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Úvod

Občanskoprávní vztahy vznikají, a platí, že obdobným způsobem se i mění
a zanikají, na základě právních úkonů nebo jiných skutečností, s nimiž zákon vznik,
změnu nebo zánik těchto vztahů spojuje. Jedním ze způsobů zániku občanskoprávního
vztahu je odstoupení od smlouvy, které můžeme subsumovat do oblasti práva
závazkového. Přestože je závazkové právo částí soukromého práva, která je upravena
normami v mnoha odlišných oblastech, pojednává tato práce pouze o odstoupení
od smlouvy v režimu upraveném normami občanského zákoníku.
Závazkovým právem obecně se zabývá kapitola první, která má plnit zejména
funkci seznamovací a která má ve stručnosti přiblížit oblast soukromého práva, jedním
z jejíchž základních institutů je smlouva. Smlouvou samotnou se zabývá navazující
kapitola, která se věnuje rovněž jedné z výrazných právních soukromoprávních zásad,
a to zásadě pacta sunt servanda. Zásada pacta sunt servanda znamená, že již uzavřené
smlouvy mají být dodržovány a že porušení povinnosti ze smlouvy je porušením práva,
z něhož mají být vyvozeny odpovědnostní důsledky. Z této zásady však existují určité
výjimky. Institut odstoupení od smlouvy je jednou z těchto výjimek a občanský zákoník
sám s ním na několika místech počítá. Jednostranné odstoupení od smlouvy upravuje
ustanovení § 48 odst. 1 OZ jako možnost, které může účastník smlouvy využít jen
v případech, kdy tak stanoví zákon, a kde takové odstoupení od smlouvy je ve výlučné
dispozici jedné ze smluvních stran (např. § 517 odst. 1 OZ v případě prodlení dlužníka,
§ 622 odst. 1 OZ při poskytnutí vadného plnění nebo § 33b odst. 1 písm. b) OZ odvolání
zmocnění) nebo bylo-li tak účastníky dohodnuto.
Samo odstoupení od smlouvy je klíčovým tématem celé práce, a je mu proto
věnována nejširší kapitola, kapitola třetí, která je členěna do několika podkapitol. Otázky
odstoupení od smlouvy a důsledky s takovým odstoupením spojené byly a jsou častým
tématem k diskuzi mezi odbornou veřejností, a to jak v oblasti právní praxe, tak teorie.
Obecným otázkám odstoupení od smlouvy jsou proto věnovány úvodní části kapitoly
třetí. Důležité je rovněž odlišení institutu odstoupení od smlouvy od jiných, v praxi
mnohdy zaměňovaných, institutů typu výpověď, zrušení smlouvy nebo dokonce
neplatnost smlouvy, kterým se ve stručnosti věnuje kapitola 3.2. Právní následky
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odstoupení od smlouvy jsou přiblíženy v kapitole 3.4.
Stěžejní částí této práce je kapitola čtvrtá o odstoupení od smlouvy o převodu
nemovitosti. Diskuze na toto téma se v posledních letech stala zajímavým příkladem
komplikovanosti důsledků odstoupení od smlouvy v praxi. Ostatně právě problematika
odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti v případě převodu na třetí osobu byla
jedním z motivů volby tématu této práce. Navzdory skutečnosti, že v mezidobí došlo
k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky, který svým nálezem
z 16. 10. 2007, sp.zn. Pl. ÚS 78/06 odstranil hrozící nejistotu ve vlastnických vztazích,
je téma odstoupení od smlouvy a vlivu na pozdějšího nabyvatele věci stále tématem
zasluhujícím pozornost. Pro komplexnost pohledu na tuto problematiku je v této části
zmíněna i povaha vlastnického práva k nemovitosti, otázky převodu vlastnického práva
k nemovitosti, přičemž nechybí ani zmínka o doktríně titulu a modu, tedy nabývání
vlastnictví na základě důvodu a způsobu. Protože k účinkům práva dochází až jeho
aplikací v praxi, nikoliv pouze teoretickou diskuzí o jeho možných dopadech, je poměrná
část práce věnována judikatuře, a to zejména rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR
týkajících se odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti. Pro rozdílnost pohledů
na danou problematiku ve sporných oblastech předkládám i své osobní stanovisko.
Tato práce si však klade za cíl nejen teoretický rozbor dané problematiky, ale pokouší
se poskytnout i praktické návrhy řešení jednotlivých situací, s nimiž se setkáváme
v praxi. V této souvislosti je zmíněna také problematika případného zatížení nemovitosti
ve

vztahu

k následnému

odstoupení

a

rovněž

daňové

důsledky

takového

odstoupení. Do závěru čtvrté kapitoly je zahrnut exkurz do historického vývoje a rovněž
stručné srovnání zahraničních právních úprav.
Bylo by chybou opomenout skutečnost, že ve finální fázi se v současné chvíli
nachází rozsáhlá rekodifikace soukromého práva, na které pracuje Ministerstvo
spravedlnosti ČR a v jejímž rámci se připravuje i nový občanský zákoník.
Nezanedbatelné otázce vlivu této rekodifikace na úpravu institutu odstoupení od smlouvy
se věnuje závěrečná pátá kapitola.

Text diplomové práce je zpracován podle právního stavu platnému ke dni 16. srpna 2009.
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1. Závazkové právo

Závazkové právo je součástí vyššího celku práva, obecně označovaném
jako právo soukromé. V soukromém právu je významnou zásadou rovnost subjektů,
respektive jejich rovné hmotněprávní postavení, které je výslovně zakotveno
v ustanovení § 2 odst. 2 OZ dle něhož „v občanskoprávních vztazích mají účastníci rovné
postavení“. S touto zásadou úzce souvisí další charakteristická zásada soukromého práva,
a to zásada autonomie vůle subjektů. Je tedy zcela na vůli každého subjektu,
zda a za jakých podmínek se stane subjektem práva, jde o svobodné uvážení a rozhodnutí
každého, zda na sebe vezme nějakou povinnost. To vše samozřejmě v souladu s ústavním
principem, že může činit, co není zákonem zakázáno. Ve většině vyspělých právních řádů
má však i autonomie vůle subjektů své limity vymezené objektivním právem
(např. v oblasti spotřebitelských smluv). Většina norem soukromého práva je však
charakteru dispozitivního a umožňuje tak účastníkům stanovit svá práva a povinnosti,
pokud nejsou v rozporu s normami kogentního charakteru. Vůle subjektů se zde
projevuje právními úkony, zejména smlouvami. Právo závazkové zahrnuje právo smluvní
(kterým rozumíme jednak závazky vznikající ze smluv, jednak závazky z porušení
smluv) a právo mimosmluvní (tzv. deliktní, kde závazky vznikají z porušení práva,
zejména ze způsobení škody).

Závazek, nazývaný též obligace (z latinského obligatio), je hlavním pojmem
závazkového práva. Závazkový právní vztah definuje § 488 OZ. Tento právní vztah
vyžaduje účast minimálně dvou subjektů, z nichž jeden vystupuje v postavení věřitele
(kreditor) a druhý v postavení dlužníka (debitor). Uvedená označení mají obecnou
platnost, jejich použití se neomezuje jen na závazky s peněžitým plněním.1 Někdy však
zákon užívá pro označení specifických závazkových vztahů zvláštní označení dlužníka
a věřitele (např. nájemce a pronajímatel – u nájemní smlouvy dle § 663 a násl. OZ nebo
zhotovitel a objednatel – u smlouvy o dílo dle § 631 a násl. OZ). Dlužníkem se nazývá

1

Jehlička, O. – Švestka, J. – Škárová, M. a kol.: Občanský zákoník. Komentář. 5. vydání. Praha,
C. H. Beck 1999, s. 473.
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osoba, která se zavazuje k určité povinnosti, a věřitelem je osoba, které vzniká právo
na plnění (pohledávka). Typický závazkový právní vztah je dvoustranný, výjimečně
vícestranný (např. ze smlouvy o sdružení); není však možný závazkový právní vztah
jen s jedním subjektem.2 V případě splynutí dlužníka a věřitele v jednu osobu dochází
zároveň k zániku závazku (ust. § 584 OZ).

Pojem závazek se užívá pro označení dlužníkovy povinnosti (dluhu) poskytnout
slíbené plnění, tedy něco dát, konat či opomenout, strpět. Takto chápeme závazek
v užším smyslu. Někdy se však pojmu závazek používá v širším smyslu pro označení
celého závazkového právního vztahu jako jednoho z druhů občanskoprávních vztahů.
Obsahem závazku jsou práva a povinnosti dlužníka a věřitele. Tato práva a povinnosti
jsou ve vzájemném vztahu a povinnosti dlužníka splnit závazek odpovídá právo věřitele
požadovat takové plnění. Lze tedy říci, že oproti věcným právům (§ 123 a násl. OZ),
která působí vůči všem (erga omnes), práva a povinnosti ze závazkového právního vztahu
se týkají jen účastníků tohoto vztahu (ať už jde o vzájemné plnění – např. koupě,
či o jednostranné plnění – např. darování). Samostatným druhem závazkového vztahu
je však závazkový právní vztah ve prospěch třetí osoby dle ustanovení § 50 OZ. V praxi
velmi často dochází i k tomu, že strany jsou si v rámci závazkového právního vztahu
navzájem dílčími věřiteli a dlužníky (např. u kupní smlouvy, kdy prodávající
má povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a je tedy v postavení dlužníka
a kupující v postavení věřitele, zároveň má ale kupující povinnost zaplatit prodávajícímu
za předmět koupě dohodnutou cenu a tím se dostává do pozice dlužníka, zatímco
prodávající je v postavení věřitele).

2

Jehlička, O. – Švestka, J. – Škárová, M. – Spáčil, J. a kol.: Občanský zákoník. Komentář. 10. vydání.
Praha, C. H. Beck 2006, s. 877.
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1.1 Funkce a zásady závazkového práva
Nejvýznamnější funkcí práva jako jednoho ze společenských prostředků
je působit na snižování neuspořádanosti společenských vztahů (společenské entropie),
respektive na udržování společenské homeostázy.3 Za základní funkci závazkového práva
je pak považováno zabezpečení uspokojování lidských potřeb ve vzájemné součinnosti,
kterou vyžaduje dělba činností. Ekonomickým projevem takové dělby činnosti je směna
zboží. Sama ekonomická směna není však pro řádné fungování uspokojování lidských
potřeb ve vzájemné součinnosti dostačující, je zároveň potřeba zabezpečení takového
fungování právem. Závazkové právo (smluvní i deliktní) vnáší do těchto vztahů
závaznost, sankce a vynutitelnost.

Řada právních odvětví spočívá na určitých, pro danou oblast charakteristických,
zásadách. Není tomu jinak ani v případě závazkového (smluvního) práva. Tyto obecné
zásady nejsou v oblasti závazkového práva většinou explicitně vyjádřeny zákonem
a je spíše možné je dovodit z jednotlivých ustanovení občanského zákoníku a rovněž
z účelu úpravy společenských vztahů v občanském zákoníku obsažených. K tvorbě
i následnému uplatnění těchto zásad pak dochází zejména při výkladu právních předpisů,
a to zpravidla v rámci soudcovské praxe. Mezi takovéto zásady můžeme řadit zejména
tyto:

a) zásada rovnosti stran,
b) zásada smluvní svobody stran,
c) zásada pacta sunt servanda,
d) zásada ochrany dobré víry (bona fides).

Každá z těchto zásad by zajisté zasloužila být podrobněji rozebrána, přesto se tato
práce blíže zabývá pouze zásadou pacta sunt servanda, a to dále v kapitole 2.3, neboť

3

Knappová M. - Švestka J. - Dvořák J. a kol.: Občanské právo hmotné 1. 4. aktualizované a doplněné
vydání. Praha, ASPI, a.s., 2005, s. 32.
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právě tato zásada úzce souvisí s institutem odstoupení od smlouvy, respektive může
se s ním zdát v rozporu. K zásadě smluvní svobody stran je však nezbytné dodat, že tato
zásada odráží princip zakotvený v Listině základních práv a svobod, že každý může činit,
co není zákonem zakázáno. Jedná se o poměrně širokou zásadu zahrnující volnost
uzavírání smluv, výběru jejich typů, výběru smluvní strany, svobodu určit obsah
smlouvou založeného závazku i možnost tento závazek za dohodnutých podmínek zrušit.
Zásada dobré víry je pak postavena na předpokladu, že chráněn má být ten, kdo sám
jednal v dobré víře, že jedná po právu nebo ten, kdo takto oprávněně důvěřoval jinému.
S touto zásadou je zároveň spjata zásada, že nikdo se nemůže s úspěchem dovolávat
své vlastní nepoctivosti (nemo turpitudinem suam allegare potest).

Všechny tyto zásady mají přispět ke splnění závazku (zejména závazku
založeného smlouvou), což je možno považovat za nejpřirozenější způsob zániku
závazků. Ne vždy je však zánik závazku jeho splněním možný. O zániku závazkového
právního vztahu upraveném normami občanského práva bude pojednáno dále
v části 1.2.3.
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1.2 Vznik, změna a zánik závazkových právních vztahů
Abychom získali ucelený pohled na oblast závazkových právních vztahů, je nutné
zmínit rovněž důvody jejich vzniku, změn a samozřejmě i zániku. Tyto důvody jsou
proto nastíněny v následujících částech této kapitoly.

1.2.1 Vznik závazkových právních vztahů
Předkládaná práce se ve stručnosti zabývá i otázkou vzniku závazků, neboť
předmětem této práce je odstoupení od smlouvy, jakožto jednostranný právní úkon
vedoucí k zániku závazkového právního vztahu, který předpokládá existenci konkrétní
smlouvy jako důvodu vzniku závazku.
Obecně lze říci, že důvody vzniku závazkových právních vztahů jsou stejné jako
důvody vzniku občanskoprávních vztahů vůbec. Možné důvody vzniku závazků upravuje
ustanovení § 489 OZ jako:

a) právní úkony (zejména smlouva),
b) protiprávní úkony (zejména způsobení škody),
c) bezdůvodné obohacení,
d) jiné skutečnosti uvedené v zákoně (např. konstitutivní rozhodnutí
státních orgánů, události a protiprávní stavy).

Jak již bylo zmíněno je pro předmět předkládané práce relevantní zejména vznik
závazkových právních vztahů na základě právního úkonu, a to smlouvy (někdy
označované též dohoda). Z tohoto důvodu bude tedy nadále brán zřetel pouze na závazky
vzniklé výhradně ze smluv.
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1.2.2 Změna závazkových právních vztahů

O změně závazkových právních vztahů je vhodné pojednat, byť opět pouze
ve stručnosti, z důvodu vymezení rozdílů ve vztahu k zániku závazkových právních
vztahů. V řadě případů se může na první pohled zdát obtížné rozlišit, zda dochází toliko
ke změně závazku původního, či zda už jde o zánik jednoho a vznik nového závazku.
Významným faktorem při posuzování, o kterou z těchto situací se jedná, je zvláště vůle
subjektů takového závazkového právního vztahu, respektive výklad takové vůle.

V případě změny závazkového právního vztahu se jedná o situaci, kdy k původní
právní skutečnosti, která občanskoprávní vztah založila, přistupuje dodatečně další právní
skutečnost, která prvky takového původního vztahu mění. Ke změně závazkového
právního vztahu může dojít v obsahu závazků i v subjektech závazků. Se změnami
v obsahu i v subjektech závazkových právních vztahů OZ na mnoha místech počítá.
Pro účel této práce však není potřebné se jimi blíže zabývat.

