují
informace, které jsou objektivně důvěrného charakteru, aniž by bylo nutné, aby je
strana za důvěrné výslovně označila.154

C.

Informační povinnost
Dle quebecké právní úpravy se vyžaduje, aby obě (resp. všechny) strany

smlouvu uzavřely při vědomosti všech skutečností, které mohou mít vliv
na rozhodnutí o uzavření nebo neuzavření předmětné smlouvy. Z tohoto požadavku
vyplývají dvě reciproční povinnosti: povinnost informovat a povinnost informovat
se – „obligation de renseigner et obligation de se renseigner“.155
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a.

Povinnost informovat
Judikatura156 dovodila, že povinnost informovat existuje tam, kde (i) jedna

ze stran má k dispozici určité informace; (ii) které jsou podstatné pro rozhodnutí
druhé strany o uzavření nebo neuzavření smlouvy; a (iii) druhá strana si tyto
informace nemůže sama obstarat nebo je k osobě disponující s informací ve vztahu
důvěry. Quebecké soudy tak zaujaly obdobné stanovisko jako francouzská právní
teorie a praxe.
Porušení povinnosti informovat může stejně jako ve francouzském právu
naplnit skutkovou podstatu prostého omylu – „erreur“ nebo omylu vyvolaného
lstí – „dol“.157 Judikatura158 v tomto směru dovodila, že zamlčení skutečností
podstatných pro rozhodnutí o uzavření smlouvy nebo jejich poskytnutí
v nedostatečném rozsahu může být sankcionováno zrušením předmětné
smlouvy.159
Část právní teorie se domnívá, že je informační povinnost neoddělitelně
spjata se skutkovou podstatou omylu vyvolaného lstí spočívající v zamlčení
podstatných informací – „silence dolosive“. Naplnění této skutkové podstaty však
vyžaduje úmyslné jednání. Naopak porušení povinnosti jednat v dobré víře,
spočívající v nesdělení podstatných informací, nemusí být vždy nutně vedeno
úmyslem, ale postačí i pouhá nedbalost. Nedbalostní porušení informační
povinnosti pak může být kvalifikováno jako omyl – „erreur“

na straně

neinformované osoby. Skutečnost, že druhá strana měla povinnost poškozenou
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stranu informovat, pak může vést k závěru, že se jednalo o tzv. omluvitelný omyl –
„erreur excusable“.

Část právní teorie se však domnívá, že podobně jako

ve francouzském právu smlouva nemůže být zrušena na základě omylu v hodnotě
věci, která je jejím předmětem, neboť by v takovém případě došlo k rozšíření
případů

aplikace

tzv.

neúměrného

zkrácení

–

„lésion“,

která

se

dle ust. čl. 1405 C.c.Q. použije pouze v právních vztazích s nezletilými.
Existuje však i názor, že rovněž omyl v hodnotě věci, která je předmětem
smlouvy, může být důvodem pro její zrušení, ne však na základě ustanovení
o prostém omylu, ale při aplikaci (i) ustanovení o omylu vyvolaném lstí, byl-li omyl
v hodnotě věci záměrně vyvolán druhou stranou (jak předpokládá vládní návrh
reformy francouzského závazkového práva); nebo (ii) obecné povinnosti jednat
v dobré víře a z ní vyplývající povinnosti informovat – za předpokladu, že druhá
strana měla vůči poškozené straně informační povinnost ohledně skutečností,
z nichž by hodnota věci přímo či nepřímo vyplývala. Tento výklad by tak
připouštěl, že porušení povinnosti informovat nemusí být sankcionováno pouze
na základě ustanovení o omylu vyvolaném lstí a prostém omylu, ale může být
postiženo zcela autonomně pouze na základě obecné povinnosti jednat v dobré víře
zakotvené v čl. 1375 C.c.Q.
V quebecké právní teorii tak existuje zřejmý rozpor ohledně otázky, zda lze
porušení informační povinnosti sankcionovat výhradně na základě povinnosti
jednat v dobré víře.
V tomto ohledu lze odkázat na čl. 1416 C.c.Q., který stanoví, že smlouva,
která nesplňuje požadavky stanovené zákonem pro její uzavření, je neplatná.160
Čl. 1375 C.c.Q. pak stanoví požadavek dobré víry při vzniku smlouvy. Lze se tedy
přiklonit k názoru, že smlouva, při jejímž uzavření nebyl respektován požadavek
dobré víry, je stižena neplatností, jíž je možné se domáhat již na základě ust.
čl. 1375 C.c.Q., aniž by bylo potřeba naplnění skutkové podstaty omylu vyvolaného
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lstí nebo prostého omylu.161 Dle mého názoru však nelze dovodit, že by z povinnosti
dobré víry implicitně vyplývala povinnost informovat druhou stranu o hodnotě
předmětu smlouvy.

b.

Povinnost informovat se
Protipólem povinnosti informovat svého spolukontrahenta je povinnost každé

strany informovat se z vlastní iniciativy. Nesplní-li strana svou povinnost sama se
v rámci dostupných a rozumných možností informovat, může tím být prolomena
reciproční informační povinnost druhé strany.162 Strana se tedy nemůže domáhat
svých práv z titulu porušení informační povinnosti druhé strany, pokud sama
neučinila vše potřebné k tomu, aby informace potřebné pro své rozhodnutí
o uzavření či neuzavření smlouvy z vlastní iniciativy získala, ačkoliv jí v tom nic
nebránilo.
Tento princip do jisté míry zakotvuje ust. čl. 1400 C.c.Q., které stanoví, že
tzv. neomluvitelný omyl nezpůsobuje vadu projevu vůle směřující k uzavření
smlouvy.163

D.

Povinnost spolupráce
Dle quebecké právní teorie je stranám vyjednávání o smlouvě uložena i další

značně rozsáhlá povinnost, a to povinnost spolupráce, do níž lze jako speciální
kategorii zahrnout i výše uvedenou informační povinnost. Obecná povinnost
spolupráce byla dovozena za zásady loajality v rozsudku Nejvyššího soudu v kauze
Warnex c. Cirion.
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Povinnost spolupráce zavazuje strany učinit vše, co je v jejich možnostech,
aby byla smlouva uzavřena, pouze však do té míry, aby na jednu ze stran nebyly
kladeny přehnané požadavky.164
Právní teorie v tomto ohledu odkazuje např. na rozsudek francouzského
kasačního soudu, kterým byla uložena povinnost k náhradě škody z titulu
předsmluvní odpovědnosti společnosti, která ve fázi kontraktačních jednání
neučinila vše potřebné k tomu, aby bylo vydáno povolení, které bylo nezbytnou
podmínkou uzavření smlouvy.165

E.

Povinnost exklusivity vyjednávání
Při hledání jednotlivých právních povinností vyplývajících ze zásady loajality

se quebecká právní teorie zabývala otázkou, zda lze v této souvislosti dovodit
i povinnost vést jednání o smlouvě pouze s jedinou osobou. Odvolací soud166 v této
věci dovodil, že takovou povinnost v tržních podmínkách v žádném případě dovodit
nelze. Stranám nelze uložit, aby o uzavření smlouvy vedly kontraktační jednání
pouze s jediným zájemcem, a připravily se tak o možnost vyjednat si co možná
nejlepší podmínky pro svůj zamýšlený obchod.
Nicméně v případě, kdy strana jednává o uzavření smlouvy zároveň s více
osobami, je povinna dodržovat alespoň povinnost transparentnosti a upřímnosti –
tzn., že je povinna všechny osoby, s nimiž kontraktační jednání vede, informovat
o skutečnosti, že jednání se stejným předmětem zároveň probíhá i s jinou osobou,
a o tom, jaká je pravděpodobnost úspěchu tohoto konkurenčního jednání. Není však
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povinna jednotlivé osoby vzájemně informovat o konkrétním obsahu probíhajícího
vyjednávání.167

7.3.3 Porušení povinnosti při ukončení vyjednávání
Vyjednávání o uzavření smlouvy může skončit buď úspěchem – tedy
uzavřením smlouvy, nebo naopak neúspěchem – tedy přerušením kontraktačních
jednání. Povinnosti stran negociace se vztahují zejména k druhé nastíněné
možnosti.
Dle quebecké právní teorie jsou strany zejména povinny: (i) neukončovat
vyjednávání o smlouvě nepoctivým způsobem; (ii) zachovat důvěrnost předaných
informací i po ukončení vyjednávání; (iii) zachovávat jistou míru zdvořilosti.

A.