1.2.3 Zánik závazkových právních vztahů

Oproti již zmíněné změně závazku dochází k zániku závazku v případě,
kdy k původní právní skutečnosti, zakládající závazkoprávní vztah, přistupuje další
právní skutečnost, která ji zcela či zčásti zbavuje právních účinků. Tak dochází
buď k částečnému zániku závazku, nebo k úplnému zániku závazku. Nezbytné
je rozlišení zániku celého závazkového právního vztahu od zániku jednotlivého práva
či povinnosti (např. úhrada jedné z několika splátek dluhu) ze závazku vyplývající.
K zániku závazkového právního vztahu může dojít na základě jednostranného
(např. odstoupení od smlouvy, jednostranné započtení) či dvoustranného (např. dohoda
o novaci, dohoda o narovnání) právního úkonu. Dalšími důvody zániku závazkového
právního vztahu může být i událost (např. uplynutí doby, smrt dlužníka či věřitele),
spojení úkonu a události (např. prekluze) nebo rozhodnutí státního orgánu. OZ obsahuje
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celou škálu rozličných způsobů zániku závazků. Pro téma této práce není však třeba
uvádět celý výčet možných způsobů zániku.

1.3 Neplatnost závazkových právních vztahů
Od zániku závazkového právního vztahu je však třeba odlišit stav, kdy závazkový
právní vztah platně nevznikne. Takový důsledek nastává v případech neplatných právních
úkonů, tedy úkonů, které postrádají některé zákonem požadované náležitosti a s nimiž
zákon sankci neplatnosti spojuje. Při neplatnosti právní úkon sice vzniká, je však
neplatný, takže se na něj hledí, jako by nevznikl (neplatnost působí ex tunc, tedy
od počátku), ledaže by ovšem mohl podle zákona konvalidovat (viz konvalidace závazku
neplatného jen pro nedostatek formy - § 455 odst. 1 OZ), respektive ledaže by se relativní
neplatnosti právního úkonu oprávněný nedovolal.4 OZ rozlišuje mezi neplatností
absolutní (negotium nullum) a neplatností relativní.
Absolutní neplatnost nastává přímo ze zákona. Absolutně neplatné právní úkony
nejsou za neplatné prohlašovány, ale hledí se na ně jako by nebyly učiněny. Soudy či jiné
státní orgány k absolutní neplatnosti přihlížejí i bez návrhu (ex officio). V případě,
že bylo z absolutně neplatného právního úkonu plněno, je takový majetkový prospěch
bezdůvodným obohacením a musí být vydán.
Oproti tomu relativní neplatnost právního úkonu nastává až v okamžiku uplatnění
takové neplatnosti tím, kdo je takovou neplatností dotčen. Relativně neplatný právní úkon
tedy působí právní následky, jako by byl platný, pokud nebyl jednostranným uplatněním
neplatnosti takového působení zbaven. Jak vyplývá z ustanovení § 40a OZ relativní
neplatnosti se úspěšně nemůže dovolat ten, kdo ji sám způsobil, a to i nezaviněně. Státní
orgány k relativní neplatnosti přihlížejí pouze na návrh. Narozdíl od absolutní
neplatnosti, která se nepromlčuje, dochází u relativní neplatnosti k promlčení,
a to v promlčecí lhůtě tří let. U relativně neplatného právního úkonu může rovněž dojít

4

Knappová M. - Švestka J. - Dvořák J. a kol.: Občanské právo hmotné 1. 4. aktualizované a doplněné
vydání. Praha, ASPI, a.s., 2005, s. 163.
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k dodatečnému schválení dotčeným účastníkem (ratihabici) nebo k odpadnutí důvodu
neplatnosti (konvalidaci) a tím ke změně takto neplatného právního úkonu v platný.
V případě dovolání se neplatnosti relativně neplatného právního úkonu, kde již došlo
k plnění na základě takového úkonu, je rovněž založeno právo na vydání bezdůvodného
obohacení.

Relativní neúčinnost je nový pojem zaváděný v nově připravovaném občanském
zákoníku (§ 536 a násl. VNOZ) namísto užívaného pojmu odporovatelnost.
Odporovatelnost je důležitým institutem občanskoprávní ochrany věřitele před takovými
majetkoprávními úkony, které vedou ke zmenšení majetku dlužníka a tím tedy i možnosti
uspokojení věřitele. Odporovatelnost upravuje § 42a OZ, jako možnost věřitele domáhat
se, aby soud určil, že dlužníkovy právní úkony, zkracující uspokojení jeho vymahatelné
pohledávky, jsou vůči němu právně neúčinné. V případě úspěšnosti odpůrčí žaloby
(a následnému výkonu rozhodnutí) dochází k zásahu do závazkového právního vztahu
mezi dlužníkem a třetí osobou.
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2. Smlouva
Smlouvu můžeme jednoznačně označit za jeden ze základních institutů
závazkového práva. Lze říci, že smlouva je nejčastějším právním úkonem a důvodem
vzniku závazkových právních vztahů v občanském, respektive v soukromém právu
vůbec. Ustanovení upravující závazkové smluvní právo tvoří značnou část občanského
zákoníku. Význam této úpravy zdůrazňuje § 492 OZ, když stanoví, že ustanovení
o závazcích, které vznikají ze smluv, se použijí přiměřeně i na závazky vznikající
na základě jiných skutečností upravených v zákoně, není-li pro ně zvláštní úpravy.

2.1 Definice smlouvy, proces vzniku smlouvy
Definici smlouvy bychom v občanském zákoníku hledali jen stěží. V teorii práva
proto najdeme celou řadu definicí smlouvy, které však nejsou ve vzájemném rozporu,
pouze různými způsoby vyjadřují totéž. Smlouva je například definována jako
dvoustranný, respektive vícestranný právní úkon, k jehož vzniku je třeba shodného
projevu vůle (dohody – konsenzu) dvou, respektive více smluvních stran ohledně celého
obsahu smlouvy.5 Podle jiné definice jsou smlouvy shodnými projevy vůle dvou nebo
více subjektů práva (nabídka a přijetí nabídky nebo slib a přijetí slibu).6 V Oxfordském
výkladovém slovníku práva nalezneme obdobnou definici smlouvy jako právně závazné
dohody vzniklé v důsledku nabídky a jejího přijetí za předpokladu, že jsou splněny další
právem stanovené požadavky.7 Návrh nového občanského zákoníku se v ustanovení
§ 1583 VNOZ se smlouvou vypořádal konstatováním, že smlouvou projevují strany vůli

5

Knappová M. - Švestka J. - Dvořák J. a kol.: Občanské právo hmotné 1. 4. aktualizované a doplněné
vydání. Praha, ASPI, a.s., 2005, s. 163.
6
Boguszak J. – Čapek J. – Gerloch A.: Teorie práva. 1. vydání. Praha, EUROLEX BOHEMIA s.r.o., 2001,
s. 115/116.
7
„Contract n. A legally binding agreement. Agreement arises as a result of offer and acceptance, but a
number of other requirements must be satisfied for an agreement to be legally binding.“ Martin E. A.
(editor) – A Dictionary of Law. 5. vydání. Oxford, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2003, s.114.
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zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy. Toto obecné ustanovení
o smlouvách vyjadřuje celkovou charakteristiku smlouvy jako právního jednání
(nově užívaný pojem pro právní úkony) alespoň dvou stran, které je typické právě tím,
že vůle stran směřuje k zřízení obligace mezi nimi s tím, že strany obsah smlouvy
zavazuje.8 Nalezli bychom řadu dalších definicí, které by nás však vesměs přivedly znovu
ke skutečnosti, že česká teorie občanského práva považuje smlouvu za dvoustranný
právní úkon. Právní úkon je pak již pojmem občanským zákoníkem definovaným
v ustanovení § 34 OZ, a to jako projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo
zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují.
Byť občanský zákoník postrádá

definici

smlouvy, upravuje v souladu

s moderními právními tendencemi poměrně podrobně v ustanovení § 43 a násl. OZ
proces vzniku smluv. Úprava vzniku smluv v občanském zákoníku vychází do značné
míry z úpravy obsažené v Úmluvě OSN o mezinárodní koupi zboží z roku 1980. Dle této
úpravy předpokládá vznik smlouvy existenci návrhu (nabídky, oferty) a přijetí návrhu
(akceptace). Jak návrh, tak jeho akceptace jsou jednostranné právní úkony adresované.
Dosažení konsensu, tedy vzájemné shody vůle subjektů, je nezbytným předpokladem
vzniku smlouvy.

Hovoříme-li o procesu vzniku smluv, je třeba zmínit zásadu prevence
při uzavírání smluv, jež je zakotvena v ustanovení § 43 OZ, jakožto povinnost
účastníků dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést
ke vzniku rozporů, a tedy k následným sporům. Ve smlouvě by proto měla být
jednoznačně formulována jednotlivá práva a povinnosti smluvních stran a rovněž by měla
být užívána jednoznačná terminologie, která nepřipouští různý výklad. Nutno však říci,
že porušení ustanovení § 43 OZ nezpůsobuje samo o sobě neplatnost smlouvy, dokonce
ani neobsahuje žádnou sankci za jeho porušení. Z tohoto důvodu pak bývá
toto ustanovení mnohdy označováno jako legis imperfecta.

8

Důvodová zpráva k vládnímu návrhu nového Občanského zákoníku,
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/Duvodova_zprava_OZ_LRV_090430_final.pdf,
s. 384.
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Aby smlouva byla právním titulem vzniku závazkového právního vztahu, musí
být platná, tedy musí vzniknout a dále trvat v souladu se zákonem. Pakliže smlouva trpí
vadou, je ze zákona považována za absolutně neplatnou, případně relativně neplatnou,
výjimečně není stižena neplatností, ale pouze právem jedné ze stran od takové smlouvy
odstoupit (v případech vady vůle). V okamžiku svého vzniku je smlouva platná, vznikl
tedy titul způsobilý založit závazkový právní vztah. Ke vzniku závazkového právního
vztahu ze smlouvy však nepostačuje pouze existence platné smlouvy. Vznik závazkového
právního vztahu nadto vyžaduje i účinnost dané smlouvy. Účinnost smlouvy znamená,
že závazkový právní vztah ze smlouvy vzniklý, je právně vynutitelný a působí právní
následky. Účinnost smlouvy nastává obvykle současně se vznikem smlouvy, ale nemusí
tomu tak být vždy. Účinnost smlouvy může být odložena v důsledku odkládací podmínky
či vázanosti na uplynutí stanovené doby. Ustanovení § 47 OZ počítá i s variantou,
že účinnost smlouvy je vázána na rozhodnutí příslušného orgánu, a upravuje i následky
v případě, že účastníci nepodají ve lhůtě tří let od uzavření smlouvy návrh na rozhodnutí,
a to tak, že nastává nevyvratitelná právní domněnka, že účastníci od smlouvy odstoupili.
Toto ustanovení je však v současné době obsoletní. Ustanovením § 47 OZ se neřídí
ani případy, kdy k nabytí vlastnického práva k nemovitosti je vyžadováno rozhodnutí
katastrálního úřadu o zápisu věcného práva do katastru nemovitostí, neboť se jedná
o založení věcněprávních účinků smlouvy, nikoliv závazkověprávních účinků. K nutnosti
tohoto rozlišení uvádí Ústavní soud ČR9: „Jestliže soud nerozlišil mezi založením
věcněprávních účinků a obligačních účinků smlouvy o převodu nemovitosti a zavázal
prodávajícího k vrácení kupiteli zaplacené kupní ceny jen proto, že doposud nebyl podán
návrh vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, postupoval v extrémním
rozporu s právní zásadou pacta sunt servanda a v rozporu s článkem 95 odst. 1 Ústavy
ČR, podle které soudce je při rozhodování vázán zákonem.“ Podle tohoto názoru
Ústavního soudu ČR nemůže vázanost účastníků smlouvy projevy jejich vůle nic změnit,
a to ani plynutí času, a návrh na vklad vlastnického práva k nemovitosti je tedy možno
podat v časově neomezené lhůtě.

9

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 7. 10. 1996, sp. zn. IV. ÚS 201/96.
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2.2 Třídění smluv
Většinu soukromoprávních smluv tvoří smlouvy závazkové. Závazkové smlouvy
jsou také podstatné pro téma, kterým se tato práce zabývá zejména. Rozlišují se však
i jiné typy smluv, a to například smlouvy věcněprávní, smlouvy z oblasti rodinného
a dědického

práva

nebo

zcela

samostatná

kategorie

smluv

zakladatelských

(společenských) v režimu práva občanského nebo obchodního. Z pohledu této práce
je však pojednáno více pouze o smlouvách závazkových. Smlouvy věcněprávní jsou
v českém právním systému spíše ojedinělé, a to z důvodu přijatého intabulačního
principu, respektive obecně platné dvoufázovosti nabývání vlastnictví (doktríně o titulu
a modu, o které je pojednáno dále v kapitole 4.2) v občanském zákoníku. Za věcněprávní
smlouvu lze tedy považovat zejména smlouvu o převodu nemovitosti neevidované
v katastru nemovitostí dle ustanovení § 133 odst. 3 OZ.

Smlouvy závazkové je možno dále rozdělovat na smlouvy:

a) zakládající závazkové právní vztahy (pojmenované, nepojmenované i smíšené),
b) zajišťující závazkové právní vztahy (např. § 546 a násl. OZ – dohoda o ručení),
c) působící změnu závazkových právních vztahů (např. § 524 a násl. OZ – cese),
d) mající za následek zánik závazkových právních vztahů (např. § 570 a násl. OZ –
privativní novace).

Většinu občanskoprávních smluv tvoří smlouvy na plnění, které zavazují jednu
nebo obě strany k určitému plnění. Takové plnění může spočívat v tom, aby jedna strana
druhé něco dala, pro ni něco konala, nebo v jejím zájmu něco nekonala, tedy něco
opomenula či strpěla. Občanský zákoník v ustanovení § 50 upravuje i možnost uzavření
smlouvy ve prospěch třetího. Z rovného postavení účastníků občanskoprávních vztahů
vyplývá, že není možné jednostranným právním úkonem právně zavázat jiného a že tedy
není možný závazkový právní vztah k tíži třetího. Platí tedy, že pro třetí osoby může
vzniknout právo či závazek ze smlouvy jen za předpokladu, že s tím samy souhlasí
(třetí osoba musí projevit souhlas, do té doby platí smlouva jen mezi těmi, kdo ji
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uzavřeli). Smlouva ve prospěch třetího ale není zvláštním smluvním typem a jako taková
může být uzavřena pro jakýkoliv smluvní typ. Obdobně je tomu u smlouvy o smlouvě
budoucí upravené v ustanovení § 50a OZ, která si klade za cíl zabezpečit v souladu
se zájmy smluvních stran uzavření určité smlouvy až v budoucnu. Samostatně se někdy
hovoří také o tzv. adhezních smlouvách, které neumožňují zcela svobodný proces tvorby
smlouvy, neboť obsah takové smlouvy je navrhovatelem předem stanoven a adresát
již nemá možnost do něho zasahovat, může tedy takový návrh, jak mu byl předložen,
buď přijmout, či odmítnout. K tomuto způsobu uzavírání smluv se přistupuje převážně
v oblastech, kde dochází k častému uzavírání smluv ohledně stejného předmětu plnění.
V rámci harmonizace s právem Evropské unie byla do českého právního řádu
implementována10 řada směrnic upravující oblast tzv. spotřebitelských smluv.
Spotřebitelské smlouvy také nejsou samostatným smluvním typem, užívají se však jako
souhrnný pojem pro smlouvy, kde na jedné straně vystupuje dodavatel (při uzavírání
a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti)
a na druhé spotřebitel (při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní
nebo jiné podnikatelské činnosti), který je považován za slabší stranu závazkového
právního vztahu.
Smlouvy, které zakládají závazkové právní vztahy, se dále rozlišují na smlouvy
konsensuální a reálné. Při konsensuálních smlouvách se realizuje kauza smlouvy,
tj. nastává její zamýšlený účel již samotným uzavřením smlouvy11 (např. smlouva
příkazní dle ust. § 724 a násl. OZ). U reálných smluv je k jejich vzniku také zapotřebí
konsenzu, ten však sám o sobě ještě vznik právních následků nepůsobí. U reálných smluv
je zapotřebí další právní skutečnosti, a to poskytnutí věci (např. smlouva o úschově
dle ust. § 747 a násl. OZ).
Další z možných třídění smluv je na smlouvy úplatné (smlouvy, které vyžadují
vzájemné plnění – protiplnění, nejčastěji peníze) a bezúplatné (smlouvy, ve kterých
se něco poskytuje bez protiplnění). Setkáme se i se smlouvami smíšenými, které úplatu
vyžadují, ale nižší než je hodnota plnění získaného za úplatu.
10

novely OZ č. 367/2000 Sb., 135/2002 Sb. a 480/2004 Sb.
Knappová M. - Švestka J. - Dvořák J. a kol.: Občanské právo hmotné 2. 4. aktualizované a doplněné
vydání. Praha, ASPI, a.s., 2005, s. 100.
11
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Tradičně se o smlouvách hovoří také jako o formálních a neformálních
v závislosti na tom, zda zákon či dohoda smluvních stran pro ně vyžadují určitou formu
či nikoliv. Formální pak jednoznačně bude smlouva o převodu nemovitosti, pro kterou
zákon výslovně požaduje písemnou formu (ustanovení § 46 odst. 1 OZ). V právní teorii
se pak nalezne řada dalších možných třídění druhů smluv (např. synallagmatické
a asynallagmatické), jež zmiňovat by však bylo nad rámec tématem této práce sledovaný.

2.3 Zásada pacta sunt servanda
V oblasti soukromého práva mají subjekty volnost v uzavírání smluv, záleží čistě
na nich, zda smlouvu uzavřou, s kým ji uzavřou, jaký smluvní typ zvolí a co bude
obsahem smlouvy. Taková smluvní autonomie je samozřejmě limitována právním řádem,
s nímž nesmí být uzavíraná smlouva v rozporu. Pro oblast občanského práva zásadně
platí, že neexistuje tzv. smluvní přímus, neboli kontrakční povinnost, vzácně však může
být taková povinnost zvláštním právním předpisem stanovena (např. povinné pojištění
dle ust. § 5 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění). Pro všechny
platně uzavřené smlouvy ale platí, že jsou pro své smluvní strany závazné,
tedy že účastníci smlouvy jsou povinni řádně a včas plnit závazky, které na sebe
smlouvou vzali.
Zásada pacta sunt servanda je někdy považována za základní, nejobecnější zásadu
právní, na které spočívá celý právní řád. Tato zásada vyjadřuje shora uvedené pravidlo,
že uzavřené smlouvy mají být dodržovány, a je zásadou nejen závazkového smluvního
práva, ale celého práva, neboť každý má plnit své závazky a respektovat závazně učiněné
projevy vůle. Projevem této zásady je obecná právní povinnost dodržovat důsledně
převzaté smluvní závazky, respektive veškeré právní povinnosti, a samozřejmě i jejich
vynutitelnost státní mocí (s právem stanovenými výjimkami např. naturální obligace),
která má značný význam pro právní jistotu účastníků závazkového právního vztahu.
V platném občanském zákoníku je zásada pacta sunt servanda vyjádřena v ustanovení
§ 493 OZ, podle kterého nelze závazkový právní vztah měnit bez souhlasu jeho stran,
pokud občanský zákoník nestanoví jinak. K tomu je třeba poznamenat, že platný
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občanský zákoník umožňuje změnu závazkového právního vztahu bez souhlasu jeho
stran jen zcela ojediněle (např. v ustanovení § 524 a násl. OZ – postoupení pohledávky,
kdy se mění osoba věřitele bez ohledu na souhlas či nesouhlas dlužníka, kterému
je povinnost takové postoupení pouze oznámit). V těchto souvislostech lze říci,
že uzavřená smlouva působí mezi smluvními stranami jako „smluvní zákon“
(lex contractus). Porušení smlouvy je porušení práva, které s sebou nese odpovědnost
toho, kdo právo porušil. Prolomením zásady pacta sunt servanda je jednostranné
odstoupení od smlouvy, kterému se věnuje následující část této práce.
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3. Odstoupení od smlouvy
Skutečnost, že smlouvy mají být dodržovány (zásada pacta sunt servanda),
by měla vést k závěru, že k zániku smluvního závazkového vztahu by jednoznačně mělo
docházet splněním, tedy dosažením zamýšleného účelu smlouvy. Splnění je optimální
způsob zániku závazkových vztahů, ovšem v právní teorii ani praxi zdaleka ne jediný.
K dalším možným způsobům zániku závazkových smluvních vztahů můžeme řadit
i odstoupení od smlouvy. Jak bylo řečeno v úvodu, právě odstoupení od smlouvy
je ústředním tématem této práce a věnuje se mu celá část třetí. Přestože má být
odstoupení od smlouvy výjimečným způsobem zániku závazkových vztahů, nacházíme
jeho zákonnou úpravu jak v občanském, tak i v obchodním zákoníku a smluvním stranám
je dále dána možnost upravit možnost odstoupení v konkrétní smlouvě mezi nimi
uzavírané (pouze pro jednu ze smluvních stran či pro obě smluvní strany). Tato práce
si neklade za cíl obsáhnout podrobnou úpravu odstoupení od smlouvy v českém právním
řádu, ale jak již bylo zmíněno, zabývá se převážně možnostmi odstoupení od smlouvy
v režimu upraveném občanským zákoníkem, v jehož světle je pak blíže zkoumán institut
odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti a problematika s tímto spojená.

3.1 Obecně o odstoupení od smlouvy
„Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon adresovaný druhé straně,
který ruší smluvní závazkový vztah v okamžiku, kdy dojde druhé straně.“12 Při definování
odstoupení od smlouvy vycházíme ze zákonné úpravy, z ustanovení § 48 odst. 1 OZ,
dle kterého lze od smlouvy odstoupit jen tehdy, je-li to v zákoně pro konkrétní případ
stanoveno nebo v případě, že odstoupení bylo účastníky dohodnuto. Z ustanovení
§ 48 odst. 2 OZ: „Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší, není-li právním
předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak“ pak vyplývá, že důsledkem
takového odstoupení má být stav, kdy strany nebudou nadále vázány smlouvou, kterou
12

Knappová M. - Švestka J. - Dvořák J. a kol.: Občanské právo hmotné 2. 4. aktualizované a doplněné
vydání. Praha, ASPI, a.s., 2005, s. 100.
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byl mezi nimi založen závazkový právní vztah, tedy dojde ke zrušení smlouvy.
Z obecných předpokladů relevantního odstoupení od smlouvy je na prvním místě
samozřejmě uzavření platné smlouvy (o tom blíže pojednáno výše v části 2.1.).
Tato podmínka je dána skutečností, že absolutně neplatný úkon – smlouva – je neplatný
od počátku (ex tunc) a od neplatné smlouvy pak není možné odstoupit.

3.1.1 Náležitosti odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy musí mít veškeré náležitosti právního úkonu vyžadované
v ustanovení §§ 34 – 40 OZ. Mezi požadované náležitosti právního úkonu, a tedy
i odstoupení od smlouvy, řadíme náležitosti osoby, náležitosti vůle, náležitosti projevu
a náležitosti předmětu právního úkonu. Pouze takové odstoupení od smlouvy,
které naplňuje všechny tyto uvedené znaky lze považovat za relevantní.
Za náležitost osoby považujeme existenci způsobilosti k právním úkonům
u subjektu, který od smlouvy odstupuje. Tato náležitost by měla být v zásadě naplněna
vždy, protože již k platnému uzavření smlouvy (tedy i té, od které je odstupováno) zákon
vyžaduje způsobilost smluvních stran k právním úkonům. Lze tedy říci, že má-li osoba
potřebnou způsobilost při uzavření smlouvy, bude ji zpravidla mít i při odstoupení
od této smlouvy.
Při posuzování náležitostí vůle se zabýváme tím, zda byly při odstoupení
od smlouvy naplněny všechny její složky. V první řadě jde o svobodu vůle, a to jak
její vytvoření, tak její projev. Vůle je psychický stav jednajícího člověka k zamýšlenému
následku. Odstoupení od smlouvy musí být projevem vůle svobodné, vážné, prosté omylu
a tísně (která vyžaduje kumulativně i splnění podmínky existence nápadně nevýhodných
podmínek). Na existenci vůle se pak nutně usuzuje z objektivních skutečností, za kterých
byl projev učiněn, a to zejména proto, že psychologické zkoumání existence skutečné
vůle není v každém jednotlivém případě možné a efektivní.
Náležitosti předmětu právního úkonu jsou jeho možnost a jeho dovolenost.
Nemožnost právního úkonu odstoupení nebude zpravidla připadat v úvahu. Nedovolenost
právního úkonu odstoupení od smlouvy však připadat v úvahu může, a to tehdy jestliže

23

byl právní úkon odstoupení od smlouvy realizován v rozporu se zákonem, obcházel
zákon nebo se příčil dobrým mravům (dle ustanovení § 39 OZ).
Co se požadavku náležitosti projevu týká, může dojít k situaci, kdy vůle
je bezvadná, ale vadný je její projev. Vadou projevu je jeho nesrozumitelnost, neurčitost
a může jí být i nedostatek náležité formy takového projevu. V platném právu platí zásada
bezformálnosti právních úkonů, která znamená, že je lze zpravidla vykonat v jakékoliv
formě, tedy písemně, ústně i konkludentně. Pro odstoupení od smlouvy zákon obecně
zvláštní formu nevyžaduje, uplatní se tedy pravidlo formy dle ustanovení § 40 OZ,
z kterého lze dovozovat, že pokud dohoda účastníků nebo zákon sám vyžadoval
ke vzniku smlouvy určitou formu, je tato forma vyžadována i pro odstoupení od takové
smlouvy. V souvislosti s tím lze považovat za problematický výklad ustanovení
§ 630 0Z, který upravuje jinou oblast práva než odstoupení od smlouvy, ale která
se svými důsledky odstoupení podobá, a to právo dárce domáhat se vrácení daru.
Komentář k občanskému zákoníku13 k tomu uvádí, že „právní úkon dárce může být
učiněn jakoukoliv formou. To platí i v případě, že předmětem darovací smlouvy byla
nemovitost.“ Pro institut odstoupení od smlouvy lze však předpokládat, že písemná forma
má být v souladu s ustanovením § 40 odst. 2 OZ zachována tam, kde taková dohoda
(smlouva) byla uzavřena písemně, v případě odstoupení od smlouvy o převodu
nemovitosti tedy vždy (viz ustanovení § 46 OZ). K tomu shodně Nejvyšší soud ČR: „pro
odstoupení od smlouvy nevyžaduje zákon obecně žádnou zvláštní formu; byla-li však
smlouva uzavřena písemně, platí, že i odstoupení musí být písemné.“14 Nelze však jinak,
než doporučit využití písemné formy odstoupení, a to obecně. Písemná forma
je nejefektivnější zejména z hlediska případného dokazování toho, že byl projev
odstoupení od smlouvy skutečně učiněn. Důkazní břemeno by v takové situaci nesla
strana oprávněná odstoupit.

13

Švestka, J. – Spáčil, J. - Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník II. § 460 až 880. Komentář.
2. vydání. Praha: C. H. Beck 2009, s. 1800.
14
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 9. 2000, sp. zn. 25 Cdo 103/2000.
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3.1.2 Účinnost odstoupení od smlouvy
K účinnosti odstoupení od smlouvy, jakožto jednostranného právního úkonu,
je třeba, aby došlo druhému účastníkovi. Účinky odstoupení od smlouvy nastanou teprve
v okamžiku, kdy druhá strana má možnost seznámit se s obsahem takového úkonu. Jedná
se tedy o jednostranný úkon adresovaný. Od adresáta však již žádného dalšího úkonu
třeba není. Nevyžaduje se ani, aby se adresát s obsahem projevu vůle seznámil, postačí
skutečnost, že adresát získal konkrétní možnost seznámit se s obsahem projevu vůle
(projev vůle obsažený v dopise, telegramu byl doručen do bytu adresáta, do jeho poštovní
schránky). Nejvyšší soud ČR k účinnosti odstoupení od smlouvy uvádí: „odstoupení
od smlouvy se jako jednostranný, adresovaný právní úkon stává perfektní již tím, že dojde
do dispozice (sféry) adresáta. K perfektnosti odstoupení není tudíž třeba ani souhlasu
adresáta, ani rozhodnutí soudu.“15 Jednou z vyvstávajících otázek je také, zda se uložení
nedoručené doporučené zásilky na poště má považovat za doručení písemnosti do sféry
dispozice adresáta, zda je možno od adresáta požadovat, aby učinil určité kroky
k převzetí zásilky na poště. Obecně lze však říci, že nečinnost adresáta nelze v tomto
případě přičítat k tíži odesílatele právního úkonu (odstoupení od smlouvy). Diskuzi
vyvolává možnost sjednání odstoupení od smlouvy prostřednictvím fikce doručení.
Účinnost odstoupení od smlouvy – hmotněprávního úkonu – je v tomto případě vázána
na marné uplynutí smluvené lhůty, nikoliv na jeho skutečné doručení druhé smluvní
straně. Je pak tedy možné, že na základě ujednání stran má být odstoupení od smlouvy
považováno za doručené například třetí den po odeslání, a účinnost odstoupení
by tak mohla nastat i v případě, že by se adresát o existenci takového právního úkonu
vůbec nedozvěděl. Otázka doručování odstoupení od smlouvy není v občanském
zákoníku blíže upravena a je proto nutno použít ustanovení § 45 odst. 1 OZ vztahující
se k procesu vzniku smlouvy. Zásadní otázkou pak dále bude, zda je ustanovení
§ 45 odst. 1 OZ ustanovením kogentním či dispozitivním. Vzhledem k tomu, že úprava
obsažená v ustanovení § 45 odst. 1 OZ byla přijata v době, kdy v tehdejším
Československu platila relativně rigidní pravidla týkající se pohybu osob a smluvní