Nepoctivé přerušení kontraktačních jednání
I v quebeckém právu se plně uplatňuje smluvní volnost a strany jsou

oprávněny neuzavřít smlouvu, o jejímž uzavření vyjednávaly, a naopak ukončit
celý proces negociace. Ukončení negociace však nesmí být v rozporu se zásadou
dobré víry – tedy zejména nesmí být náhlé a nepoctivé nebo v rozporu s legitimním
očekáváním druhé strany, která na základě průběhu vyjednávání oprávněně nabyla
dojmu, že smlouva bude uzavřena.168
Právní teorie dále uvádí, že strana, která má v plánu vyjednávání o smlouvě
přerušit, je povinna o tom druhou stranu negociace předem informovat. Vzhledem
k tomu, že okamžikem informování druhé strany o tomto záměru již de facto
dochází k samotnému přerušení jednání, lze tuto povinnost spíše vyložit jako
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povinnost neprodleně informovat druhou stranu o ukončení vyjednávání, a tedy
nepokračovat dále v negociaci.169
Stejně jako v ostatních srovnávaných právních úpravách, kontraktační
jednání nepoctivě ukončuje ta strana, která k tomu nemá legitimní důvod. Naplnění
legitimního důvodu je rovněž v quebeckém právu třeba posuzovat vždy
podle konkrétních skutkových okolností každého případu. V tomto ohledu hrají
významnou roli soudy, které svými rozhodnutími pojem „legitimního důvodu“
konkretizují. Legitimní důvod k ukončení vyjednávání existuje například v případě,
že je druhá strana v prodlení s plněním povinností, které si mezi sebou strany
sjednaly (ať už formou různých předsmluvních ujednání, nebo v rámci jiné
smlouvy, která byla mezi stranami uzavřena), nebo pokud své povinnosti neplní
řádně.170 Legitimní důvod k ukončení vyjednávání má rovněž strana, která se dozví,
že druhá strana negociace nemá úmysl smlouvu uzavřít.171
V quebecké právní teorii však panuje rozpor ohledně toho, zda z požadavku
legitimního důvodu k ukončení vyjednávání o smlouvě vyplývá povinnost
přerušující strany své rozhodnutí odůvodnit a vysvětlit, nebo naopak povinnost
druhé strany v případě sporu prokázat neexistenci legitimního důvodu (existuje
i názor, že povinnost odůvodnit rozhodnutí o přerušení negociace smlouvy vzniká
a zvyšuje se v závislosti na stavu pokročilosti vyjednávání).172 Vzhledem k tomu,
že pro stranu poškozenou ukončením smlouvy by důkazní břemeno ve výše
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nastíněném případě znamenalo prokázání negativní skutečnosti – tedy neexistence
legitimního důvodu, lze se přiklonit spíše k názoru, že povinnost prokázat legitimitu
důvodu ukončení kontraktačních jednání jde k tíži strany, která vyjednávání
přerušila.

B.

Další povinnosti
Dle francouzské právní teorie je při ukončení vyjednávání o smlouvě třeba

respektovat i další povinnosti. Zejména jsou strany povinny i nadále zachovávat
důvěrnost informací, které si navzájem sdělily v průběhu kontraktačních jednání.
Vedle toho se dovozuje i povinnost určité zdvořilosti při ukončení jednání, která
může být považována za jakési rozšíření povinnosti neukončovat nepoctivě jednání
o smlouvě. Jedná se však o poměrně abstraktní pojem, který je právní praxí těžko
uchopitelný a tedy spíše teoretický.173

7.3.4 Aplikace předsmluvní odpovědnosti v praxi
Ačkoliv se zdá, že teoretické pojetí předsmluvní odpovědnosti je
v quebeckém právu značně propracované, její aplikace v praxi je zcela výjimečná.
Quebecké soudy v naprosté většině případů předsmluvní odpovědnost neaplikují
a nepřistupují k uložení povinnosti k náhradě škody za porušení povinnosti
v předsmluvní fázi.
V quebeckém právu tak možná i pod vlivem států právního systému common
law (v němž předsmluvní odpovědnost není uznávána do takové míry jako
v systému kontinentálního práva) zůstává dominující zásada smluvní volnosti
na úkor aplikace předsmluvní odpovědnosti.174
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7.4 Sankce za porušení povinnosti v předsmluvní fázi
Stejně jako ve všech výše srovnávaných právních řádech, i v quebeckém
právu je z důvodu rozporu se zásadou smluvní volnosti vyloučeno nucené uzavření
smlouvy, která byla předmětem vyjednávání. Jako sankce za porušení povinnosti
v předsmluvní fázi tak přichází v úvahu pouze náhrada škody, případně neplatnost
smlouvy. Jak vyplývá z výše uvedeného, v právní praxi panuje určitá kontroverze,
zda se lze neplatnosti smlouvy domáhat pouze v případě prostého omylu a omylu
vyvolaného lstí, či rovněž na základě obecné povinnosti dobré víry. Vzhledem
k tomu, že quebecké soudy nejsou příliš ochotné aplikovat předsmluvní
odpovědnost v praxi, a tím pádem ani obecnou povinnost jednat v dobré víře, lze se
přiklonit k názoru, že právo domáhat se neplatnosti smlouvy budou přiznávat pouze
v případě prostého omylu a omylu vyvolaného lstí, a nikoliv z důvodu rozporu
s požadavky dobré víry.
Jak již bylo uvedeno výše, v quebeckém právu má povaha odpovědnosti
za škodu vliv i na výši náhrady škody. Zatímco v režimu smluvní odpovědnosti se
škoda hradí pouze do výše, v jakém bylo možné ji v okamžiku uzavření smlouvy
předvídat, v režimu deliktní odpovědnosti se hradí veškerá škoda i nad výši, kterou
porušující strana předpokládala, pokud tato škoda zároveň splňuje ostatní zákonné
předpoklady pro její náhradu.175
Stejně jako v ostatních právních řádech se primárně hradí skutečná škoda –
tedy náklady vynaložené v souvislosti s vyjednáváním o smlouvě. V tomto ohledu
quebecká právní teorie vychází z obdobných východisek jako česká judikatura,
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když uvádí, že se nehradí běžné náklady, které představují normální podnikatelské
riziko při provozování obchodní činnosti.176
Teoreticky přichází v úvahu i náhrada ušlého zisku. Quebecká právní teorie
v tomto ohledu odkazuje na francouzskou judikaturu, která, až na výjimečné
případy, náhradu ušlého zisku z neuzavřené smlouvy považuje za příliš
hypotetickou, než aby mohla být z titulu předsmluvní odpovědnosti nahrazena.177
Nicméně v určitých případech náhradu ušlého zisku z neuzavřené smlouvy
připouští, a to zejména s ohledem na pokročilost vyjednávání a legitimní očekávání
poškozené strany, že smlouva bude uzavřena. Ani v takovém případě však ušlý zisk
nemůže být nahrazen v plné výši, neboť by tím de facto došlo k situaci obdobné
nucenému uzavření smlouvy, které je v rozporu se zásadou smluvní volnosti. Výše
náhrady ušlého zisku se tak dle quebecké právní teorie bude určovat podle
koeficientu stanoveného s ohledem na fázi kontraktačních jednání.178 Teorie
výpočtu výše náhrady ušlého zisku je však v quebeckém právu v současnosti
uznávána pouze mimo oblast předsmluvní odpovědnosti.179
Quebecká právní teorie rovněž zcela odkazuje na francouzskou judikaturu180
ohledně možnosti náhrady ušlého zisku ze smlouvy, kterou by poškozená osoba
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mohla uzavřít s jinou osobou nebýt vyjednávání o smlouvě, které bylo následně
ukončeno, a v teoretické rovině ji připouští za stejných podmínek.181
Ve vztahu k předchozím odstavcům je však třeba připomenout a zdůraznit, že
výše uvedené vyplývá pouze z právní teorie, zatímco quebecké soudy v praxi
nároky z titulu předsmluvní odpovědnosti uznávají zcela výjimečně.

7.5 Promlčení nároků z předsmluvní odpovědnosti
Dle ust. čl. 2922 C.c.Q. činí obecná promlčecí lhůta deset let. Čl. 2925
C.c.Q.182 však stanoví speciální tříletou lhůtu pro nároky vzniklé ze závazkových
právních vztahů a pro nároky z věcných práv k movitým věcem. Právo na náhradu
škody, jež je mimosmluvní závazkové povahy, se tak promlčí ve lhůtě tří let.183

8 Exkurz do dalších právních úprav
Z pojednání o právních úpravách ČR a frankofonních zemí vyplynulo, že
ve všech těchto právních řádech jsou pojetí a obsah institutu předsmluvní
odpovědnosti podobné, přičemž určité rozdíly můžeme najít v zásadě pouze
v některých aspektech jednotlivých úprav. Proto v zájmu poskytnutí
co nejkomplexnějšího pohledu na problematiku předsmluvní odpovědnosti
považuji za užitečné poukázat i na některé další právní úpravy, zejména na
odlišnosti v pojetí předsmluvní odpovědnosti v těchto právních úpravách.
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8.1 Německá úprava předsmluvní odpovědnosti
Jak vyplývá již z kapitoly věnované vývoji konceptu předsmluvní
odpovědnosti, novodobé pojetí institutu culpa in contrahendo se zrodilo v Německu
na základě myšlenek Rudolfa von Iheringa. Vzhledem k neopominutelnému
významu německé právní teorie v této oblasti bych na tomto místě chtěla alespoň
stručně nastínit současné pojetí předsmluvní odpovědnosti v zemi, kde moderní
koncepce institutu culpa in contrahendo vznikla.