15

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 9. 2000, sp. zn. 25 Cdo 103/2000.
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vztahy nebyly natolik rozvinuté, nelze dle názoru P. Jendrejáka16 vykládat právní úpravu
doručování neměně. Uvolnění svobody pohybu a rozvinutí škály smluvních vztahů
po roce 1989 mezi podnikatelskými i nepodnikatelskými subjekty má být promítnuto
i do oblasti doručování zásilek, která volá po zefektivnění v zájmu právní jistoty na straně
odesílatele. S ohledem na novelu17 o.s.ř., která nabyla účinnosti dne 1. 7. 2009 a která
pro účely soudního řízení zavádí změny ve způsobu doručování, lze mít za to,
že současná tendence v oblasti doručování jde skutečně spíše cestou liberalizace a fikci
doručení je nakloněna. Je však zapotřebí rozlišovat doručování jako čistě procesní
záležitost a doručení mající hmotněprávní účinky, jak je tomu v případě odstoupení
od smlouvy. Názoru T. Philippiho o absolutní neplatnosti odstoupení od smlouvy
prostřednictvím smluvní fikce doručení pro rozpor se zákonem - neboť § 45 odst. 1 OZ
je kogentní ustanovení: „dané ustanovení totiž specifikuje zcela základní předpoklad
k realizaci právních úkonů mezi účastníky, kdy jeho účelem je mimo jiné zabránit právní
nejistotě v závazkových vztazích a také vytvořit zcela základní rámec pro realizaci těchto
smluvních vztahů.“18 oponuje P. Jendreják argumentací opíranou zejména o zásadu
smluvní volnosti. Dle závěrů P. Jendrejáka je pak ustanovení § 45 odst. 1 OZ
ustanovením dispozitivním, respektive je třeba zachovat pouze účel tohoto ustanovení,
kterým je určení momentu, od kterého začíná působit projev vůle odesílatele určený
adresátovi. Dle zákonem stanoveného principu se chrání právní jistota adresáta tím,
že hmotněprávní úkon bude mít vůči němu právní účinky teprve v okamžiku, kdy dojde
do sféry jeho dispozice. Oproti tomu se dle P. Jendrejáka v případě smluvní fikce
doručení právní jistota neztrácí, ale posouvá se pouze od adresáta ve prospěch odesílatele,
a to na základě svobodné dohody smluvních stran. Zcela jiný postoj k problematice
odstoupení od smlouvy prostřednictvím smluvní fikce doručení zaujal P. Stavělík,19
který považuje smluvní fikci doručení za právní skutečnost. Odstoupení od smlouvy
prostřednictvím smluvní fikce doručení dle něj není právním úkonem podle
§ 45 odst. 1 OZ, na který by se vztahoval požadavek doručení druhé smluvní straně,
16

Jendreják, P.: K téme „odstoupení od smlouvy prostřednictvím smluvní fikce doručení“. Právní rozhledy,
2006, č.4, s. 142/143.
17
Zákon č. 7/2009 Sb.
18
Phillipi, T.: Právní účinky odstoupení od smlouvy realizované prostřednictvím smluvní fikce doručení.
Právní rozhledy, 2005, č. 11.
19
Stavělík, P.: Ještě k odstoupení od smlouvy prostřednictvím smluvní fikce doručení – jiný úhel pohledu.
Právní rozhledy, 2005, č. 21.
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ale „de facto jde o rozvazovací podmínku závazkového právního vztahu, která stojí
ve prospěch (smluvně) určeného účastníka (účastníků)“.20 S tímto závěrem ale nesouhlasí
P. Jendreják, neboť takovému posouzení vztahu neodpovídá vyjádřená vůle stran.
Odstoupení od smlouvy je považováno za jednostranný úkon adresovaný. „Adresované
právní úkony se stávají perfektními (účinnými), a tedy právní následky s nimi spojené
nastávají ve chvíli, kdy projev vůle dojde adresátovi.“21 Ze všech shora uvedených závěrů
se v souladu se skutečností, že odstoupení od smlouvy je právním úkonem adresovaným,
lze nejsnáze ztotožnit se závěry T. Philippiho o kogentnosti ustanovení § 45 odst. 1 OZ
a nepřípustnosti odstoupení od smlouvy prostřednictvím smluvní fikce doručení.

3.1.3 Případ mnohosti smluvních stran

V souvislosti s doručováním je nezbytné zmínit rovněž případ, kdy na jedné
straně vystupuje více účastníků, neboť v tomto případě je třeba odstoupení od smlouvy
adresovat a dodat do dispozice všech účastníků, kterých se týká. Jde-li o manžele, je třeba
doručit takové odstoupení od smlouvy každému z nich. V souladu s tím Nejvyšší soud
ČR vyslovil: „jestliže účastníky smlouvy o převodu nemovitosti na jedné straně byli
manželé, je třeba, aby odstoupení od této smlouvy bylo adresováno oběma manželům
a aby se projev vůle od smlouvy odstoupit dostal do dispozice každého z nich; jinak
účinky odstoupení od smlouvy nenastanou.“22 Z hlediska počtu stran, které úkon činí,
je odstoupení od smlouvy úkon jednostranný. Takový právní úkon vzniká (oproti
dvoustrannému a vícestrannému, které vyžadují konsens) okamžikem, kdy byl platně
vykonán příslušný projev vůle. Pojem strany právního úkonu není vždy totožný
s pojmem účastníka takového úkonu. Může se tedy stát, že na jedné straně vystupuje více
účastníků. Pro řešení otázky, za jakých podmínek je jeden z těchto účastníků oprávněn
od smlouvy odstoupit, je rozhodné, v jakém vnitřním vztahu účastníci jsou, a to vždy
20

Stavělík, P.: Ještě k odstoupení od smlouvy prostřednictvím smluvní fikce doručení – jiný úhel pohledu.
Právní rozhledy, 2005, č. 21.
21
Knappová M. - Švestka J. - Dvořák J. a kol.: Občanské právo hmotné 1. 4. aktualizované a doplněné
vydání. Praha, ASPI, a.s., 2005, s. 143.
22
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 5. 2001, sp. zn. 22 Cdo 3005/99.
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s ohledem na povahu konkrétního právního poměru. Je-li na straně odstupující nebo
na straně, které projev odstoupení došel více účastníků, jedná se o závazky společné.
V tomto případě je třeba rozlišovat dále, zda se jedná o závazky dílčí (plnění je dělitelné,
strana má právo požadovat, či povinnost plnit jen určitý díl), kde odstoupení od smlouvy
bude smlouvu postihovat jen, pokud jde o ten který závazek; nebo zda se jedná o závazky
nedílné (to jest závazky s nerozlučným plněním, které lze splnit pouze společnou činností
všech spoludlužníků, nebo u nichž může být splnění přijato jen všemi věřiteli), u kterých
bude odstoupením postižena celá smlouva ohledně všech účastníků.

3.1.4 Přípustnost vzdání se práva na odstoupení od smlouvy
V případě řešení otázky přípustnosti vzdání se práva na odstoupení od smlouvy
vyplývající účastníku ze zákona či ze smlouvy, je nejprve potřeba vypořádat se s tím,
zda jde již o právo od smlouvy odstoupit vzniklé, či o právo, které ještě nevzniklo,
ale za určitých okolností může jedné ze smluvních stran vzniknout. S ohledem
na kogentní ustanovení § 574 odst. 2 OZ, dle kterého je dohoda, kterou se někdo vzdává
práv, jež mohou v budoucnu teprve vzniknout, neplatná, je nezbytnou podmínkou vzdání
se práva jeho existence. Není tedy možné vzdát se práva na odstoupení od smlouvy
při neexistenci takového konkrétného práva v daném okamžiku, či snad dokonce
při neexistenci smlouvy, ze které může právo na odstoupení v budoucnu vzniknout.
Takový právní úkon by byl podle § 39 OZ neplatný pro rozpor se zákonem. Jinak je tomu
v situaci, kdy skutečnost zakládající právo na odstoupení od smlouvy již nastala
a toto právo

tedy

vzniklo.

V takovém

případě

lze

v souladu

s ustanovením

§ 574 odst. 1 OZ považovat dohodu, kterou se oprávněná strana vzdá svého práva
od smlouvy odstoupit za přípustnou, a to za splnění požadavku písemné formy takové
dohody. I takové ujednání by však dle konkrétních okolností mohlo být považováno
za neplatné pro rozpor s dobrými mravy (ustanovení § 39 OZ). V každém případě právo
odstoupit od smlouvy je jen právem, nikoliv povinností a je tedy čistě na úvaze
oprávněného, zda svého práva využije a vykoná jej, či nikoliv.

28

3.1.5 Promlčení práva na odstoupení od smlouvy

Plynutí času má v právu významnou úlohu, úzká spjatost je patrná zejména
v případě občanskoprávních institutů vydržení, prekluze a promlčení. „Účelem promlčení
je jednak stimulovat věřitele k včasnému vykonání svého subjektivního občanského práva
(v oblasti závazkového práva pohledávky) a tím předcházet vzniku újmy, neboli
aby věřitelé příliš neodkládali vynucení svého subjektivního občanského práva
(vigilantibus iure scripta sunt), jednak – a to zejména – čelit tomu, aby dlužníci nebyli
ohledně svých právních povinností (dluhů) vystaveni po časově neurčitou dobu
donucujícímu zákroku (tzv. vynutitelnosti) ze strany soudů.“23 Takové vymezení účelu
promlčení dopadá zajisté i na právo odstoupit od smlouvy. Podle ustanovení
§ 100 odst. 2 věta první OZ se promlčují všechny práva majetková, kromě práva
vlastnického (další výjimky z této zásady obsahuje § 100 odst. 2 věta druhá a třetí
a odst. 3 OZ). Právo se promlčí, jestliže nebylo vykonáno v době v zákoně stanovené.
K promlčení však soud přihlédne pouze k námitce dlužníka (dle ustanovení § 100 OZ).
Pokud není stanoveno jinak, je dle občanského zákoníku promlčecí doba tříletá a běží
ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé.
Dle ustálené judikatury Nejvyššího soudu ČR24 je právo účastníka odstoupit
od smlouvy zakotvené v ustanovení § 48 odst. 1 OZ právem majetkovým,
které se promlčuje v tříleté promlčecí době podle ustanovení § 101 OZ. Při určení, je-li
právo promlčeno, či nikoliv, je rozhodující počátek běhu promlčení (dle ustanovení
§ 101 OZ). Lze mít za to, že všechna tato ustanovení občanského zákoníku, týkající
se úpravy promlčení, budou aplikovatelná na případy odstoupení od smlouvy, které je,
jak již bylo řečeno, považováno za právo majetkové. Při posuzování počátku běhu
promlčecí doby je zajímavé zmínit možnost odstoupení od smlouvy dle ustanovení
§ 517 OZ (k tomuto druhu odstoupení blíže pak kapitola 3.3.3 písm. b)) a počátek běhu
promlčecí doby v tomto konkrétním případě. Odstoupení od smlouvy dle § 517 OZ totiž
ke své účinnosti vyžaduje předchozí poskytnutí dodatečné lhůty k plnění. Věřitel tedy
23

Švestka, J. – Spáčil, J. - Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník I. § 1 až 459. Komentář.
2. vydání. Praha: C. H. Beck 2009, s. 580.
24
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 1.2007, sp. zn. 30 Cdo 2047/2006, rozsudek Nejvyššího
soudu ČR ze dne 9. 12. 2004, sp. zn. 33 Odo 633/2003, rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 2. 2002,
sp. zn. 33 Odo 755/2001.
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činí vůči dlužníkovi dva jednostranné právní úkony. Jednak úkon, kterým mu poskytuje
dodatečnou lhůtu k plnění, a teprve poté, pakliže dlužník ani v této poskytnuté lhůtě svůj
závazek nesplnil, činí druhý úkon, a to odstoupení od smlouvy. Není vyloučeno ani to,
aby věřitel již při poskytnutí dodatečné lhůty prohlásil, že v případě jejího nedodržení
od smlouvy odstupuje. V takovém případě dojde k odstoupení od smlouvy marným
uplynutím dodatečně poskytnuté lhůty k plnění, a to bez jakéhokoliv dalšího úkonu
věřitele. V soudní praxi je rozlišováno promlčení práva na poskytnutí dodatečné
přiměřené lhůty a promlčení práva odstoupit od smlouvy. Právo věřitele poskytnout
dlužníku dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku je rovněž právem majetkové
povahy, které je třeba uplatnit v obecné tříleté promlčecí době. K problematice běhu
promlčecí doby v případě práva na poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty se vyjádřil
i Nejvyšší soud ČR: „je-li toto právo uplatněno u dlužníka včas a dodatečně poskytnutá
lhůta k plnění marně uplyne, vzniká tímto okamžikem věřiteli právo odstoupit od smlouvy,
které se rovněž promlčuje ve lhůtě uvedené v § 101 OZ počítané ode dne, kdy mohlo být
uplatněno poprvé, čili ode dne následujícího po marném uplynutí lhůty. Stejné důsledky
má uplatnění práva na poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty po uplynutí tříleté
promlčecí doby za situace, kdy není promlčení namítáno. Poskytne-li ovšem věřitel
dlužníku dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění povinnosti až po uplynutí lhůty tří let
ode dne, kdy tak mohl poprvé oprávněně učinit, t. j. od prvního dne prodlení dlužníka,
a namítne-li dlužník promlčení tohoto práva, účinky, které zákon s tímto úkonem spojuje,
vůči němu nenastávají a věřiteli tudíž nemůže vzniknout právo odstoupit od smlouvy poté,
co dodatečně poskytnutá lhůta marně uplyne.“25 Lze uzavřít konstatováním,
že odstoupení od smlouvy se jako majetkové právo promlčuje v obecné tříleté promlčecí
lhůtě.

25

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 12. 2004, sp.zn.: 33 Odo 633/2003.
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3.2 Negativní vymezení odstoupení od smlouvy
Jak bylo předesláno v úvodu této práce, v praxi dochází mnohdy k zaměňování
odstoupení od smlouvy s jinými instituty typu výpověď, zrušení smlouvy nebo neplatnost
smlouvy, a to nikoliv pouze mezi laickou veřejností, ale leckdy i mezi odbornou.
Není pak neobvyklé, že žalobce se domáhá u soudu plnění ze smlouvy, od které zároveň
dle vlastního tvrzení odstoupil. V této podkapitole jsou pouze ve stručnosti, avšak
pro pochopení rozdílů dostačujícím způsobem, odlišeny instituty, které mohou být
nejsnáze zaměnitelné s odstoupením od smlouvy.

K záměně dochází nejčastěji tam, kde důsledkem právního úkonu má být, stejně
jako u odstoupení od smlouvy, stav, kdy účastníci smlouvy nejsou nadále závazky
z takové smlouvy vázáni. V první řadě je proto nezbytné odlišit neplatnost smlouvy.
V případě neplatnosti smlouvy se na smlouvu hledí, jako by nevznikla (ať už u absolutní
neplatnosti ze zákona, nebo u relativní neplatnosti dovoláním se takové neplatnosti)
a jakékoliv další úkony ohledně neplatné smlouvy jsou tedy bezpředmětné (více stejně
jako pro neplatnost závazkových právních vztahů viz. shora kapitola 1.3.).

V souvislosti s uzavíráním smluv existuje institut zrušení návrhu (ustanovení
§ 43a

odst.

2,

věta

druhá

OZ),

odvolání

návrhu

na

uzavření

smlouvy

(ustanovení § 43a odst. 3 OZ) a rovněž odvolání přijetí takového návrhu (ustanovení
§ 43c odst. 2 věta druhá OZ). Zrušení návrhu (lze i u návrhu neodvolatelného) je účinné
pouze, pokud projev o zrušení návrhu dojde druhé straně dříve nebo současně
s předmětným návrhem. Pokud by projev o zrušení došel později, ke zrušení nedojde.
V takovém případě by ale připadalo v úvahu odvolání (revokace) navrhovatelem,
a to za předpokladu, že v návrhu nebyla vyslovena jeho neodvolatelnost či nestane-li
se tak během v návrhu stanovené akceptační doby (ustanovení § 43a odst. 4 OZ). Účinné
odvolání musí za uvedených předpokladů dojít druhé straně dříve, než ta odešle
navrhovateli přijetí návrhu. I přijetí návrhu na uzavření smlouvy lze účinně odvolat,
a to opět za předpokladu, že odvolání přijetí dojde ještě dříve než přijetí samo nebo
současně s ním. V žádném z těchto případů nelze ale mluvit o odstoupení od smlouvy,
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protože k uzavření smlouvy ještě nedošlo, a smlouva sama ještě neexistuje. Uzavřením
smlouvy je totiž dle ustanovení § 44 odst. 1 OZ teprve okamžik, kdy přijetí návrhu
na uzavření smlouvy nabývá účinnosti, tedy chvíle, kdy vyjádření souhlasu s obsahem
návrhu dojde navrhovateli (dle § 43c odst. 2, věta první OZ).