8.1.1 Pojetí předsmluvní odpovědnosti
V roce 2002 byla v německém právu přijata novela občanského zákoníku
(BGB), která výslovně zakotvila obecný základ pro předsmluvní odpovědnost
a umožnila tak její širší aplikaci.
Základem právní úpravy předsmluvní odpovědnosti je ust. § 311 odst. 2 BGB,
který předpokládá vznik zvláštního závazkového vztahu před samotným uzavřením
smlouvy. Tento závazkový právní vztah vzniká (i) zahájením vyjednávání
o smlouvě (tzn. klasická kontraktační jednání); (ii) iniciací smluvních vyjednávání
(např. předběžná výměna stanovisek nebo vyzkoušení zboží); a (iii) obdobnými
obchodními kontakty (obdobným obchodním kontaktem může být např. návštěva
obchodu s úmyslem nákupu zboží). V německém právu má tak předsmluvní
odpovědnost povahu jakési kvazismluvní odpovědnosti.
Toto pojetí předsmluvní odpovědnosti logicky vyplývá z koncepce
mimosmluvní odpovědnosti v německém právu. V německé právní úpravě,
na rozdíl od jiných právních řádů, neexistuje obecná klauzule deliktní
odpovědnosti. Sankcionují se pouze zásahy do taxativně vypočtených práv.
V německém právu tak není možné založit předsmluvní odpovědnost na obecné
deliktní odpovědnosti z titulu porušení obecné právní povinnosti např. povinnosti
jednat v dobré víře, a proto bylo potřeba vytvořit tuto zvláštní kategorii
kvazismluvní odpovědnosti za porušení povinnosti v předsmluvní fázi.
Ust. § 311 odst. 2 BGB dále stanoví, že obsahem předsmluvního závazkového
vztahu jsou pouze tzv. vedlejší povinnosti podle ust. § 241 odst. 2 BGB – tzn.
např. povinnost nepoškozovat cizí majetek nebo informační povinnost. Z logiky
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věci však vyplývá, že obsahem předsmluvního závazkového vztahu není povinnost
hlavního plnění, která může vzniknout až s účinností smlouvy, o níž strany
jednají.184
Ust. § 241 odst. 2 BGB dále stanoví, že předsmluvní závazkový právní vztah
může vzniknout i ve vztahu k osobám, které se samy nemají stát smluvními
stranami.185

8.1.2 Skutkové podstaty předsmluvní odpovědnosti
Ačkoliv teoretická koncepce a právní povaha předsmluvní odpovědnosti je
jiná, než ve výše nastíněných právních úpravách, jednotlivé skutkové podstaty jsou
v zásadě srovnatelné jako v právních úpravách, o nichž bylo pojednáno výše.
Porušení povinnosti v předsmluvní fázi lze dle německé právní teorie rozdělit
do tří základních skupin: (i) ukončení vyjednávání o smlouvě bez legitimního
důvodu; (ii) porušení informačních povinností; a (iii) porušení povinnosti nepůsobit
škodu.

A.

Ukončení vyjednávání o smlouvě bez legitimního důvodu
Německá právní teorie se k odpovědnosti za škodu způsobenou přerušením

kontraktačních jednání staví obecně nepříznivě, neboť v ní vidí zásah do smluvní
volnosti stran. Každá ze stran by měla sama nést rizika spojená s vyjednáváním
o smlouvě.
Zásada smluvní volnosti však musí být regulována požadavkem dobré víry.
Lze tak dovodit, že odpovědnost za přerušení negociace může vzniknout za splnění
dvou podmínek: (i) strana vyjednávání u druhé strany zaviněně vyvolala
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oprávněnou důvěru v uzavření smlouvy; (ii) tato strana vyjednávání následně
bez legitimního důvodu ukončila.186
Při posuzování oprávněnosti důvěry druhé strany v uzavření smlouvy se
přihlíží zejména k povaze zamýšlené smlouvy, předchozím vztahům a zvyklostem
mezi stranami, délce vyjednávání, poměrům předmětného odvětví, atd. Rovněž je
třeba přihlédnout k tomu, zda strany vyjednávání samy neprohlásily, že jednání
nepovažují za závazná či zda si výslovně nevyhradily možnost ukončení negociace.
Za oprávněný důvod k přerušení kontraktačních jednání se dle právní teorie
považuje např. změna podmínek, za nichž strany k vyjednávání o uzavření smlouvy
přistoupily, nebo i existence konkurenční nabídky, kterou naopak česká právní
teorie jako legitimní důvod ukončení negociace smlouvy výslovně vylučuje.187

B.

Porušení informačních povinností
Dle právní teorie v německém právu neexistuje všeobecná informační

povinnost. Tedy platí zásada, že každý je povinen dbát o svá práva a zjišťovat si
veškeré informace nezbytné pro jejich ochranu. Povinnost informovat druhou
stranu vyjednávání pak vzniká pouze za splnění určitých podmínek.
V tomto ohledu právní teorie a praxe dovozují, že informační povinnost může
vznikat zejména s ohledem na: (i) povahu smlouvy, o jejímž uzavření strany
vyjednávají (např. ve vztahu ke smlouvě, která má trvat významný časový úsek, se
informační povinnost zvyšuje); (ii) ekonomické postavení stran; (iii) přístup strany
k informacím; (iv) intelektuální převaha jedné ze stran; (v) skutečnost, zda povinná
strana informacemi sama disponuje, nebo si je musí aktivně vyhledat;
(vi) skutečnost, zda druhá strana o předmětnou informaci výslovně požádala, atd.
Informační povinnost se však vztahuje pouze na ty informace, které jsou
pro rozhodnutí o uzavření smlouvy podstatné. Zvláštní kategorii pak tvoří
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informace týkající se platnosti smlouvy. Strany jsou rovněž povinny sdělit si
skutečnosti, které by nasvědčovaly riziku překážek v plnění účelu smlouvy nebo
samotné realizace smlouvy.
Porušení informačních povinností lze v zásadě rozdělit na dva typy jednání.
Prvním je zamezení platnosti smlouvy, kdy v důsledku porušení informační
povinnosti jedné ze stran není uzavřena platná smlouva. Německá právní teorie
takové porušení výslovně dovozuje např. v případě, kdy není naplněna povinná
forma smlouvy. Tedy zastává opačný názor, než česká právní teorie, podle níž
nenaplnění povinné formy smlouvy nemůže být přičítáno žádné ze stran, neboť obě
strany negociace jsou povinny znát příslušnou právní úpravu, která požadavek
na formu smlouvy upravuje. Kromě nedodržení předepsané formy smlouvy do této
kategorie spadá rovněž neobstarání potřebných povolení, která byla strana povinna
zajistit.
Druhým avizovaným typem je uzavření smlouvy v důsledku porušení
informační povinnosti. V BGB je tato problematika výslovně řešena v ust. § 123,
které poškozené straně dává možnost smlouvu uzavřenou v důsledku porušení
informačních povinností druhé strany napadnout. Toto ustanovení však vyžaduje
úmyslné jednání. Většina právní teorie se domnívá, že nedbalostní jednání je možné
podchytit přes úpravu předsmluvní odpovědnosti, která poškozené osobě dává
právo od předmětné smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody nebo
ve smluvním vztahu setrvat a žádat odpovídající „vyrovnání“. Někteří právní
teoretici se však domnívají, že speciální ust. § 123 BGB vylučuje subsidiární
aplikaci úpravy předsmluvní odpovědnosti, neboť výslovně předpokládá úmyslné
jednání a zároveň vyžaduje uplatnění práva ve lhůtě jeden rok v zájmu ochrany
právní jistoty. Soudní praxe aplikaci předsmluvní odpovědnosti pro nedbalostní
jednání v tomto ohledu připouští, avšak k jejímu uplatnění vyžaduje existenci
majetkové škody (tedy pouhý zásah do právem chráněné zásady smluvní volnosti
v tomto případě nepostačuje).188
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C.

Porušení povinnosti nepůsobit škodu
Určitou zbytkovou kategorií jsou případy porušení povinnosti nepůsobit

škodu, která do německého práva de facto zavádí obecnou skutkovou podstatu
předsmluvní odpovědnosti, kterou lze využít, pokud nepoctivé jednání
v předsmluvní fázi nelze zařadit pod některý z výše uvedených případů. Do této
kategorie tak lze například zahrnout i ty skutkové podstaty, o kterých bylo
pojednáno u předchozích srovnávaných úprav – např. zahájení nebo vedení
kontraktačních jednání bez úmyslu smlouvu uzavřít, nebo zneužití důvěrných
informací, které si strany sdělí před uzavřením smlouvy.
Případy porušení povinnosti nepůsobit škodu lze dle německého práva
postihnout jak podle ustanovení o předsmluvní odpovědnosti, tak i podle ustanovení
o odpovědnosti deliktní. Tato dvojznačnost právní úpravy je v právních kruzích
značně kritizována, neboť smluvní a mimosmluvní odpovědnost mají různá
pravidla a podmínky aplikace, včetně různých předpokladů pro náhradu škody,
tudíž výběr mezi jedním nebo druhým režimem odpovědnosti má významný vliv
na práva poškozené osoby.189 V praxi tak může docházet k případům, kdy si
poškozená strana záměrně zvolí ten či onen režim, aby dosáhla lepšího postavení.
Tato situace tak značně snižuje právní jistotu stran vyjednávání o smlouvě a popírá
samotný účel právní úpravy, když volbu právního režimu imperativně neurčuje,
ale naopak ji svěřuje do rukou poškozené osoby.

8.1.3 Zavinění v předsmluvní odpovědnosti
Odpovědnost za jednání v předsmluvní fázi je v německém právu
koncipována

jako

odpovědnost

subjektivní

–

za

zaviněné

jednání.