V určitých případech by mohlo dojít k nedůslednému rozlišování odstoupení
od smlouvy a institutu vzdání se práva nebo v praxi velmi často zaměňovanou výpovědí
smlouvy. Vzdání se práva (dle ustanovení § 574 OZ) je oproti odstoupení od smlouvy,
jakožto jednostrannému právnímu úkonu, úkonem dvoustranným, protože se jedná
o dohodu mezi věřitelem a dlužníkem, která navíc vyžaduje ke své platnosti písemnou
formu. Věřitel se takto vzdává svého práva (nebo promíjí dlužníkovi dluh) a dlužník
s tím souhlasí. Vzdání se nároku (prominutí dluhu) působí zánik závazku, nejde o zrušení
smlouvy jako celku. Ani v tomto případě nelze tedy nerozlišovat zásadní rozdíly oproti
odstoupení od smlouvy. Výpověď smlouvy je pak v intencích ustanovení § 582 OZ,
stejně jako odstoupení od smlouvy, jednostranný právní úkon, v jehož důsledku zaniká
závazkový právní vztah, a to i bez souhlasu druhé strany. Tato podobnost může být
zavádějící, bylo by ale chybou nerozlišit řádně tyto dva instituty. Odstoupením
od smlouvy se smlouva ruší (a to od počátku), výpovědí se smlouva neruší, práva
a povinnosti ze smlouvy zanikají až od účinnosti výpovědi, nikoliv zpětně. „Výpověď
tedy působí ex nunc a nedotýká se vzájemných práv a povinností účastníků v době
předtím.“26 Jak bylo již opakovaně zmíněno u odstoupení od smlouvy, právní úkon
odstoupení ruší smluvní závazkový vztah od počátku, a to v okamžiku, kdy dojde druhé
smluvní straně. Výpověď je rovněž adresovaným právním úkonem a perfektní se stává
až v okamžiku doručení druhé smluvní straně. V důsledku výpovědi zaniká celý
závazkový vztah ze smlouvy vzniklý, ale teprve uplynutím výpovědní lhůty, nikoliv
samotným doručením výpovědi druhé smluvní straně. Plnění, která si strany poskytly
před zánikem jejich právního závazkového vztahu, se výpovědí nestávají bezdůvodným
obohacením získaným plněním z právního důvodu, který odpadl. V případě výpovědi
nedochází totiž ke zrušení smlouvy, jako právního důvodu vzniku závazkového vztahu,

26

Švestka, J. – Spáčil, J. - Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník II. § 460 až 880. Komentář.
2. vydání. Praha: C. H. Beck 2009, s. 1705.
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z něhož a podle nějž bylo plněno. Vzhledem k natolik rozdílným důsledkům odstoupení
od smlouvy a výpovědi smlouvy lze jedině apelovat na přesnou a jednoznačnou
formulaci vůle stran, aby nedocházelo k hybridním projevům, z nichž není patrno,
zda smluvní strany měly v úmyslu od smlouvy odstoupit či příslušnou smlouvu
vypovědět. K rozdílnosti těchto dvou institutů je pak v zásadě ještě možno uvést,
že odstoupení od smlouvy lze považovat více či méně za sankční ustanovení nastupující
v případě porušení smluvní povinnosti jednou ze stran smlouvy. Výpověď obvykle
s porušením povinnosti spjata nebývá.
Jiná situace, která může vzbuzovat pocit, že se jedná o institut odstoupení
od smlouvy, a to zejména proto, že rovněž vede ke zrušení smlouvy od počátku, může být
případ zrušení fixní smlouvy (dle ustanovení § 518 OZ). Fixní smlouvou je smlouva,
která váže dobu plnění k časově určené příležitosti (např. zhotovení svatební kytice).
Přesná doba plnění je ve smlouvě přímo stanovena (např. u většiny smluv o ubytování),
respektive doba splnění je závislá na události, o níž je jisté, kdy nastane. Zásadní rozdíl
oproti odstoupení od smlouvy v případě prodlení dlužníka podle ustanovení § 517 OZ,
k němuž dochází na základě právního úkonu věřitele, je skutečnost, že v případě fixní
smlouvy dochází ke zrušení smlouvy bez projevu vůle věřitele. Naopak projev vůle
věřitele je potřeba v případě, že ten na plnění ze smlouvy trvá a chce zabránit zrušení
závazku, které hrozí přímo ze zákona. V takovém případě musí věřitel bez zbytečného
odkladu po uplynutí fixního data splatnosti oznámit dlužníkovi, že na splnění trvá.

Ve všech těchto případech jsou při bližším zkoumání rozdíly oproti institutu
odstoupení od smlouvy snadno rozpoznatelné a tedy i odlišitelné. Samostatně je upraveno
i vrácení daru na základě jednostranného právního úkonu obdarovaného (dle ustanovení
§ 629 OZ) nebo dárce (dle ustanovení § 630 OZ). Jde o adresovaný právní úkon obdobný
odstoupení od smlouvy podle § 48 OZ. Darovací vztah zaniká jednostranným projevem
vůle obdarovaného vrátit dar nebo okamžikem, kdy projev vůle dárce došel
obdarovanému. V rámci občanského zákoníku můžeme ale nalézt i řadu dalších
ustanovení, která za splnění určitých předpokladů dávají jedné ze smluvních stran právo
na zrušení smlouvy (např. ustanovení § 507 odst. 1 OZ, § 648 odst. 2 OZ nebo
§ 655 odst. 1 OZ). Za všechny uveďme právo na zrušení smlouvy podle ustanovení
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§ 648 odst. 2 věta první OZ (jako právo objednatele v případě neodstranitelné vady u věci
zhotovené na zakázky). Takové právo zrušit smlouvu je pak identické s obsahem práva
na odstoupení od kupní smlouvy. Rovněž jde o jednostranný právní úkon objednatele
adresovaný zhotoviteli, kterým se smlouva o dílo okamžikem, kdy projev vůle dojde
zhotoviteli, od počátku ruší. K takovému úkonu se souhlas nebo součinnost zhotovitele
nevyžaduje.27 Ne vždy se tedy s použitím jiného pojmu jedná o institut výrazně odlišný,
je však třeba dodržovat zákonem užívanou terminologii, a to už z důvodu právní jistoty
účastníků smlouvy a srozumitelnosti jejich vzájemných vztahů, nejen pro případ
případného soudního sporu.

27

Švestka, J. – Spáčil, J. - Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník II. § 460 až 880. Komentář.
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3.3 Zákonné odstoupení od smlouvy
Jak již bylo řečeno, odstoupení od smlouvy je možné v případech zákonem
stanovených, nebo je-li odstoupení ve smlouvě účastníky dohodnuto. Zákonnou úpravu
odstoupení nalezneme v obou základních soukromoprávních kodexech, v občanském
zákoníku (ustanovení § 48 OZ) i v obchodním zákoníku (ustanovení §§ 344 – 351
ObchZ). Ustanovení občanského zákoníku neobsahují, ve vztahu k odstoupení
od smlouvy, úpravu otázek, které by neřešil obchodní zákoník (má vlastní komplexní
úpravu), v obchodně závazkových vztazích se proto pro odstoupení od smlouvy
nepoužije úprava občanského zákoníku, a to ani podpůrně. Kromě obecné úpravy
obsahuje občanský zákoník i obchodní zákoník v některých případech (u jednotlivých
typů smluv) úpravu odstoupení od smlouvy odlišnou. V takových případech má odchylná
úprava jednotlivých smluvních typů před obecnou přednost.

3.3.1

Obecná úprava odstoupení od smlouvy v občanském zákoníku

a obchodním zákoníku - srovnání
Odstoupení od smlouvy je způsob zániku závazkového právního vztahu,
při kterém nedochází k uspokojení oprávněného. Následkem odstoupení od smlouvy
v režimu občanského zákoníku je její zánik s účinky ex tunc – tedy smlouva se ruší
od počátku a závazkový vztah jako by vůbec nevznikl (dle ustanovení § 48 odst. 2 OZ).
Oproti tomu při aplikaci ustanovení obchodního zákoníku je zánik smlouvy spojen
s účinky ex nunc a takovým odstoupením není nijak dotčena předchozí účinnost smlouvy
(dle ustanovení § 349 odst. 1 ObchZ). Toto ustanovení je však v rámci občanského
i obchodního zákoníku (stejně jako další obecná ustanovení obchodního zákoníku týkající
se odstoupení od smlouvy) ustanovením dispozitivním, a je tedy možno jej smluvně
upravit odlišným způsobem. Netřeba zdůrazňovat, že takto rozdílná úprava jednoho
institutu ve dvou základních soukromoprávních předpisech (občanském zákoníku
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a obchodním zákoníku) není žádoucí.28 Napříště by tak ale být nemělo, v rámci
rekodifikace soukromého práva je totiž počítáno s obecnou úpravou závazků (tedy
i odstoupení od smlouvy) pro občanskoprávní i obchodněprávní vztahy v rámci nového
občanského zákoníku tak, jak existuje v současném okamžiku ve fázi vládního návrhu29
(blíže o úpravě odstoupení od smlouvy v návrhu nového občanského zákoníku dále
v 5. kapitole).

3.3.2

Použitelnost ustanovení o odstoupení od smlouvy dle občanského

zákoníku v oblasti pracovního práva

Zvláštní

situace

nastala

v souvislosti

s rekodifikací

zákoníku

práce,

kdy dle ustanovení § 18 ZPr byla aplikovatelná např. ustanovení § 48 a § 49 OZ
upravující možnost odstoupení od smlouvy. Na základě nové právní úpravy, nahrazující
úpravu zákona č. 65/1965Sb., zákoník práce, bylo možné odstoupit od smlouvy z důvodů
stanovených zákonem nebo dohodnutých ve smlouvě. Taková úprava vnášela
do pracovněprávních vztahů značnou nejistotu a zbavovala pracovní právo jeho ochranné
funkce. Následkem takového odstoupení by pak bývalo zrušení i několik let trvajícího
pracovněprávního vztahu, a to s účinky ex tunc, tedy zpětně ke vzniku pracovního
poměru. Vzniku takových situací však zamezil Ústavní soud ČR, když ve svém nálezu30
dal, v části týkající se použití úpravy odstoupení od smlouvy pro pracovněprávní vztahy,
za pravdu ústavní stížnosti skupiny poslanců a skupiny senátorů navrhující zrušení
několik desítek ustanovení platného zákoníku práce. Ústavní soud ČR konstatoval,
že: „použití institutu odstoupení od smlouvy upraveného v citovaných ustanoveních
občanského zákoníku pro možnost odstoupení od právních úkonů v pracovním právu,
konkrétně od pracovní smlouvy, sebou totiž vskutku přináší vysokou míru sociální
nejistoty; umožňuje obcházet úpravu skončení pracovního poměru a porušovat zásadu
28

Švestka, J. – Spáčil, J. - Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník I. § 1 až 459. Komentář.
2. vydání. Praha: C. H. Beck 2009, s. 419.
29
Vládní návrh občanského zákoníku: http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymcestorage/files/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_LRV_090430_final_s%20obsahem.pdf.
30
Nález Ústavního soudu ČR ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06.
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stability pracovního procesu jako jednu ze základních zásad, která ovládá možnost
skončení tohoto základního pracovněprávního vztahu“31 a v souladu s tím ustanovení
§ 18 ZPr ve slovech „48, 49“ odkazující na možnost odstoupení od smlouvy v rámci
občanského zákoníku zrušil. Odstoupení od pracovní smlouvy není sice institutem, který
by měl být vyloučen, ale vyžaduje stanovení jasných právních pravidel, které
by znemožňovaly jeho zneužití. Platný zákoník práce tedy nadále odkaz na obecnou
úpravu odstoupení od smlouvy v ustanovení §§ 48 – 49 OZ neobsahuje a odstoupení
od pracovní smlouvy se řídí ustanovením § 36 odst. 2 Zpr, které vymezuje konkrétní
důvody, pro které lze k takovému kroku přistoupit (např. zaměstnanec nenastoupí
ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci).

3.3.3 Nastínění úpravy odstoupení od smlouvy v rámci občanského zákoníku

Jak bylo zmíněno již v úvodu a dále několikrát v textu samotném, není ambicí
této práce obsáhnout komplexní úpravu odstoupení od smlouvy v právním řádu
České republiky. Následující část se proto věnuje pouze úpravě odstoupení od smlouvy
v rámci občanského zákoníku, a to zejména z hlediska vztahů jednotlivých ustanovení
o odstoupení od smlouvy mezi sebou. Občanský zákoník totiž upravuje odstoupení
od smlouvy na řadě míst, a to různým způsobem, přičemž ne vždy jde o zcela nesporný
vztah mezi jednotlivými ustanoveními.

V občanském zákoníku nalezneme základní ustanovení institutu odstoupení
od smlouvy v části první, hlavě čtvrté nazvané Právní úkony. Někdy bývá takové
zařazení úpravy institutu odstoupení od smlouvy do § 48 OZ kritizováno
jako nesystematické, neboť ve svém důsledku způsobuje zánik závazku, a jako vhodné
se proto nabízí zařazení jeho obecné úpravy do části upravující zánik závazků (část osmá,
hlava první, oddíl šestý občanského zákoníku), stejně jako je odstoupení od smlouvy
řazeno v obchodním zákoníku. Ustanovení § 48 OZ je ustanovení kogentního charakteru,
není tedy možné se od něj odchýlit. Kogentnost tohoto ustanovení nevyplývá přímo
31

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06, s. 54-55.
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z jeho znění, ale vyplývá toliko z jeho povahy a účelu, kdy upravuje základní pravidla
odstoupení od smlouvy, jakožto výjimečného institutu výrazně zasahujícího do řady
základních zásad smluvního závazkového vztahu (např. zásady pacta sunt servanda,
zásady právní jistoty nebo zásady ochrany dobré víry a ochrany nabytých práv). Není
možné považovat toto ustanovení za dispozitivní jen z toho důvodu, že připouští,
aby si smluvní strany dohodly důvody odstoupení od smlouvy.
Přípustnost odstoupit od smlouvy je tedy vázána na smluvní ujednání
o specifickém důvodu odstoupení v konkrétní mezi účastníky uzavírané smlouvě
nebo na některý ze zákona stanovený důvod. Ustanovení § 48 odst. 1 OZ užívá
pro úpravu možnosti zákonného důvodu odstoupení poněkud nevhodný výraz „...jestliže
je to v tomto zákoně stanoveno...“, čímž při doslovném výkladu „v tomto“ lze říci, že je
možno aplikovat pouze a jedině další ustanovení upravující odstoupení od smlouvy
v občanském zákoníku, ale nikoliv zvláštní úpravu odstoupení obsaženou v jiných
zákonech (např. ustanovení § 53 zák. č. 121/2000, autorský zákon, v platném znění,
umožňující odstoupení od licenční smlouvy v případě nečinnosti nabyvatele).
Toto ustanovení bývá proto vykládáno tak, že ustanovení zvláštních zákonů jsou
lex specialis, která derogují lex generali (občanský zákoník), či že lex posterior
(tedy zákony přijaté později než občanský zákoník) derogat priori (občanský zákoník).
Možná by byla zřejmě i aplikace ustanovení § 48 odst. 1 OZ per analogiam. Přímo
občanský zákoník upravuje další druhy, respektive způsoby odstoupení od smlouvy,
některé z nich jsou čistě zákonnou úpravou, jiné dávají stranám možnost sjednat
si odstoupení z řady vlastních odlišných důvodů. Některým z těchto v občanském
zákoníku upravených druhů odstoupení od smlouvy se věnuje zbývající část této kapitoly.

a) Odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 497 OZ

Nejen ustanovení § 48 odst. 1 OZ umožňuje smluvním stranám dohodnout
si ve smlouvě možnost odstoupení. Dalším takovým ustanovením je § 497 OZ, tentokrát
zařazené do části osmé, pod závazkové právo. Dle tohoto ustanovení: „každý z účastníků
si může vymínit odstoupení od smlouvy a sjednat pro ten případ odstupné. Kdo smlouvu
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splní alespoň zčásti nebo přijme třeba jen částečné plnění, nemůže již od smlouvy
odstoupit, ani poskytne-li odstupné.“ Jedná se o tzv. smluvní výhradu odstoupení
od smlouvy a dopadá jen na případy, kdy si subjekt smlouvy vyhradí odstoupení
od smlouvy a pro tento případ si zároveň sjedná odstupné (může jím být plnění peněžité
i nepeněžité, vždy je však třeba dostatečně určitá specifikace). Odstupné představuje
pro druhou smluvní stranu odškodnění z nerealizované smlouvy, tedy určitou formu
kompenzace za újmu, která vzniká druhé smluvní straně neuskutečněním plněním
ze smlouvy, a to bez zkoumání skutečného vzniku újmy na této straně. Kromě požadavku
určitosti sjednaného odstupného je potřeba i přiměřenost takového odstupného vzhledem
k neuskutečněnému plnění, které má kompenzovat. V případě, kde by hodnota plnění
ze smlouvy a hodnota odstupného byly výrazně nevyvážené, bylo by možné uvažovat
o neplatnosti takového vedlejšího ujednání pro rozpor s dobrými mravy. Vedle povinnosti
plnit odstupné může vzniknout situace, kdy současně vznikne odstupující straně
povinnost náhrady škody (o tom dále v kapitole 3.4.2).
Oprávnění odstoupit od smlouvy se závazkem poskytnout odstupné může být
vázáno například na porušení povinnosti ze smlouvy, ale není vyloučeno ani sjednání
odstoupení bez uvedení důvodu. V souladu s takovým sjednaným odstoupením je tedy
možno zrušit i smlouvu, která se stala nevýhodnou.32 Odstoupení od smlouvy podle
§ 497 OZ se oproti jiným (např. podle ustanovení § 49 OZ – v souvislosti s tísní
a nápadně nevýhodnými podmínkami) zakládá výhradně na smlouvě. Platí, že výhradu
odstoupení lze sjednat v každé smlouvě, ledaže to zákon vylučuje či jde v daném případě
o ujednání v rozporu s dobrými mravy. Je samozřejmě možné sjednat odstoupení podle
§ 497 OZ jako výhodu jedné strany, ale může být vymíněno i pro obě smluvní strany.
Dohoda o odstupném vyžaduje existenci platné smlouvy hlavní, je však možné
sjednat výhradu odstoupení s odstupným při samotném uzavření smlouvy, jak je tomu
nejčastěji, ale i později samostatným ujednáním, a to bez ohledu na dobu splatnosti
závazku. Specifikem pro odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 497 OZ je jeho
věta druhá, která stanoví, že ten, kdo smlouvu splní alespoň zčásti anebo přijme byť jen
částečné plnění, nemůže již od smlouvy odstoupit, a to ani v případě poskytnutí

32
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odstupného. „Tento zákaz se nevztahuje na samotné sjednání výhrady odstoupení v době
po částečném splnění.“33 Lze tedy tvrdit, že není vyloučena možnost sjednat výhradu
odstoupení od zbývající nesplněné části smlouvy, a to ani poté, co bylo podle smlouvy
částečně plněno (např. u plnění ve splátkách). U opětovného plnění lze od smlouvy
odstoupit i po uskutečnění částečného plnění (např. důchod).34 U odstoupení podle
ustanovení § 497 OZ nevzniká tedy mezi smluvními stranami vzájemná restituční
povinnost. Tam, kde není pro částečné plnění možnost odstoupit od smlouvy
s poskytnutím odstupného, může ale stále přicházet v úvahu jednostranné odstoupení
od smlouvy z důvodů ze smlouvy nebo ze zákona podle ustanovení § 48 OZ.
Odstoupením podle § 497 OZ tedy dojde k zániku smlouvy - původního
závazkového právního vztahu, ale zároveň vzniká nový závazkový právní vztah,
tedy závazek odstupující smluvní strany poskytnout druhé smluvní straně odstupné.
V případě prodlení s plněním odstupného nedojde již k obnovení původního závazkového
vztahu, ale nastávají všechny právní důsledky s prodlením spojené.

b) Odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 517 OZ

V případě odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 517 OZ mluvíme
o odstoupení od smlouvy z důvodu prodlení dlužníka. Dlužník je v prodlení, pakliže svůj
dluh řádně a včas nesplní. Občanský zákoník dává v takovém případě prodlení dlužníka
věřiteli možnost od smlouvy odstoupit. Podmínkou účinnosti takového odstoupení je
ale poskytnutí dodatečné lhůty ke splnění. Takto poskytnutá lhůta musí být přiměřená
a tedy odpovídající tomu, aby bylo v konkrétním případě vůbec možno dluh splnit, avšak
s přihlédnutím k tomu, že dlužník je již v prodlení a měl tedy již určitou lhůtu k řádnému
a včasnému plnění smlouvou stanovenou. Poskytnutá lhůta tak může být kratší než ta,
která by pro předmětné plnění byla objektivně potřebná, neboť dlužník měl již alespoň
započít s přípravou plnění věřiteli. Délku přiměřené lhůty stanoví sám věřitel. Pokud
33

Švestka, J. – Spáčil, J. - Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník II. § 460 až 880. Komentář.
2. vydání. Praha: C. H. Beck 2009, s. 1508.
34
Švestka, J. – Spáčil, J. - Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník II. § 460 až 880. Komentář.
2. vydání. Praha: C. H. Beck 2009, s. 1508.

40

věřitel dodatečnou přiměřenou lhůtu k plnění neposkytne, nemůže využít odstoupení
od smlouvy z důvodu prodlení dlužníka. Bez dodatečně poskytnuté lhůty k plnění by bylo
možné odstoupit v případě, že ve smlouvě bylo sjednáno oprávnění odstoupit v případě
nesplnění závazku ve lhůtě, a to podle ustanovení § 48 OZ. Jakmile věřitel dlužníkovi
dodatečnou lhůtu k plnění oznámí, nemůže ji zkracovat, pouze ji dále prodlužovat.
„Po uplynutí přiměřeně dlouhé doby od splatnosti dluhu je věřitel oprávněn od smlouvy
odstoupit, aniž by předtím musel dlužníka upomínat o splnění či mu sdělit délku
dodatečné lhůty ke splnění dluhu.“35 Takový výklad lze dovozovat ze zásady, že každý
si má dbát svých práv a povinností ze smlouvy, a že je tedy rovněž věcí dlužníka,
aby o své závazky ze smlouvy dbal a není možné přesouvat břemeno pouze na věřitele
tak, že mu budou kladeny další povinnosti, a to navíc z nedbalosti či lhostejnosti
dlužníka. Ustanovení § 517 odst. 1 OZ počítá při odstoupení od smlouvy v případě
prodlení dlužníka i s případem dělitelného plnění, kdy se může odstoupení věřitele
za splnění podmínek týkat i jen jednotlivých plnění.
Vztah mezi ustanovením § 517 OZ (odstoupení z důvodu prodlení dlužníka)
a ustanovením § 497 OZ (výhrada odstoupení od smlouvy) by v praxi mohl být
považován za sporný. Lze však shrnout, že ustanovení § 497 věta druhá OZ (nemožnost
odstoupení od smlouvy v případě přijetí částečného plnění či splnění smlouvy alespoň
zčásti) není aplikovatelné tam, kde věřitel odstupuje od smlouvy podle § 517 OZ, tedy
z důvodu prodlení na straně dlužníka. Ustanovení § 497 OZ se vztahuje pouze na případy
ve smlouvě vymíněného odstoupení se současně sjednaným odstupným.

c) Odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 49 OZ

V úpravě odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 49 OZ se projevuje potřeba
tzv. vyrovnávací spravedlnosti, a to právě i ve vztazích jinak ovládaných zásadou
smluvní volnosti. Klade si za cíl pokrýt případy, kdy se některá ze smluvních stran
dostává do nápadně nevýhodného postavení. Ustanovení § 49 OZ upravuje možnost
35
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účastníka odstoupit od smlouvy, kterou uzavřel v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek. Tíseň a nápadně nevýhodné podmínky jsou k možnosti odstoupení
od smlouvy vyžadovány kumulativně, je tedy vyžadována existence obou těchto
předpokladů zároveň.
Tíseň je objektivní stav omezující svobodu rozhodování toho, kdo právní úkon
vedoucí ke vzniku smlouvy činí (může být vyvolána různými důvody, jako rozrušením
počínaje a nepříznivou hospodářskou situací konče). Zákon sám však pojem tíseň
nikterak nevymezuje. Lze říci, že „tíseň je reálně existující objektivní stav, který se stal
u jednajícího důvodem k jeho nesvobodnému projevu vůle“.36 Osoba jednající v tísni pak
uzavře smlouvu, kterou by za normálních okolností pro sebe neuzavřela, protože jí působí
újmu. Ústavní soud ČR se k pojmu tíseň vyslovil dokonce v souvislosti s restitučními
nároky: „...pojem tísně je třeba interpretovat v širších souvislostech a tedy i v souvislosti
s ... politickým nátlakem let 1948-1989. Tento politický nátlak nebyl zde zcela chápán
jako jednorázový akt, ale rovněž jako dlouhodobý proces, jehož výsledkem bylo to,
že fyzická osoba, jako vlastník věci, učinila... právní úkon, který by v právním státě
neučinila.“37 Důležitá je samozřejmě existence tísně v okamžiku uzavírání takové
smlouvy, změny nastalé v době po uzavření smlouvy nejsou totiž pro možnost odstoupení
podle § 49 OZ relevantní. Jak bylo řečeno, tíseň může být ve svém důsledku důvodem
odstoupení od smlouvy pouze za předpokladu, že smlouva byla zároveň uzavřena
za nápadně (nepřípustně) nevýhodných podmínek. Nápadně nevýhodné podmínky jsou
tam, kde je citelný nepoměr vzájemně poskytnutých plnění. Existence tísně a nápadně
nevýhodných podmínek musí být vždy posuzována se zohledněním okolností
konkrétního případu. Důkazní břemeno o existenci těchto dvou složek spočívá vždy
na tom, kdo jejich existenci tvrdí.
Otázkou k diskuzi je, zda by uzavření smlouvy v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek nemělo být posuzováno spíše jako smlouva relativně neplatná pro rozpor mezi
skutečnou vůlí jednající osoby a jejím projevem. Takový výklad není ale možný
za předpokladu existence požadavku na kumulativní výskyt tísně a nápadně nevýhodných
podmínek. Požadavek na nápadně nevýhodné podmínky vylučuje z možnosti užití
36
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odstoupení od smlouvy podle § 49 OZ také darovací, respektive obecně bezúplatné
smlouvy, a to z povahy darování, které nápadně nevýhodné podmínky vylučuje.

Shora byla uvedena ustanovení občanského zákoníku upravující možnost
odstoupení od smlouvy, která lze označit jako jedny ze základních ustanovení tento
institut upravující. Dále uváděná ustanovení je vhodné zmínit pro ucelený pohled
na problematiku odstoupení v rámci úpravy občanského zákoníku. Třídit druhy
odstoupení od smlouvy je možné podle řady kritérií, například podle okolností,
které ke kterému každému odstoupení vedou, respektive důvodů na základě kterých dává
zákon tomu nebo onomu účastníku smlouvy právo od takové smlouvy odstoupit.
Zbývající část je řazena podle smluvních typů, až na písm. d), které zahrnuje doposud
nezmíněné možnosti odstoupení od smlouvy upravené v obecné části zániku závazků
v občanském zákoníku. Takové řazení se jeví vhodné zejména z důvodu možného
praktického využití jako určité příručky, a to tím spíše i pro neodbornou veřejnost.

d) Odstoupení od smlouvy v rámci obecné úpravy zániku závazku

Zánik závazků je upraven v části osmé, hlavě první, oddílu šestém, ustanovení
§§ 559 - 587 OZ. Nalezneme zde celkem tři zákonné možnosti odstoupení.

První možnost odstoupení nám dává ustanovení § 561 odst. 2 OZ upravující
tzv. alternativně určené plnění. Alternativní závazek spočívá v tom, že „právním úkonem
nebo zákonem jsou určeny dva, popř. i více než dva předměty závazkového právního
vztahu, přičemž konkretizace tohoto předmětu je ponechána na volbě.“38 Takto stanovený
závazek zaniká v případě, že dlužník splní jedno z několika stanovených plnění. Volbu
má právo provést dlužník, pakliže není jiné dohody účastníků. Možnost odstoupení
od smlouvy

s alternativním

závazkem

je

vázána

na

situaci,

kdy

dojde

k nahodilému zániku některého z alternativně určených předmětů plnění (nelze tedy
již volbu provést). Právo odstoupit od smlouvy svědčí v takovém případě účastníku
38
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smlouvy, který měl právo volby plnění. To však platí pouze za situace, kdy po zániku
jednoho plnění nezbývá již žádné jiné plnění na výběr, nikoliv má-li oprávněná strana
stále možnost volby z několika plnění.

K takovému zániku může ale dojít pouze

do doby, než je volba předmětu plnění vykonána. Zánik předmětu plnění až po vykonané
volbě by se řídil ustanovením § 575 odst. 1 OZ, tedy pro nemožnost plnění by celý
závazek zanikl.

S uvedenou možností odstoupit od smlouvy úzce souvisí jiná v této části
občanského zákoníku upravená možnost, a to odstoupení od smlouvy podle ustanovení
§ 576 OZ. Toto ustanovení upravuje situaci, kdy zánik jednoho z více volitelných plnění
způsobil ten, kdo nemá právo volby. Ustanovení § 576 OZ dává možnost odstoupit
od smlouvy i tehdy, kdy nemožnost určitého plnění spočívá pouze v redukci
alternativních plnění, nikoliv absolutní nemožnosti jakékoliv volby, jako tomu je
u odstoupení podle § 561 odst. 2 OZ. Jakmile se plnění stalo nemožným, vzniká právo
odstoupit od smlouvy, a to bez ohledu na to, zda je závazek splatný či nikoliv.