Dle ust. § 276 BGB potom k založení odpovědnosti postačí i pouhá nedbalost.190
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8.1.4 Následky porušení předsmluvních povinností
Tradičním a nejčastějším důsledkem porušení povinnosti v předsmluvní fázi
je samozřejmě vznik povinnosti nahradit vzniklou škodu.
Německá právní teorie rozlišuje mezi náhradou tzv. negativní škody (jejím
účelem je uvést poškozenou stranu do situace, v jaké by se nacházela, kdyby
nedošlo k porušení předsmluvní povinnosti) a pozitivní škody (jež má poškozeného
postavit do pozice, v jaké by se nacházela, kdyby byla uzavřena smlouva, k jejímuž
uzavření v důsledku porušení předsmluvní povinnosti nedošlo).191
V rámci negativní škody se tradičně hradí vynaložené náklady a ušlý zisk.
Ohledně ušlého zisku platí, že, pokud mělo být předmětem smlouvy zboží, které je
běžně prodejné za obvyklou cenu, není pro vznik práva na náhradu ušlého zisku
třeba prokazovat existenci náhradního obchodu, který by poškozená strana mohla
uzavřít, nevyjednávala-li by se stranou, která porušila svou předsmluvní povinnost.
V případě neoprávněného ukončení předsmluvních jednání se nahrazují pouze ty
náklady, které poškozená strana vynaložila až po vzniku oprávněné důvěry, že bude
smlouva s jistotou uzavřena. Výše náhrady škody by neměla přesahovat to, čeho by
se poškozené straně dostalo, pokud by byla smlouva uzavřena. Avšak existují
i názory, které připouštějí náhradu škody až do její skutečné výše, bez ohledu
na výši prospěchu, který by strana získala z uzavřené smlouvy.
Tzv. pozitivní škoda se hradí v případě, kdy k uzavření smlouvy nedošlo
v důsledku porušení předsmluvních povinností – např. nenaplnění formy smlouvy.
V takovém případě se poškozenému nenahrazuje plnění ze smlouvy (neboť to by
de facto znamenalo vyloučení svobodného rozhodnutí strany neuzavřít smlouvu
a zároveň by tím požadavek zákona na dodržení určité formy smlouvy ztratil
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jakýkoliv smysl), ale hradí se mu výdaje, které by musel vynaložit na uzavření
obdobné smlouvy.192
Specifická je odpovědnost v případě uzavření smlouvy v důsledku
nepoctivého jednání jedné ze stran – např. zamlčení podstatných informací.
V takovém případě si poškozená strana může vybrat zda (i) od smlouvy odstoupí
a bude požadovat náhradu škody; nebo (ii) bude trvat na pokračování platnosti
smlouvy a bude požadovat náhradu rozdílu mezi skutečně uzavřenou smlouvou
a smlouvou, kterou by uzavřela nebýt porušení předsmluvní povinnosti.193

8.1.5 Promlčení práv z předsmluvní odpovědnosti
Dle německé právní úpravy se práva z odpovědnosti stran za porušení
předsmluvní odpovědnosti promlčují dle ust. §§ 195 a 199 BGB v obecné tříleté
lhůtě.194

8.2 Předsmluvní odpovědnost v zemích práva common law
Předsmluvní odpovědnost v tradičním pojetí tak, jak ji známe z právních
úprav států s kontinentálním systémem práva, v zemích common law de facto
neexistuje. Rovněž v těchto právních řádech nenalezneme ani obecnou povinnost
jednat v dobré víře, z níž by se odpovědnost stran v předsmluvní fázi dala
dovodit.195
Odpovědnost za určitá jednání stran ve fázi před uzavřením smlouvy však lze
dovodit z jiných právních institutů, a to zejména z (i) deliktní odpovědnosti;
a (ii) doktríny estoppel; s tím, že je však v daleko větší míře než v jakémkoliv z výše
rozebraných právních řádů omezená zásadou smluvní volnosti.
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Doktrína estoppel je založená na ochraně strany, která utrpěla škodu
v důsledku činnosti nebo prohlášení strany, ve které důvěřovala a které se následně
ukázalo nepravdivým. V oblasti předsmluvní odpovědnosti se pak v největší míře
uplatní tzv. „reliance-based estoppel“, založený na důvěře v uskutečněné jednání
nebo prohlášení. Jednotlivé druhy estoppel se liší stát od státu. Z pohledu
předsmluvní odpovědnosti jsou nejdůležitějšími: (i) estoppel by representation
of fact (v USA nazývaný equitable estoppel), který se zakládá na důvěře jedné
strany v prohlášení nebo informace poskytnuté druhou stranou; a (ii) promissory
estoppel, jenž se odvíjí od slibu učiněného jednou ze stran.
Rozdíl mezi použitím estoppel v anglickém a americkém právu spočívá
zejména v tom, že v Anglii je estoppel považován spíše za prostředek obrany,
kterého v zásadě nemůže být využito k podání žaloby, zatímco dle práva USA může
být estoppel i samostatným důvodem podání žaloby.
Kromě toho lze najít i další rozdíly v praktické aplikaci odpovědnosti stran
v předsmluvní fázi v obou výše zmíněných státech.196

8.2.1 Aplikace předsmluvní odpovědnosti v právu USA
Odpovědnost za nepravdivé prohlášení v právu USA upravuje čl. 525
druhého Restatementu pro deliktní odpovědnost - „Restatement (second) of Torts“,
který stanoví povinnost k náhradě škody v případě, kdy druhou stranu k uzavření
smlouvy přimělo nepravdivé prohlášení. Čl. 552 pak upravuje odpovědnost
za chybně poskytnuté informace. Ustanovení těchto článků však lze použít pouze
v případě, že byla následně uzavřena smlouva.
V americkém právu byla dále v oblasti odpovědnosti v předsmluvní fázi
vytvořena doktrína implied in fact contract, jež do jisté míry připomíná pojetí
předsmluvní odpovědnosti v Německu, neboť staví na vzniku jakéhosi
kvazikontraktu. Na rozdíl od pojetí culpa in contrahendo však doktrína implied
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in fact contract pro vznik odpovědnosti předpokládá existenci faktické smlouvy,
která je dotvářena soudem.
Nejvíce propracovanou je v oblasti předsmluvní odpovědnosti doktrína
estoppel. Jak již bylo výše uvedeno, rozlišuje se promissory estoppel a equitable
estoppel. Případy equitable estoppel se svou povahou podobají deliktní
odpovědnosti upravené ve výše citovaných čl. 525 a 552 druhého Restatementu.
Ten však předpokládá úmyslné jednání, zatímco pro naplnění podmínek equitable
estoppel postačuje i nedbalostní jednání. V případě deliktní odpovědnosti má
poškozená strana právo na odstoupení od smlouvy a odškodnění veškeré vzniklé
škody. Naopak v případě equitable estoppel soudy vedle práva na odstoupení
od smlouvy přiznávají pouze tzv. odškodnění smlouvy – tedy odškodnění
povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, a nikoliv náhradu další škody, která
nedbalostním jednáním vznikla.
Doktrína

estoppel

se

v

USA

nejčastěji

aplikuje

na

franšízové

a subdodavatelské smlouvy a smlouvy o obchodním zastoupení.197 Konkrétní
podmínky jejího použití pak v průběhu let více či méně obecně vytvořila judikatura.
Na základě promissory estoppel se tak např. přiznává náhrada škody v případě
příslibu uzavření smlouvy, který však poté, co zájemce učiní potřebné kroky, není
dodržen. Z počátku judikatura přiznávala právo na náhradu pouze některých složek
škody198, postupem času však dospěla k názoru, že je poškozené osobě třeba přiznat
celou výši vzniklé negativní škody.199
Rozpor v judikatuře panuje ohledně otázky, zda je namístě přiznat právo
na náhradu škody vzniklé hlavnímu dodavateli odvoláním nabídky jeho
subdodavatele. V případě James Baier Co. v. Gimbel Bros. soud dovodil, že
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odvolání návrhu subdodavatele v době, kdy samotná nabídka hlavního dodavatele
adresovaná potenciálnímu odběrateli ještě nebyla přijata, nemůže dát vzniknout
odpovědnosti za škodu, neboť hlavní dodavatel měl dbát ochrany svých práv
a neměl nabídku subdodavatele použít pro svou vlastní nabídku v době, kdy ještě
nebyla přijata.200 V obdobném případě však soud dovodil, že slib subdodavatele
může vyvolat oprávněnou důvěru, a jeho odvolání tak může být důvodem pro vznik
odpovědnosti za škodu.201
Z pohledu předsmluvní odpovědnosti je zajímavý případ Wood v. Lucy, Lady
Duff-Gordon, kdy měl žalobce na základě smlouvy o obchodním zastoupení právo
(nikoliv povinnost) vyrábět věci v designu žalované, umisťovat její značku na cizí
výrobky a udělovat licenci třetím osobám k prodeji výrobků žalované, za což měl
obdržet odměnu ve výši 50 % zisku z uzavřených smluv. Žalovaná však tyto
obchody uzavírala sama a ponechávala si celý zisk. Soud v tomto případě dovodil,
že ačkoliv žalobci smlouvou nevznikla povinnost, ale pouze právo k výkonu výše
uvedené činnosti, lze ze slibu žalované dovodit určité povinnosti, a na tomto
základě žalobci přiznal náhradu škody. Je však třeba zdůraznit, že soud své
rozhodnutí v této věci neodůvodnil odkazem na promissory estoppel, nýbrž
na povinnost jednat v dobré víře. V citovaném případě tak soud de facto aplikoval
institut předsmluvní odpovědnosti tak, jak existuje v kontinentálním právu.202

8.2.2 Aplikace předsmluvní odpovědnosti v anglickém právu
V anglickém právu dlouhou dobu platilo, že odpovědnost za nepravdivá
prohlášení byla podřazována pod skutkovou podstatu omylu vyvolaného lstí. Pokud
pak takové nepravdivé prohlášení nebylo úmyslné, ale bylo založeno pouhou
nedbalostí, bylo možné domoci se pouze odškodnění smlouvou založené
povinnosti, avšak nikoliv náhrady další škody.
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Toto pojetí se změnilo s přijetím Misrepresenation Act z roku 1967, který
připustil náhradu škody až do její skutečné výše i v případě nedbalostního
nepravdivého prohlášení a zároveň převrátil důkazní břemeno v neprospěch osoby,
která prohlášení učinila.
Pokud se týče promissory estoppel, rozsah jeho aplikace v anglickém právu
není zdaleka tak široký jako v právu USA. Předně, na rozdíl od amerického práva
se v právu anglickém nepovažuje za závazný slib, jemuž neodpovídá žádné
protiplnění. Slib se tak stává závazným až v případě, kdy strana, jíž byl určen,
protiplnění skutečně poskytne nebo jej alespoň slíbí. Protiplnění přitom nemusí
odpovídat hodnotě učiněného slibu a může být pouze symbolické.203
Tato zásada však byla do jisté míry prolomena rozhodnutím v případě Central
London Property Trust Ltd. v. High Trees House, Ltd., ve kterém soud umožnil
použití námitky slibu snížení nájemného. Ačkoliv slibu neodpovídalo žádné
protiplnění, soud uznal námitku nájemce proti žalobě na zaplacení nájemného
v nesnížené výši. Lze tak dovodit, že slib, jemuž neodpovídá žádné protiplnění, lze
v anglickém právu použít minimálně jako obranu proti uplatněné žalobě.204

8.3 Culpa in contrahendo v mezinárodních projektech
Předsmluvní odpovědnosti je věnována značná pozornost rovněž v některých
mezinárodních projektech. Oproti úpravě obsažené v národních právních řádech
přinášejí tyto unifikační práce jednu neoddiskutovatelnou výhodu. Vznikají
na základě komparace právních úprav různých států, které v sobě shrnují. Lze tak
říci, že tato díla mezinárodního dosahu ve výsledku kombinují jednotlivá
ustanovení a instituty zejména evropských právních řádů za účelem vytvoření
co možná nejoptimálnější právní úpravy.
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Na druhou stranu je třeba dodat, že tyto unifikační projekty v naprosté většině
případů nejsou právně závazné, a jejich použití tudíž závisí pouze na vůli stran.
Současná tendence je však taková, že i soudy jednotlivých států se na tato pravidla
odvolávají ve své rozhodovací praxi a jejich aplikací vykládají národní právní řád
a případně doplňují mezery v právní úpravě.205
Z tohoto důvodu považuji za vhodné v této práci zmínit a stručně popsat
i právní úpravu vybraných unifikačních projektů. Konkrétně se pokusím přiblížit
jednotlivá ustanovení Zásad mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT
(UNIDROIT) a Principů evropského smluvního práva (PECL) týkající se
předsmluvní odpovědnosti.

8.3.1 Základ a pojetí předsmluvní odpovědnosti
Základním kamenem principů UNIDROIT i PECL je stejně jako ve většině
výše uvedených právních řádů zásada dobré víry (čl. 1.7 UNIDROIT,
čl. 1:102 PECL). V obou projektech je pak povinnost jednat v souladu s požadavky
dobré víry výslovně vztažena i na fázi vyjednávání o smlouvě. Jednotlivé skutkové
podstaty předsmluvní odpovědnosti tak lze bez problému odvodit již z těchto
ustanovení, aniž by bylo třeba stanovit další speciální povinnosti. Dle obou
právních dokumentů povinnost jednat v dobré víře nelze smluvně vyloučit.206
Poskytuje se tak určitý minimální standard chování, jenž strany musejí povinně
dodržovat. Není však vyloučeno, aby si strany vzájemně dohodly přísnější
povinnosti v předsmluvní fázi.
Čl. 1.8 UNIDROIT pak obecný princip dobré víry dále rozvádí, když stanoví
zákaz „nekonzistentního chování“. Zákaz se vztahuje na takové případy, kdy se
chování strany vymyká určitým předchozím standardům chování, na něž druhá
strana spoléhá, a v důsledku spoléhání se na takové předchozí chování vznikne
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druhé straně škoda.207 Pod toto ustanovení by se tak dalo zařadit např. pokračování
v kontraktačních jednáních bez úmyslu uzavřít předmětnou smlouvu. Principy
UNIDROIT však v tomto ohledu mají speciální ustanovení (čl. 2.1.5 odst. 3).

8.3.2 Skutkové podstaty předsmluvní odpovědnosti
Jak principy UNIDROIT tak PECL kromě obecné povinnosti dobré víry dále
konkrétně upravují některé skutkové podstaty.

A.

Nepoctivé vedení a přerušení kontraktačních jednání
Obě zmiňované úpravy primárně zakotvují obecnou zásadu smluvní volnosti

(čl. 1.1 UNIDROIT, čl. 1:102 PECL). Tato zásada je dále rozvedena v následujících
článcích, které stanoví, že každá strana je oprávněna vést vyjednávání o smlouvě
a neodpovídá za jeho neúspěch (tedy za ukončení vyjednávání, aniž by byla
smlouva uzavřena). Strana, která kontraktační jednání vede nebo přeruší v rozporu
s požadavky dobré víry, však odpovídá za škodu, kterou tím způsobí. Za jednání
v rozporu se zásadou dobré víry se pak rozumí zejména zahájení jednání nebo
pokračování v něm bez úmyslu smlouvu uzavřít.208 Z pojetí zmíněných ustanovení
vyplývá, že pod ně bude spadat i nesdělení nebo zkreslení informací, jež jsou
pro rozhodnutí o uzavření smlouvy podstatné (ačkoliv na takové případy je
za určitých podmínek možno použít i ustanovení o prostém omylu a omylu
vyvolaném lstí).
V rámci náhrady škody se poškozená strana může domáhat jak náhrady
skutečné škody, tak i ušlého zisku odpovídajícího promarněné příležitosti
z obdobné smlouvy, kterou by mohla uzavřít, pokud by nedošlo k jednání v rozporu

207
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s dobrou vírou, ne však ušlého zisku ze smlouvy, k jejímuž uzavření v důsledku
nepoctivého jednání nedošlo.209

B.

Porušení důvěrnosti informací sdělených před uzavřením smlouvy
Jak principy UNIDROIT tak PECL dále rovněž obsahují výslovnou úpravu

zneužití důvěrných informací (čl. 2.1.6 UNIDROIT, čl. 2:302 PECL). Podle těchto
ustanovení předá-li strana v průběhu předsmluvních vyjednávání druhé straně
důvěrné informace, je druhá strana povinna zachovat jejich důvěrnost a nepředat je
třetí osobě nebo nezneužít pro vlastní prospěch. Tato povinnost není, stejně jako
v jiných úpravách, závislá na tom, zda byla smlouva následně uzavřena
či nikoliv.210
Jaká informace je považována za důvěrnou, může vyplývat jak z výslovného
označení za důvěrnou jednou ze stran (subjektivní pojetí), anebo ze samotné povahy
informace, aniž by bylo třeba, aby strana takovou informaci za důvěrnou výslovně
označila (objektivní pojetí).
Straně, která důvěrnou informaci neoprávněně předala třetí osobě, nebo ji
sama zneužila, může vzniknout jak povinnost k náhradě skutečné škody, tak
i k vydání prospěchu, který v souvislosti s porušením své povinnosti získala.211

C.

Informační povinnost
Ani jedna ze srovnávaných úprav výslovně neupravuje obecnou informační

povinnost, avšak lze ji dovodit jak z výše uvedené obecné povinnosti dobré víry
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komentář

a ze speciální povinnosti dobré víry ve vztahu k vedení kontraktačních jednání, tak
z úpravy prostého omylu (čl. 3.2.1 a 3.2.2 UNIDROIT, čl. 4:103 PECL) a omylu
vyvolaného lstí (čl. 3.2.5 UNIDROIT, čl. 4:107 PECL).
Na rozdíl od národních právních úprav, kde v zásadě platí princip: „Neznalost
zákona neomlouvá“, úprava omylu jak v principech UNIDROIT, tak v principech
PECL jako potenciální důvod neplatnosti smlouvy připouští i právní omyl.212 Tato
úprava je odůvodněna skutečností, že transakce mezinárodního obchodu mohou být
ovlivněny cizími právními řády, s nimiž strany smlouvy nemusejí být v plné míře
seznámeny.
Strana, která byla uvedena v omyl, se může dovolat neplatnosti smlouvy
v případě, že nebýt omylu, průměrně rozumná osoba by předmětnou smlouvu
neuzavřela nebo uzavřela pouze za odlišných podmínek, a to za podmínky, že druhá
strana její omyl sama způsobila nebo o omylu věděla nebo vědět musela a v rozporu
se zásadami obchodního styku stranu z omylu nevyvedla. Ze zmiňovaných
ustanovení tak nevyplývá přesný rozsah informační povinnosti, ale pouze obecný
rámec určený zásadami obchodního styku. Kdy je strana povinna zjistit si
informace potřebné pro rozhodnutí o uzavření smlouvy sama a kdy má naopak
právo na tyto informace ze strany svého spolukontrahenta, tak bude třeba dovodit
vždy podle konkrétní skutkové situace. Má se však za to, že omyl pouze v hodnotě
zboží nebo pohnutce uzavření smlouvy, stejně jako ve francouzském a quebeckém
právu, není důvodem pro dovolání se neplatnosti smlouvy.
Naopak neplatnosti smlouvy se nelze dovolat v případě, že omyl strany
vzniknul v důsledku její vlastní hrubé nedbalosti nebo strana ve vztahu
ke skutečnosti, ohledně níž se zmýlila, převzala riziko možného omylu.213
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k

PECL ve vztahu k omylu při uzavírání smlouvy obsahují zvláštní ustanovení.
Má-li strana právo dovolat se neplatnosti smlouvy a druhá strana projeví zájem plnit
smlouvu nebo smlouvu skutečně plní tak, jak byla stranou stiženou omylem
pochopena, pak se má za to, že smlouva byla uzavřena s takovým obsahem, jak se
domnívala strana stižená omylem. Tento zájem však strana, která způsobila
neplatnost smlouvy, musí druhé straně oznámit bezprostředně poté, co se dozví
o tom, jakým způsobem strana stižená omylem obsah smlouvy pochopila.214
PECL v čl. 4:106 navíc stanoví, že strana stižená omylem má právo
na náhradu vzniklé škody i v případě, že jí nevzniklo právo dovolat se neplatnosti
smlouvy. To však neplatí v případě, že strana, která informaci poškozené straně
sdělila, věřila, že je informace pravdivá.
Byl-li omyl úmyslně způsoben jednou ze stran, aplikuje se úprava omylu
vyvolaného lstí obsažená v čl. 3.2.5 UNIDROIT a čl. 4:107 PECL. Dle těchto
ustanovení strana vyjednávání odpovídá druhé straně za škodu způsobenou
úmyslným zamlčením nebo zkreslením informací nebo neposkytnutím informací
v situaci, kdy k jejich poskytnutí byla povinna. Jedná-li se o úmyslné jednání,
nemusí být pro vznik práva na náhradu škody splněny výše uvedené podmínky
stanovené pro případ pouhého omylu.
V případě neplatnosti smlouvy jsou obě strany povinny vrátit si veškerá již
uskutečněná plnění z předmětné smlouvy. Zároveň ta strana, která o důvodu
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neplatnosti věděla, je povinna druhé straně nahradit škodu, která jí z neplatnosti
vznikla.215