Třetí možností odstoupení, dle uvedené části občanského zákoníku, je odstoupení
od smlouvy podle ustanovení § 575 odst. 3 OZ. Opět se jedná o úpravu nemožnosti
plnění, a to v případě tzv. dělitelného plnění, kdy v určitém případě může nastat
i jen částečná nemožnost plnění. Zákon v tomto případě počítá se zánikem jen té části
plnění, která se stala nemožnou, ale zároveň dává věřiteli možnost, aby od smlouvy
ohledně zbývajícího možného plnění odstoupil. Aby došlo k zániku celého závazku, musí
tedy dojít k události, kterou je částečná nemožnost plnění, a následně k právnímu úkonu
věřitele, kterým odstoupí od smlouvy.

e) Odstoupení od smlouvy v rámci úpravy spotřebitelských smluv

„Spotřebitelské právo představuje rychle se rozvíjející právní odvětví, které
je postaveno primárně na myšlence ochrany spotřebitele jako slabší smluvní strany před
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obratností obchodníků.“39 Oblast ochrany spotřebitele je značně ovlivněna právem ES.
Implementace směrnic ES o právech a povinnostech dodavatele a spotřebitele byla
provedena zejména novelou občanského zákoníku č. 367/2000 Sb., která do něj zavedla
s účinností od 1. 1. 2001 „spotřebitelské smlouvy“ jako zcela nový institut. Spotřebitelské
smlouvy jsou zařazeny do části první, hlavy páté, ustanovení §§ 51a – 57 OZ. Odstoupení
od spotřebitelských smluv je v rámci těchto ustanovení upraveno samostatně právě
s ohledem na myšlenku ochrany spotřebitele jako slabší strany.
V spotřebitelských smlouvách pak vždy na jedné straně vystupuje dodavatel
(osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné
podnikatelské činnosti) a na druhé straně spotřebitel (osoba, která při uzavírání a plnění
smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti).
Právo odstoupit od smlouvy dává spotřebiteli hned jedno z prvních ustanovení
spotřebitelských smluv, a to § 53 odst. 7 OZ. Jedná se o úpravu odstoupení pro případy,
kdy

je

smlouva

uzavřena

za

použití

prostředků

komunikace

na

dálku

(které demonstrativně uvádí § 53 odst. 1 OZ jako např. neadresovaný i adresovaný tisk,
rozhlas, elektronická pošta aj.). V takovém případě má spotřebitel právo odstoupit
od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění, a to bez uvedení důvodu (stačí tedy ztráta
zájmu na již provedeném plnění, a to i řádném). Jako sankce za neupozornění spotřebitele
na jeho právo takto od smlouvy odstoupit (či neinformování spotřebitele o dalších
skutečnostech uvedených v ustanovení § 53 odst. 6 OZ) slouží prodloužení lhůty
pro odstoupení od smlouvy z citovaných 14 dnů na 3 měsíce od převzetí plnění.
Jestliže jsou ale informace podle § 53 odst. 6 OZ předány v průběhu plynutí lhůty
tří měsíců, dochází k ukončení běhu této lhůty a počíná běžet lhůta 14 denní. Zákon však
případy, kdy může spotřebitel podle ustanovení § 53 odst. 7 OZ od smlouvy odstoupit,
také omezuje výjimkami dle ustanovení § 53 odst. 8 OZ (např. nemožnost odstoupit
od smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů aj.). V každém případě se jedná
o zvláštní případ odstoupení, neboť umožňuje zánik závazkového právního vztahu
jednostranným úkonem, a to v době, kdy již došlo k jeho zániku splněním, respektive
dochází svým způsobem k obnovení závazku tak, aby mohlo bezprostředně dojít k jeho
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zániku, avšak s účinky ex tunc.
Obdobná je i úprava možnosti odstoupení od smlouvy v případech, kdy byla
smlouva uzavřena mimo provozovnu, podle ustanovení § 57 OZ. „Zvláštním rysem těchto
smluv je skutečnost, že jednání o smlouvě zpravidla vyvolává dodavatel a spotřebitel
na ně není připraven nebo je neočekává. Spotřebitel často není schopen porovnat kvalitu
a cenu nabídky s jinými nabídkami. Prvek překvapení obvykle existuje nejen u smluv
uzavíraných při podomním obchodě, ale i u jiných druhů smluv uzavíraných dodavatelem
mimo jeho obchodní provozovnu.“40 Tato problematika úzce souvisí s vývojem
moderních technologií a s jejich využíváním v běžném životě. Přestože na jedné straně
přinášejí (a to i spotřebiteli) usnadnění sjednávání smluv, na stranu druhou zde chybí
možnost žádat doplňující informace a vysvětlení, spotřebitel je tedy odkázán
na poskytnuté, respektive zveřejněné informace. Spotřebiteli je proto poskytnuta 14 denní
lhůta (tzv. na rozmyšlenou), aby mohl posoudit závazky z takové smlouvy vyplývající
a případně od takové smlouvy v této lhůtě rovněž odstoupit. V případě, že ještě nedošlo
ke splnění dodávky či služeb dodavatelem, může spotřebitel od smlouvy odstoupit
ve lhůtě jednoho měsíce od uzavření takové smlouvy. Opět je zde i sankční ustanovení
§ 57 odst. 3 OZ, které prodlužuje spotřebiteli lhůtu pro odstoupení až na jeden rok tam,
kde dodavatel poruší svou povinnost podle § 57 odst. 2 OZ a neinformuje spotřebitele
o jeho právu odstoupit od smlouvy nejpozději při uzavření takové smlouvy.

Kromě těchto shora uvedených možností odstoupení od smlouvy upravuje
občanský zákoník v části o spotřebitelských smlouvách další obdobné (např. odstoupení
od smlouvy podle § 54c OZ). Samostatně se odstoupením od smlouvy ze strany
spotřebitele zabývá rovněž ustanovení § 63 OZ. V rámci tohoto ustanovení jsou rozlišeny
čtyři případy odstoupení lišící se lhůtou stanovenou pro odstoupení i důvody pro takové
odstoupení od smlouvy. Jejich podrobné rozebírání se zde nezdá být potřebné, neboť
pro představu úpravy odstoupení od smlouvy v rámci spotřebitelských smluv jsou výše
zmíněné příklady více než dostačující.

40

Švestka, J. – Spáčil, J. - Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník I. § 1 až 459. Komentář.
2. vydání. Praha: C. H. Beck 2009, s. 551.

46

f) Odstoupení od kupní smlouvy

Kupní smlouva zakládá mezi smluvními stranami závazkový právní vztah, kterým
má

dojít

k převodu

vlastnického

práva

k předmětu

převodu

z prodávajícího

na kupujícího. Kupní smlouva je jako smluvní typ upravena v § 588 a násl. OZ.
Právo odstoupit od kupní smlouvy vzniká kupujícímu ze zákona dle ustanovení
§ 597 odst. 1 a 2 OZ v souvislosti s výskytem dodatečně zjištěné vady předmětu koupě.
Jde o vady skryté i zjevné, které činí věc neupotřebitelnou a které existovaly v době
plnění, na které však prodávající kupujícího neupozornil (existovala-li vada
v době plnění, není více rozhodné, že se projevila až po plnění). Vada, která činí věc
neupotřebitelnou je neodstranitelná nebo taková, že by náklady na opravu věci byly
neúměrně vysoké vzhledem k hodnotě věci. Stejně náleží právo odstoupit od smlouvy
kupujícímu, který byl prodávajícím ujištěn o určitých vlastnostech věci a toto ujištění
se ukázalo nepravdivým. Odpovědnost prodávajícího je objektivního rázu a je tedy zcela
irelevantní, zda o vadě věděl a neupozornil na ni, zda věděl o nesprávnosti ujištění
kupujícího o vlastnostech předmětu koupě, nebo zda se domníval, že věc je bez vad
a že předmět koupě má vymíněné vlastnosti. Odstoupení od smlouvy je v tomto případě
volbou kupujícího (ten může v případě vady, která vyjde najevo, dodatečně alternativně
uplatňovat přiměřenou slevu z kupní ceny). V případě odstoupení od smlouvy dojde ke
zrušení smlouvy s účinky ex tunc.
Určitou zvláštností je možnost odstoupení od smlouvy u tzv. prodeje
na objednávku. Ustanovení § 613 OZ upravuje specifika prodeje na objednávku,
kdy předmětem smlouvy je věc, kterou prodávající nemá ve své dispozici v okamžiku
prodeje, ale zavazuje se ji kupujícímu opatřit a dodat. Z tohoto ustanovení vyplývající
možnost odstoupení se netýká odpovědnosti za vady, ale jde o specifické odstoupení
od smlouvy z důvodu prodlení prodávajícího (a nevylučuje uplatnění práva na náhradu
škody).
Za zmínku stojí také možnost odstoupení od smlouvy pro rozpor věci s kupní
smlouvou. Toto odstoupení není nikterak specifické, je však jedním z možných druhů
odstoupení od kupní smlouvy s nimiž občanský zákoník počítá. Podle ustanovení
§ 616 odst. 3 OZ je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit (nebo žádat přiměřenou
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slevu) tam, kde věc není při převzetí (případně dle § 616 odst. 4 OZ do šesti měsíců
po převzetí) ve shodě s kupní smlouvou, a prodávající neprovede bezprostředně nápravu
dle volby kupujícího (výměna věci za jinou nebo oprava věci).
V neposlední řadě je zde třeba zmínit zákonnou úpravu odstoupení od kupní
smlouvy podle § 622 OZ. Citované ustanovení upravuje nároky kupujícího, z důvodu
odpovědnosti prodávajícího za vady věci koupené v obchodě. Ve vztahu k již uváděnému
ustanovení § 597 OZ je úprava v § 622 OZ speciální, a má tudíž přednost. Ustanovení
§ 622 odst. 1 OZ upravuje práva kupujícího, jde-li o vady odstranitelné a ustanovení
§ 622 odst. 2 OZ práva kupujícího z odpovědnosti za vady neodstranitelné. V případě
vady odstranitelné má kupující nárok od základního práva na odstranění vady, práva
na výměnu vadné věci (příp. vadné součásti věci), až po právo na přiměřenou slevu
z ceny věci nebo právo odstoupit od smlouvy. Právo na slevu z kupní ceny
či na odstoupení od smlouvy přichází v úvahu teprve v případě, že opravou nelze vadu
odstranit a že výměna věci za bezvadnou také není možná. Za neodstranitelnou vadu je
považována nejen vada, pro kterou nelze věc opravit, ale i vada, která by byla
opravitelná, ale k její opravě nedošlo včas. Právo na odstoupení od smlouvy náleží
i kupujícímu v případě opětovného výskytu odstranitelné vady nebo většího výskytu
různých odstranitelných vad. Důsledky odstoupení od smlouvy podle § 622 OZ se neliší
od důsledků odstoupení podle ustanovení § 48 odst. 2 OZ. Smlouva o prodeji zboží
v obchodě se ruší okamžikem, kdy projev vůle dojde prodávajícímu, a to od počátku.
Zároveň vzniká mezi účastníky právní vztah z bezdůvodného obohacení, podle kterého je
kupující povinen vrátit prodávajícímu předmět koupě a prodávající kupujícímu kupní
cenu.

g) Odstoupení od smlouvy o dílo

Předmětem smlouvy o dílo je zhotovení díla, kterým se rozumí určitý hmotně
zachycený výsledek pracovní činnosti, ať už fyzické či duševní. Může se jednat
o zhotovení nové věci, opravy, úpravy, údržby nebo i jiný hmotně zachycený výsledek
činnosti, určený obsahem smlouvy. Zhotoviteli za provedení díla náleží úplata. Jedna
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ze zákonných možností odstoupení od smlouvy se dotýká právě sjednané ceny díla. Cena
díla může být dohodnuta podle rozpočtu, tak je tomu zejména v případech, kdy jde
o složité dílo nebo v případech, kdy se dílo provádí po částech. Ustanovení
§ 635 odst. 1 OZ stanoví pravidlo, že byla-li cena za dílo dohodnuta podle rozpočtu,
nesmí být bez souhlasu objednatele zvýšena. Za takové situace ale může dojít ke změně
cenového předpisu, podle kterého byla cena dohodnuta. Na takovou změnu je zhotovitel
povinen objednatele písemně upozornit, a to bez prodlení. Po oznámení nové ceny vzniká
objednateli právo od smlouvy odstoupit, a to rovněž bez zbytečného odkladu. Platí
zde fikce, že nevyužije-li objednatel tohoto práva, má se za to, že s novou cenou souhlasí,
a vzniká mu povinnost tuto cenu zaplatit. Taková povinnost však nevznikne objednateli
za situace, kdy ke změně zvláštního předpisu došlo až v době, kdy mělo být dílo podle
dohody dokončeno (neboť zhotovitel se ocitl v prodlení s plněním ze smlouvy
a nepřísluší mu proto žádný prospěch). Následky včasného odstoupení nastupují opět
podle ustanovení § 48 odst. 2 OZ, a smlouva se ruší. „Objednatel není povinen převzít
rozpracované dílo a nemusí ani zaplatit původní cenu díla. Jestliže objednatel dodal
ke zhotovení díla materiál, má právo na jeho vrácení.“41 Zvlášť je upravena situace,
kdy objednatel získal částečným plněním ze smlouvy o dílo majetkový prospěch.
Podle ustanovení § 635 odst. 4 OZ má v takovém případě objednatel povinnost zaplatit
zhotoviteli částku připadající na provedenou práci a vzniklé náklady podle původně
dohodnuté ceny.
Velmi obdobným způsobem jako u ceny podle rozpočtu je v ustanovení
§ 636 odst. 2 OZ upravena možnost odstoupení od smlouvy objednatelem pro cenu
stanovenou odhadem. Cena odhadem není považována za cenu maximální, ale nesmí být
překročena podstatně (takovým zvýšením se rozumí navýšení ceny určené odhadem
o 10 až 20 %). Objednateli vzniká právo od smlouvy odstoupit po oznámení nové ceny.
Právo objednatele odstoupit ale zaniká, není-li vykonáno bez zbytečného odkladu.
Odstoupením se smlouva ruší podle § 48 odst. 2 OZ. Úprava vrácení si poskytnutého
plnění je stejná jako u odstoupení pro novou cenu navýšenou od ceny podle rozpočtu,
jak je uvedeno shora.
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Zhotoviteli přísluší právo odstoupit od smlouvy kupříkladu podle ustanovení
§ 637 odst. 2 OZ, které upravuje dodání materiálu objednatelem. Pakliže objednatelem
dodaný materiál trpí nedostatky nebo jsou-li pokyny objednatele k provedení díla
nevhodné, je zhotovitel povinen jej na to upozornit. Právo odstoupit vznikne zhotoviteli
tehdy, kdy objednatel na svých požadavcích přes jeho upozornění trvá. Odstoupením
se smlouva ruší. „Bylo-li již částečně plněno, vzniká mezi účastníky závazek
bezdůvodného obohacení (§ 451 až 459), zhotovitel však má nárok na zaplacení ceny díla
nebo její části a nemusí vracet zálohu na cenu, pokud odpovídá tomuto nároku.“42
Povinnost objednatele k součinnosti k provedení díla je stanovena v ustanovení
§ 638 OZ. Zhotovitel je oprávněn objednateli určit k součinnosti přiměřenou lhůtu,
a upozorní-li jej na takový následek, může po marném uplynutí stanovené lhůty
od smlouvy odstoupit. Odstoupit od smlouvy o dílo může zhotovitel i v případě,
že objednatel nevykonal potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, přestože se dílo
provádí u objednatele. Povinnost upozornit objednatele na možné odstoupení
od smlouvy,

v případě

marného

uplynutí

lhůty

k součinnosti,

je

nezbytným

předpokladem odstoupení zhotovitele.
Ustanovení § 642 OZ vnáší do vztahu ze smlouvy o dílo možnost odstoupení
od smlouvy z jakéhokoliv důvodu, popřípadě i bez uvedení důvodu. Podmínkou
je doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli ve lhůtě do zhotovení díla (poté již není
možné využít oprávnění odstoupit od smlouvy podle tohoto ustanovení). Povinnost
zaplatit zhotoviteli již provedené práce vznikne objednateli jen tehdy, když zhotovitel
nemůže výsledek práce použít jinak (např. ke zhotovení díla pro jiného objednatele).
Za všech okolností vznikne ale zhotoviteli nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů.
Právo odstoupit od smlouvy vznikne objednateli také tehdy, kdy je zřejmé, že dílo
nebude včas hotovo nebo že nebude provedeno řádně, a to po marném uplynutí přiměřené
lhůty ke zjednání nápravy.