8.3.3 Následky porušení předsmluvních povinností
Stejně jako v jiných právních úpravách, i podle výše uvedených unifikačních
projektů je nejčastějším následkem porušení povinností v předsmluvní fázi vznik
práva na náhradu škody. Obecně se hradí skutečná škoda a ušlý zisk. Jak již bylo
uvedeno výše, ušlý zisk se hradí pouze v rozsahu ušlé příležitosti uzavřít obdobnou
smlouvu. Nehradí se však ušlý zisk ze smlouvy, která v důsledku porušení
předsmluvní povinnosti nebyla uzavřena.
Je-li naplněna skutková podstata prostého omylu nebo omylu vyvolaného lstí,
může se poškozená strana rovněž domáhat neplatnosti uzavřené smlouvy. Může se
však rozhodnout setrvat ve vztahu založeném dotčenou smlouvou a žádat pouze
náhradu škody.
V případě porušení důvěrnosti informací sdělených v předsmluvní fázi může
být porušující strana navíc povinna vydat veškerý prospěch, jenž v souvislosti
s porušením své povinnosti získala.
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9 Závěr
Výše provedené srovnání vybraných právních řádů jak kontinentálního práva,
tak systému common law, tak i některých mezinárodních unifikačních projektů
ukázalo, že ve více či méně propracované formě se jednotlivá, byť někdy značně
kusá ustanovení upravující předsmluvní odpovědnost, objevují ve všech
srovnávaných právních úpravách. Komplexní institut předsmluvní odpovědnosti
však nalezneme zejména v právních řádech kontinentálního systému práva, včetně
mezinárodních dokumentů, které svým pojetím jednotlivých právních institutů
rovněž spadají spíše do systému kontinentálního práva. I v rámci kontinentálního
systému však lze mezi jednotlivými právními úpravami nalézt určité odlišnosti.
Pokud jde o samotné pojetí předsmluvní odpovědnosti, převažuje
ve srovnávaných úpravách kontinentálního práva pojetí předsmluvní odpovědnosti
jako odpovědnosti mimosmluvní povahy. V právní úpravě České republiky (jak
do 1.1.2014, tak po tomto datu), Francie i Québecu převážná část právní teorie řadí
jednotlivé skutkové podstaty právě do odpovědnosti deliktní. Naopak německá
právní úprava předsmluvní odpovědnost i po provedené reformě považuje
za jakousi odpovědnost sui generis vznikající na základě kvazizávazkového vztahu.
Toto pojetí v německém právu implicitně vyplývá z právní úpravy deliktní
odpovědnosti. Sankcionovat lze totiž pouze zásahy do v zákoně taxativně
vypočtených práv, a proto na rozdíl od jiných právních řádů nelze v německé právní
úpravě obecnou koncepci předsmluvní odpovědnosti dovodit na základě povinnosti
dobré víry a mimosmluvní odpovědnosti za porušení zákonem stanovené
povinnosti. Mezinárodní projekty se pak opět přiklánějí k první teorii a předsmluvní
odpovědnost řadí do odpovědnosti mimosmluvní. Lze tedy shrnout, že ani v rámci
kontinentálního práva není pojetí předsmluvní odpovědnosti zcela jednotné.
V systému práva common law pak žádné ucelené pojetí institutu předsmluvní
odpovědnosti de facto neexistuje. Právní řády (v tomto případě USA a Velké
Británie) obsahují pouze jednotlivá ustanovení, která netvoří jednotný právní
institut. Odpovědnost stran ve fázi před uzavřením smlouvy je v zásadě založena
na ochraně strany, která utrpěla škodu v důsledku jednání druhé strany, v nějž
důvěřovala a jež se ukázalo nepravdivým – tzv. doktrína estoppel. Konkrétně se lze

107

náhrady škody domáhat zejména v případě nepravdivého prohlášení a slibu, který
nebyl druhou stranou dodržen. Na rozdíl od USA je však v anglickém právu
doktrína estoppel považována spíše za prostředek pasivní obrany než aktivního
vymáhání nároku.
Dále lze zmínit, že zatímco v některých právních řádech je předsmluvní
odpovědnosti věnována výslovná právní úprava – např. v současné právní úpravě
České republiky a Německa, ale i v mezinárodních unifikačních projektech;
v jiných právních řádech explicitní ustanovení zcela nebo částečně chybí,
a předsmluvní odpovědnost je tak dovozována z ustanovení obecné povahy –
to platí pro francouzskou a québeckou úpravu a českou právní úpravu před nabytím
účinnosti nového občanského zákoníku, a zejména pak pro právní řády common
law.
Předsmluvní odpovědnost je při absenci výslovných ustanovení nejčastěji
dovozována zejména z obecné deliktní odpovědnosti, povinnosti dodržovat
požadavky dobré víry a z právní úpravy prostého omylu a omylu vyvolaného lstí.
V principech UNIDROIT a PECL jsou sice výslovně upraveny i jednotlivé
skutkové podstaty předsmluvní odpovědnosti, ale zároveň oba dva unifikační
projekty obsahují i ustanovení zakotvující obecnou povinnost jednat v dobré víře,
a to i ve fázi před uzavřením smlouvy. Předsmluvní odpovědnost tak lze (i mimo
výslovně upravené skutkové podstaty) dovodit i z obecného požadavku dobré víry.
Oba dokumenty navíc výslovně stanoví, že požadavek dobré víry nelze smluvně
vyloučit, čímž všem subjektům právní úpravy zajišťují alespoň minimální standard
chování. Principy UNIDROIT nadto požadavek dobré víry v předsmluvní fázi
posilují zákazem nekonzistentního jednání – tedy takového chování, které se
významně odchyluje od předchozího vzorce chování a tím druhou stranu uvádí
do právní nejistoty.
Nakonec, v právu common law je předsmluvní odpovědnost dovozována
zejména z doktríny estoppel – tedy ochrany důvěry v určité jednání druhé strany.
Například v americkém právu však lze najít i soudní rozhodnutí, která nedodržení
příslibu sankcionují povinností k náhradě škody s výslovným odkazem
na povinnost jednat v dobré víře. Minimálně v americkém právu tak lze pozorovat
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určitý příklon ke kontinentálnímu pojetí ohledně odůvodnění odpovědnosti stran
za jednání před uzavřením smlouvy.
Pokud se týče obsahu předsmluvní odpovědnosti – tedy jednotlivých
předsmluvních povinností a na ně navazujících skutkových podstat, lze shrnout, že
je (alespoň v rámci kontinentálního práva) v zásadě obdobný. Jednotlivé právní
úpravy se liší prakticky jen v detailech. Naopak v právních řádech systému common
law je okruh sankcionovaných jednání značně odlišný. Z výše uvedeného pojednání
vyplývá, že dle anglického a amerického práva se v předsmluvní fázi sankcionuje
de facto pouze nepravdivé prohlášení, na jehož základě byla uzavřena smlouva,
a porušení slibu.
V následujících odstavcích bych chtěla shrnout některé konkrétní rozdíly
srovnávaných úprav.
Tradiční skutkovou podstatou předsmluvní odpovědnosti je prakticky
ve všech srovnávaných právních řádech nepoctivé ukončení kontraktačních jednání
– tedy ukončení negociace smlouvy bez legitimního důvodu. Jak již bylo uvedeno
výše, žádná ze srovnávaných právních úprav však neposkytuje vyčerpávající
definici tohoto „legitimního důvodu“, jehož absence otevírá možnost aplikace
odpovědnosti za škodu. Jednotlivé důvody jsou tak soudy vždy posuzovány ad hoc
s ohledem na konkrétní okolnosti skutkové situace. V této souvislosti stojí
za zmínku, že, zatímco česká právní teorie dovozuje, že výhodnější nabídka není
spravedlivým důvodem k ukončení negociace smlouvy, který by ukončující stranu
zprostil odpovědnosti za případnou škodu, německá právní teorie naopak výslovně
uvádí, že jedním z legitimních důvodů pro ukončení vyjednávání o smlouvě je
právě konkurenční nabídka. Lze jistě souhlasit, že tento názor staví na principu tržní
ekonomiky, který přispívá ke zdravému fungování trhu, na druhou stranu se nezdá
spravedlivé, aby se strana, která již vynaložila značné náklady na plnění smlouvy,
o níž měla za to, že bude s jistotou uzavřena, nemohla domáhat náhrady škody
v situaci, kdy druhá strana vyjednávání ukončí den před podpisem smlouvy
z důvodu výhodnější nabídky. V tomto ohledu se tedy lze přiklonit spíše na stranu
české právní teorie.
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Ve srovnávaných právních řádech systému common law sice právní úprava
nepoctivého přerušení jednání o smlouvě není výslovně upravena, avšak
v některých případech by v tomto ohledu bylo možné aplikovat estoppel pro případ
porušení slibu. V americkém právu obecně platí, že učiní-li někdo slib, na jehož
základě strana, jíž byl slib určen, podnikne určité kroky a vynaloží náklady, a je-li
slib následně porušen, má adresát slibu právo na náhradu škody. V porovnání
s českou právní úpravou a úpravou frankofonních zemí a Německa tak v systému
práva common law zřejmě nepostačuje, aby vyjednávání o uzavření smlouvy
dospěla do určitého stádia, ale musí zde existovat alespoň do jisté míry
formalizovaný slib. Až nedodržením tohoto slibu se pak strana dopouští porušení
své povinnosti. V anglickém právu je situace ještě o něco nepříznivější, když
za závazný je považován pouze slib, kterému odpovídá (byť i pouze symbolické)
protiplnění strany, jíž byl slib určen. Soudy však již v minulosti připustily použití
slibu, jemuž neodpovídalo žádné protiplnění, při obraně proti žalobě na plnění,
a de facto tak judikovaly, že i „nezávazný“ slib může být použit alespoň jako
pasivní obrana proti nároku druhé strany.
Další typickou skutkovou podstatou předsmluvní odpovědnosti je porušení
informační povinnosti. Česká právní úprava i právní úpravy frankofonních zemí
za více či méně striktních podmínek připouštějí dovolání se neplatnosti smlouvy
z důvodu porušení informační povinnosti i v případě, kdy k porušení došlo z pouhé
nedbalosti. Německá úprava však obsahuje speciální ustanovení, podle něhož lze
smlouvu stiženou porušením informační povinnosti napadnout pouze v případě, že
k porušení došlo úmyslně. Část právní teorie se domnívá, že nedbalostní porušení
informační povinnosti lze sankcionovat na základě ustanovení o předsmluvní
odpovědnosti. Avšak druhá část teorie má za to, že zmíněné ustanovení je speciální
právní normou, jejímž účelem je právě vyloučení možnosti napadnout smlouvu
v případě pouhého nedbalostního porušení informační povinnosti, a proto
ustanovení o předsmluvní odpovědnosti nelze subsidiárně použít. Judikatura
dovolání se neplatnosti smlouvy stižené porušením informační povinnosti
z nedbalosti připouští, avšak pouze v případě, že vznikla majetková újma.
Porušení informační povinnosti může být za splnění podmínek stanovených
v jednotlivých právních řádech i v mezinárodních projektech sankcionováno
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i podle ustanovení o prostém omylu a omylu vyvolaném lstí. Srovnávané právní
řády se pak v určitých detailech liší, pokud jde o druhy omylů, které mohou založit
nárok dovolat se neplatnosti smlouvy. Tak například dle francouzské teorie se
neplatnosti smlouvy nelze dovolat v případě omylu, jenž se týká pouze hodnoty
předmětu smlouvy, aniž by se zároveň týkal jeho podstatných vlastností. Stejně tak
se podle francouzského práva nelze neplatnosti dovolat v případě omylu v pohnutce
k uzavření smlouvy, ledaže strana stižená omylem své pohnutky druhé straně před
uzavření smlouvy výslovně sdělila. Česká právní úprava takovouto klasifikaci
omylu zakládajícího právo na dovolání se neplatnosti smlouvy neobsahuje a pouze
stanoví, že omyl se musí týkat rozhodující skutečnosti. Rozhodnutí o tom, zda omyl
dosahuje takové intenzity, aby jeho existence ospravedlnila právo domáhat se
neplatnosti smlouvy, tak bude vždy záležet na konkrétních skutkových okolnostech
a uvážení soudu.
K právní úpravě omylu lze rovněž podotknout, že principy UNIDROIT
a PECL jako jediné ze srovnávaných úprav, na rozdíl od národních právních řádů,
výslovně připouštějí aplikaci právní úpravy omylu i v případě omylu právního.
Je tomu tak zejména proto, že oproti národním úpravám, kde v zásadě platí, že
neznalost zákona neomlouvá, v rámci citovaných mezinárodních projektů může
docházet k aplikaci různých právních řádů a zdá se přehnané a nepřiměřené
vyžadovat od stran mezinárodních obchodních smluv, aby detailně znaly cizí právo,
které se v daném případě může aplikovat.
V souvislosti s úpravou omylu principy PECL navíc výslovně připouštějí
určitou regularizaci smlouvy stižené omylem, když stanoví, že začne-li strana, jež
o omylu druhé strany věděla, plnit smlouvu v tom smyslu, v jakém ji poškozená
strana pochopila, má se za to, že smlouva byla uzavřena s tímto obsahem.
Současná česká právní úprava (patrně po vzoru francouzské) nově obsahuje
rovněž explicitní úpravu dol – tedy omylu vyvolaného lstí. Zatímco francouzská
úprava však převážně nepřipouští dovolání se neplatnosti smlouvy v případě
tzv. dol incident – tedy omylu vyvolaného lstí, který postihuje vedlejší okolnost,
a přiznává pouze právo na náhradu škody, nový občanský zákoník obsahuje
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výslovné ustanovení, podle něhož se lze domáhat neplatnosti i v případě omylu
o vedlejší skutečnosti, pokud byl omyl vyvolán lstí druhé strany.
K úpravě nároku ze smlouvy uzavřené v důsledku omylu vyvolaného druhou
stranou lze v rámci práva common law přirovnat tzv. estoppel v případě
nepravdivého prohlášení. Dle anglického i amerického práva má v takovém případě
poškozená strana právo na náhradu škody. Na náhradu veškeré škody má však
dle amerického práva poškozená strana nárok, pouze pokud bylo nepravdivé
prohlášení druhou stranou učiněno záměrně. V opačném případě má nárok pouze
na odškodnění povinností založených dotčenou smlouvou. V anglickém právu se
dlouhou dobu uplatňoval stejný koncept. Přijetím Misrepresentation Act
v roce 1967 však bylo výslovně stanoveno, že poškozená strana má nárok
na náhradu veškeré škody i v případě nedbalostního jednání. Břemeno důkazu bylo
navíc uloženo straně, která nepravdivé prohlášení učinila.
Pokud jde o další skutkovou podstatu předsmluvní odpovědnosti – způsobení
neplatnosti právního úkonu – dle české právní úpravy (účinné do 31.12.2013
i po tomto datu) se náhrady škody může dovolávat pouze ta strana, která o důvodu
neplatnosti nevěděla. V souladu se zásadou „neznalost zákona neomlouvá“ se pak
má za to, že je-li důvodem neplatnosti smlouvy nedostatek formy, nemá právo
na náhradu škody žádná ze stran neplatné smlouvy, neboť byly povinny znát
předepsanou formu předmětné smlouvy. Naproti tomu německá právní úprava
náhradu škody v případě neplatnosti smlouvy z důvodu nenaplnění požadavků
formy výslovně připouští.
Poslední z tradičních skutkových podstat předsmluvní odpovědnosti –
zneužití důvěrných informací sdělených před uzavřením smlouvy, včetně
případných právních důsledků – je ve všech srovnávaných řádech kontinentálního
systému práva i v mezinárodních projektech upravena prakticky shodně.
Další rozdíly lze naopak najít v oblasti náhrady škody a zejména její limitace.
Tak například dle české právní úpravy účinné před 1.1.2014 a rovněž dle quebecké
právní teorie platí, že při nepoctivém ukončení vyjednávání o smlouvě se nehradí
tzv. obvyklé náklady – tedy náklady, které jsou s negociací smlouvy běžně spojeny,
a které tak připadají k tíži každé ze stran. Nová česká právní úprava tuto limitaci
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vyplývající z judikatury Nejvyššího soudu výslovně nepřevzala, a je tak otázkou,
zda se bude i nadále aplikovat. Naopak německá teorie obdobné omezení dovozuje.
Při neoprávněném ukončení kontraktačních jednání by se poškozené straně měly
hradit pouze ty náklady, které vznikly až po vzniku oprávněné důvěry, že bude
smlouva uzavřena. Do jisté míry tak lze mezi starou českou, quebeckou a německou
právní úpravou pozorovat obdobnou logiku. Právě ty náklady, které strany vynaloží
do okamžiku vzniku oprávněné důvěry v uzavření smlouvy, jsou nejčastěji
tzv. obvyklé náklady, spojené s běžným vyjednáváním, které by měly jít k tíži každé
ze stran. Francouzská právní úprava neobsahuje omezení náhrady obvyklých
nákladů, ale místo toho stanoví, že se nenahrazují náklady vyvolané „přeexcitací“
strany, která je vynaložila – tedy přílišnou horlivostí, aniž by takovýto postup byl
jakkoliv iniciován druhou stranou.
Jak současná, tak i předchozí česká právní úprava, tak i německá právní
úprava, si do jisté míry protiřečí s právní úpravou frankofonních zemí, pokud jde
o náhradu ušlého zisku. Ve všech zmíněných úpravách kontinentálního práva
i mezinárodních projektů se v obecné rovině přiznává právo na náhradu škody
ve výši zisku ze smlouvy obdobné té, která nebyla v důsledku konkurenčního
vyjednávání uzavřena. V českém právu je náhrada ušlého zisku v tomto případě
poněkud diskutabilní. V německé právní úpravě pak ohledně náhrady ušlého zisku
při nepoctivém ukončení negociace smlouvy platí, že je-li zboží, které mělo být
předmětem smlouvy, běžně prodejné za obvyklou cenu, není potřeba prokazovat
možnost obdobného obchodu a ušlý zisk se tak vyčíslí právě s ohledem na obvyklou
cenu zboží. Na druhou stranu v českém i německém právu je poměrně striktně
odmítána možnost náhrady ušlého zisku z neuzavřené smlouvy (tedy ze smlouvy,
jejíž negociace byla nepoctivě ukončena). Stejné omezení výslovně upravují
i citované mezinárodní projekty. Oproti tomu ve frankofonních zemích se přiznání
náhrady škody i v tomto případě (alespoň v určitém rozsahu) připouští. Na tomto
místě je však třeba podotknout, že v quebeckém právu je otázka sankcionování
porušení předsmluvních povinností spíše teoretického rázu, neboť quebecké soudy
nejsou příliš ochotny přiznávat v těchto případech právo na náhradu škody.
Odlišné jsou pochopitelně i promlčecí lhůty práv z předsmluvní odpovědnosti
v jednotlivých právních úpravách. V této souvislosti stojí za zmínku, že pouze
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v právní úpravě České republiky jsou promlčecí lhůty důsledně rozděleny
na subjektivní a objektivní, a zvláštní promlčecí lhůtu pro úmyslné jednání.
V současné francouzské právní úpravě např. existuje pouze pětiletá subjektivní
lhůta. Návrh reformy závazkového práva pak počítá se zavedením objektivní lhůty
v délce 20 let. Obdobně v quebeckém a rovněž v německém právu je stanovena
pouze subjektivní lhůta v délce tří let. Lze tak shrnout, že s ohledem na časovou
aplikaci práv z titulu předsmluvní odpovědnosti poskytuje právní řád České
republiky nejrozsáhlejší právní ochranu.
S ohledem na výše uvedené lze shrnout, že ve srovnávaných právních řádech
prozatím převládá stav, kdy úprava předsmluvní odpovědnosti není jednoznačně
a uceleně kodifikována. Právní řády sytému common law pak v oblasti předsmluvní
odpovědnosti stojí prozatím zcela mimo, když větší důraz kladou na smluvní
volnost a naopak předsmluvní odpovědnost uceleně neupravují ani v zákoně,
ani prostřednictvím právní teorie a rozhodovací praxe. Z nového občanského
zákoníku, reformy BGB a vládního návrhu reformy francouzského závazkového
práva, stejně jako z mezinárodních unifikačních projektů však lze alespoň v oblasti
kontinentálního práva vycítit jednotnou snahu tuto problematiku v jednotlivých
právních řádech komplexně upravit.
Je zcela nepochybné, že explicitní právní úprava předsmluvní odpovědnosti
je v právních řádech vyspělých států velmi žádoucí, neboť zejména v obchodních
vztazích může mít porušení předsmluvních povinností finančně významné
důsledky. V dnešní globální době, kdy se každý den uskutečňují rozsáhlé
přeshraniční transakce, je jistě v zájmu samotných států modernizovat své právní
řády úpravou předsmluvní odpovědnosti a přilákat tak vyšší právní jistotou
kontraktačních jednání na své území zahraniční investory a podnikatele.
Ačkoliv Česká republika ve světovém ekonomickém měřítku nepatří
k předním hráčům, je rozhodně pozitivní, že po přijetí nového občanského zákoníku
na poli právní úpravy předsmluvní odpovědnosti i některé z ekonomicky
nejvyspělejších států světa významně převyšuje a stává se tak lákavější destinací
pro mezinárodní investice, které sebou nesou vyhlídky na ekonomický růst České
republiky.
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BGB

Bürgerliches Gesetzbuch

CC

Code civil (francouzský občanský zákoník)

C.c.Q.

Code civil québécois (quebecký občanský zákoník)

ObchZ

zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
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zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

PECL

Principy evropského smluvního práva

SOZ

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

UNIDROIT

Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT
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Abstrakt
Cílem této práce je komplexně pojednat o institutu předsmluvní
odpovědnosti. Práce se zaměřuje zejména na nový český občanský zákoník, který
vstoupil v účinnost dne 1.1.2014 a který do českého právního řádu nově zavedl
výslovnou a ucelenou právní úpravu předsmluvní odpovědnosti. Pro vytvoření
komplexního náhledu na institut culpa in contrahendo je současná česká právní
úprava následně srovnána s předchozí právní úpravou účinnou v České republice
do 31.12.2013, a rovněž se zahraničními právními úpravami, zejména
frankofonních zemí, a mezinárodními unifikačními projekty.
Tato práce se skládá z devíti kapitol. První kapitola pojednává o postavení
předsmluvní odpovědnosti v právním prostředí a zároveň stanoví cíle této práce.
Druhá kapitola přibližuje možná pojetí a základy institutu culpa in contrahendo
v různých právních řádech a pojednává o možných sankcích porušení
předsmluvních povinností. Třetí kapitola se zabývá historickým vývojem
předsmluvní odpovědnosti od prvních žalob v římském právu až po současné pojetí.
Ve čtvrté kapitole je zpracována aktuální česká právní úprava zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V této kapitole
pojednávám jak o jednotlivých skutkových podstatách předsmluvní odpovědnosti,
tak i o následcích porušení předsmluvních povinností a promlčení práv
z předsmluvní odpovědnosti. Následující pátá kapitola potom pojednává o týchž
otázkách ve vztahu k české právní úpravě účinné do 31.12.2013. Oproti předchozí
kapitole, pátá kapitola navíc v úvodu obsahuje analýzu a interpretaci jednotlivých
ustanovení starého občanského a obchodního zákoníku, z nichž jsou předsmluvní
povinnosti podle staré právní úpravy dovozovány. V závěru páté kapitoly je
obsaženo srovnání úpravy starého občanského zákoníku a obchodního zákoníku
s účinnou právní úpravou a posouzení možnosti aplikace dosavadní judikatury
i právní teorie na právní úpravu účinnou od 1.1.2014.
Šestá a sedmá kapitola jsou věnovány francouzské a quebecké právní úpravě
culpa in contrahendo. Obě kapitoly podle stejné logiky jako kapitoly předchozí
obsahují jak analýzu konkrétních právních norem zakládajících předsmluvní
povinnosti, tak i přiblížení jednotlivých skutkových podstat, možných následků
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porušení předsmluvních povinností a promlčení práv z předsmluvní odpovědnosti.
V závěru šesté kapitoly pojednávající o francouzské právní úpravě je rovněž
představen vládní návrh reformy francouzského závazkového práva, který byl
předložen k připomínkám parlamentu a veřejnosti, a shrnutí změn, které přináší.
Osmá kapitola obsahuje stručné nastínění právní úpravy v dalších právních
řádech – konkrétně Německa, které je kolébkou culpa in contrahendo, a právních
řádů systému common law (Velké Británie a USA), které naopak předsmluvní
odpovědnost komplexně neupravují. Závěrem jsou představeny i některé
mezinárodní unifikační projekty v oblasti závazkového práva - Zásady
mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT a Principy evropského smluvního
práva.
Poslední kapitola shrnuje poznatky ze všech analyzovaných právních řádů
a provádí jejich srovnání jak ohledně samotného pojetí a metodiky právní úpravy
předsmluvní odpovědnosti v jednotlivých právních řádech, tak i ve vztahu
k jednotlivým skutkovým podstatám, jejich nuancím ve srovnávaných právních
úpravách, i co do výše náhrady škody a jejích případných limitů. Celá práce je
završena zhodnocením všech srovnávaných právních úprav z pohledu ucelenosti
a kvality právní úpravy předsmluvní odpovědnosti.
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Abstract
The aim of this thesis is to dissert upon the institute of precontractual liability.
The thesis focuses namely on the new Czech Civil Code effective from 1 January
2014, which introduced into the Czech legal order express and complex legal
regulation relating to the precontractual liability. To create a complex overview
of the institute culpa in contrahendo, this thesis compares the current Czech legal
provisions with the previous legal provisions effective until 31 December 2013,
and also with foreign legal provisions, namely in the francophone countries,
and with international unification projects.
This thesis consists of nine chapters. The first chapter deals with the position
of the precontractual liability in a legal environment and sets out the aims of this
thesis. The second chapter enlightens possible concepts and basis of the institute
culpa in contrahendo in different legal orders and deals with possible sanctions
for violation of the precontractual obligations. The third chapter deals with
historical evolution of the precontractual liability from the very first actions
in Roman law until the current concept.
The fourth chapter disserts on the current Czech legal provisions of the Act
No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended. In this chapter, I deal with both the
particular facts of the precontractual liability and the consequences of the violation
of the precontractual obligations as well as the statutory limitation of the
precontractual liability claims. The following fifth chapter deals with the same
questions in relation to the Czech legal regulation effective until 31 December 2013.
Compared to the previous fourth chapter, in the very beginning the fifth chapter
contains an analysis and interpretation of particular legal provisions of the former
Civil Code and Commercial Code, based upon which the precontractual obligations
are construed under the former legislation. At the end of the fifth chapter I compare
the former legislation contained in the previous Civil Code and Commercial Code
with the legislation in force and assess the possibility of the application of the
existing case law and legal theory to the new legislation effective from 1 January
2014.
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The sixth and seventh chapters are devoted to French and Quebec legislation
relating to culpa in contrahendo. Both chapters, in accordance with the logic of the
previous chapters, contain both an analysis of specific legal provisions establishing
the grounds for the precontractual liability and the clarification of particular facts
of the precontractual liability, possible consequences of the violations of the
precontractual liability and the statutory limitation of the precontractual liability
claims. At the end of the sixth chapter, which deals with French legislation, I also
introduce a governmental draft of contractual law reform, which was presented
to the parliament and the public, and a brief summary of the changes it brings.
The eight chapter presents a brief image of the respective legislation in several
other countries – namely Germany (cradle of the institute of culpa in contrahendo)
and the states of the common law system (Great Britain and USA), which on the
other hand do not provide complex legal provisions relating to the precontractual
liability. At the very end, some of the international unification projects are
introduced – in particular the UNIDROIT Principles of International Commercial
Contracts and Principles of European Contract Law.
The last chapter summarizes the respective findings of each of the analyzed
legal orders and provides its comparison both from the perspective of the very
concept and methods of the legal provisions relating to the precontractual liability
in all the particular legal orders, as well as from the perspective of particular facts
of the precontractual liability and their nuances, such as compensation of damages
and its limits. In conclusion the thesis assesses all the compared legislations
from the perspective of their integrity and quality of the legal provisions relating
to the precontractual liability.
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