42
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h) Odstoupení od nájemní smlouvy

Nájem je závazkový právní vztah, dle kterého pronajímatel přenechává nájemci
individuálně určenou věc, aby ji dočasně užíval nebo z ní bral i užitky, a to za úplatu
(nájem). V rámci občanského zákoníku je zakotvena obecná úprava nájmu (§§ 663 – 684
OZ), ale samostatně i nájem bytu (§§ 685 – 716 OZ), nájem obytných místností
v zařízeních pro trvalé bydlení (§§ 717 a 718 OZ), podnájem bytu – části bytu (§ 719 OZ)
a také podnikatelský nájem věcí movitých (§§ 721 – 723 OZ). Zvláštní úprava existuje
dále i ve zvláštních právních předpisech (např. zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu
nebytových prostor, v platném znění). V souvislosti s odstoupením od smlouvy je dále
zmíněna zákonná úprava obecná a ve vztahu k nájmu bytu.
Ustanovení § 666 OZ upravuje podnájem, tedy tzv. nájem nájemního práva.
Ve své podstatě je tedy podnájem přenechání užívání pronajaté věci nájemcem třetí
osobě. Podnájem je ve vztahu k nájmu v poměru akcesorickém. Přímý vztah mezi
podnájemcem a pronajímatelem nevzniká. Souhlas pronajímatele není pro podnájem
ze zákona potřeba (nejde-li o zvláštní ustanovení o nájmu bytu podle § 719 OZ),
ale může být podmínkou stanovenou ve smlouvě. Sankci za porušení takového smluvního
ujednání upravuje § 666 odst. 2 OZ, dle kterého přísluší pronajímateli právo odstoupit
od smlouvy, dá-li nájemce věc do podnájmu v rozporu se smlouvou (může se tedy jednat
i o jiné případy než absence souhlasu pronajímatele). Porušení nájemní smlouvy
nájemcem ale nemá vliv na platnost podnájemní smlouvy. „Jiné důsledky než porušení
nájemní smlouvy, pokud jde o podnájem, má porušení zákonného zákazu. Podnájem
v rozporu se zákonným zákazem nebo zákonným příkazem souhlasu pronajímatele
má za následek neplatnost podnájemní smlouvy pro rozpor se zákonem.“43
Jinou situací, kde vzniká pronajímateli ze zákona právo odstoupit od smlouvy,
je případ, kdy nájemce provádí na předmětu nájmu změny, v jejichž důsledku hrozí
pronajímateli značná škoda, a to dle ustanovení § 667 odst. 2 OZ. Definici značné škody
občanský

zákoník

postrádá,

jako

vodítko

lze

však

pravděpodobně

použít

zák. § 89 odst. 11 zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění. Hrozící škodu
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je třeba vykládat šířeji než jen škodu na předmětu nájmu, neboť zákon hovoří o škodě
pronajímatele, kterou může být například i ušlý zisk. K odstoupení od smlouvy by pak
podle všeho mělo dojít při provádění změn z nichž hrozí, případně vzniká škoda,
nebo v okamžiku, kdy změny byly provedeny a škoda vznikla, nikoliv tedy v časově
neomezené lhůtě. V případě řádného odstoupení pronajímatele dochází ke skončení
nájmu a nájemci vzniká povinnost uvést předmět nájmu do původního stavu.
Další případy odstoupení od nájemní smlouvy jsou upraveny v ustanovení
§ 679 odst. 1, 2, 3 OZ, a to v souvislosti se závažným porušením povinností nájemce
nebo pronajímatele. Na rozdíl od výpovědi (vedoucí k zániku právního vztahu uplynutím
výpovědní doby) účinky odstoupení od nájemní smlouvy nastávají okamžikem doručení
odstoupení druhé straně, není-li v odstoupení stanovena pozdější doba. Jednotlivé
odstavce poskytují více důvodů pro odstoupení od smlouvy (nezpůsobilost předmětu
nájmu, zdravotní závadnost místností pronajatých k obývání, zneužití předmětu nájmu
apod.), v případě odstoupení od smlouvy podle § 679 OZ je tedy vždy nutné uvést
konkrétní důvod odstoupení, nestačí pouze odkaz na příslušné ustanovení. Skutkové
vymezení důvodu odstoupení je vyžadováno zejména pro účely případného přezkumu
oprávněnosti odstoupení.
Právo odstoupit od smlouvy náleží nájemci také podle ustanovení § 684 OZ.
Toto ustanovení upravuje stav, kdy výkon nájemního práva nájemcem je ohrožen
nebo narušen ze strany třetí osoby, která k předmětu nájmu uplatňuje práva, jež jsou
neslučitelná s právy nájemce (tedy veškerá práva omezující nájemce v užívání předmětu
nájmu, případně z braní užitků). Právo odstoupit od smlouvy vzniká nájemci tehdy,
kdy pronajímatel neprovede potřebná právní opatření, kterými by zajistil nerušený výkon
práv nájemce, respektive i tehdy, nejsou-li tato opatření v přiměřené době účinná.
Zvláštní ustanovení § 716 OZ o nájmu bytu obsahuje rovněž zákonný důvod
pro odstoupení od smlouvy. Odstoupení se zde netýká smlouvy o nájmu bytu, ale dohody
o výměně bytu. Zákon tímto ustanovením umožňuje účastníku dohody o výměně bytu,
aby od dohody odstoupil, pakliže nastanou dodatečně takové závažné okolnosti (zejména
závažné změny v rodinném životě), že nelze splnění dohody požadovat. Odstoupení
od dohody v případě dodatečné změny poměrů je vázáno lhůtou „bez zbytečného
odkladu“.
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i) Některé další případy odstoupení od smlouvy dle občanského zákoníku

Z další úpravy odstoupení od smlouvy lze zmínit zejména následující tři případy,
z nichž každý se řadí k jinému smluvnímu typu.

•

Smlouva o obstarání věci je příkazní smlouvou, kterou se obstaratel zavazuje
objednateli obstarat určitou věc a ten mu za to poskytuje odměnu. Ustanovení
§ 735 OZ umožňuje objednateli kdykoliv až do obstarání věci od smlouvy
odstoupit. Zákon nevyžaduje pro takové odstoupení žádné specifické důvody.
V případě odstoupení přísluší ale obstaravateli právo na určitá plnění ze strany
objednatele (např. účelně vynaložené náklady). Odstoupením od smlouvy podle
§ 735 OZ nejsou nikterak dotčena práva objednatele z odpovědnosti za vady
či z prodlení, podle kterých mu rovněž může vzniknout právo odstoupit
od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

•

Ustanovení § 759 OZ spadá pod úpravu smlouvy o ubytování a řeší práva
ubytovaného a ubytovatele na odstoupení od smlouvy. Smlouvou o ubytování
se ubytovatel zavazuje poskytnout objednateli (ubytovaný) přechodné ubytování
v k tomu určeném zařízení a ten se zavazuje mu za to zaplatit úplatu. Ubytovaný
má možnost odstoupit od smlouvy o ubytování kdykoliv, tedy před zahájením
ubytování i v jeho průběhu, a to z jakéhokoliv důvodu. Ubytovanému
pak v případě odstoupení vzniká povinnost nahradit ubytovateli odstoupením
způsobenou újmu, ale to platí pouze v případě, že ubytovatel nemohl vzniku újmy
zabránit. Ubytovateli náleží podle § 759 odst. 2 OZ také právo odstoupit
od smlouvy o ubytování, a to pouze ve stanovených případech, kterými zákon
rozumí stav, kdy ubytovaný i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy
nebo jinak hrubě porušuje své povinnosti. Zruší-li ubytovatel s ubytovaným
smlouvu před uplynutím dohodnuté doby, provede se vypořádání v souladu
s ustanovením § 457 OZ, účastníci si tedy vrátí vše, co podle smlouvy dostali.
Ubytovaný má po odstoupení od smlouvy ubytovatelem povinnost vyklidit
přenechaný prostor, a to bez náhrady. Tam, kde ubytování zajišťuje provozovatel
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cestovní kanceláře spolu s dalšími službami cestovního ruchu, bude se jednat
o cestovní smlouvu podle § 852a a násl. OZ, kde jsou upraveny další možnosti
odstoupení od smlouvy.

•

Cestovní smlouva je podrobně upravena v ustanovení §§ 852a – 852k OZ.
Odstoupení od smlouvy umožňuje § 852e OZ za situace, kdy je cestovní kancelář
z objektivních důvodů nucena změnit podmínky smlouvy, a navrhne proto
i změnu cestovní smlouvy, a tato změna vede rovněž i ke změně ceny zájezdu.
Jde ovšem o otázku citlivou, kterou je vždy třeba zkoumat s přihlédnutím
ke konkrétním okolnostem případu (např. určité typy dovolených s sebou přináší
vyšší riziko vis maior). Od cestovní smlouvy lze odstoupit také na základě
ustanovení § 852g OZ, dle této úpravy přísluší právo na odstoupení od smlouvy
jak zákazníkovi, tak cestovní kanceláři. Důvody odstoupení od cestovní smlouvy
nejsou nijak omezeny, jde-li o zákazníka. Pro cestovní kancelář jsou ale jasně
stanovené případy, které ji mohou vést k odstoupení od cestovní smlouvy
(jsou jimi pouze zrušení zájezdu nebo porušení povinnosti ze strany zákazníka).
V případě sporu z odstoupení od cestovní smlouvy cestovní kanceláří nese
důkazní břemeno prokázání důvodu odstoupení cestovní kancelář. Zákazník má
ale v případě odstoupení od smlouvy, které nebylo zapříčiněno porušením
povinnosti ze strany cestovní kanceláře nebo také v případě odstoupení
od smlouvy cestovní kanceláří v případě porušení povinnosti na straně zákazníka,
povinnost zaplatit cestovní kanceláři odstupné (ustanovení § 852h OZ). Cestovní
kancelář je pak zákazníkovi povinna vrátit vše, co od něho obdržela na úhradu
ceny zájezdu podle zrušené cestovní smlouvy.

Lze tedy shrnout, že v rámci občanského zákoníku existuje poměrně široká
úprava zákonných důvodů odstoupení, která však z velké části nepřináší výrazné změny
oproti obecné úpravě. Jedná se spíše o nezbytné zakotvení práva odstoupit, vhodně
řazené k jednotlivým smluvním typům a k zákonem předvídaným situacím.
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3.4 Právní následky odstoupení od smlouvy
Jak bylo již opakovaně řečeno, odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku
ruší,

není-li

právním předpisem stanoveno

nebo účastníky dohodnuto jinak

(dle ustanovení § 48 odst. 2 OZ). Zrušením smlouvy s účinky od počátku ztratí smlouva
své právní účinky a přestane být základem pro právní vztahy účastníků. Jinak řečeno
mezi účastníky se obnovují právní vztahy (vzájemná práva a povinnosti) v podobě, jakou
by měly, kdyby ke smlouvě vůbec nedošlo. Pro otázku vypořádání vzájemných vztahů
ze zrušené smlouvy platí, že tam, kde nebylo plněno, závazek plnit odpadá. V případě
zrušení smlouvy, na kterou bylo již plněno, se pro vypořádání mezi subjekty smlouvy
použijí zásady o bezdůvodném obohacení (§§ 451 – 459 OZ), to neplatí v případech,
kdy je pro vypořádání stanovena zvláštní právní úprava (např. ustanovení § 351 ObchZ).
K tomu také Nejvyšší soud ČR uvádí: „úprava vydání plnění a jeho rozsahu v případě
odstoupení od smlouvy, obsažená v ustanovení § 351 obch. zák., je v poměru k úpravě
bezdůvodného obohacení v občanském zákoníku úpravou speciální, ustanovení
§ 451 a násl. obč. zák. o bezdůvodném obohacení se tedy v těchto případech nepoužijí.
Práva vzniklá odstoupením od smlouvy jsou pouze práva založená ustanovením
§ 351 obch. zák., nikoli práva vyplývající z právní úpravy bezdůvodného obohacení
obsažené v ustanovení § 451 až 459 obč.zák.“44
V případech vypořádání vztahů z odstoupením zrušené smlouvy v souladu
se zásadami bezdůvodného obohacení je každý z účastníků povinen vrátit druhému vše,
co podle ní dostal. Jedná se o závazkový právní vztah synallagmatické povahy. Nárok
na vypořádání nároků (vrácení plnění) vzniká v okamžiku zrušení smlouvy. Zrušení
smlouvy však není zdaleka jediným důsledkem odstoupení. Odstoupením od smlouvy
není dotčeno právo na náhradu škody (podle ustanovení § 420 a násl. OZ), jiný osud
sleduje většinou nárok na smluvní pokutu ze zrušené smlouvy, neboť jde o akcesorický
nárok, který v důsledku odstoupení zanikne stejně jako smlouva, ke které je vázán.
K nároku na smluvní pokutu i náhradu škody níže.

44

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3.12.2008, sp.zn.: 32 Cdo 2799/2007.
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3.4.1 Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuta

Smluvní pokuta je institut sloužící k zajištění smluvních závazkových vztahů.
Právní podstatou smluvní pokuty je povinnost toho, kdo poruší povinnost zajištěnou
smluvní pokutou, zaplatit určitou, pro tento případ sjednanou peněžitou částku. Povinnost
zaplatit smluvní pokutu vznikne i tehdy, kdy oprávněnému nevznikne takovým
porušením povinnosti žádná škoda. Svým způsobem plní smluvní pokuta sankční funkci
nastupující v případě, že dojde k porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy. Účelem
smluvní pokuty je donutit dlužníka k řádnému splnění závazku pohrůžkou majetkové
sankce. Okruh povinností, které lze zajistit smluvní pokutou, není nijak omezen,
prakticky každá platně sjednaná povinnost může být takto zajištěna. Úprava institutu
smluvní pokuty je zařazena do části osmé, hlavy první, oddílu pátého nazvaného
„Zajištění závazků“, do §§ 544 a 545 OZ, tedy na první místo mezi ostatními
občanskoprávními

zajišťovacími

prostředky.

Společným

znakem

všech

občanskoprávních zajišťovacích prostředků je jejich závislost na existenci platného
závazkového vztahu. Zajišťovaný závazkový vztah je vztahem hlavním, a jako takový
je tedy určující pro vznik a současně i výši zajišťovacích právních vztahů. Dohoda
o smluvní pokutě může být uzavřena zároveň se zajišťovaným vztahem, ale i kdykoliv
poté, nejpozději do zániku zajišťovaného vztahu. Před vznikem hlavního závazku lze
dohodu o smluvní pokutě uzavřít pouze tehdy, kdy vznik hlavního závazkového vztahu
působí jako odkládací podmínka, a tam, kde se jeho existence v budoucnu předpokládá.
Závazek dlužníka ze smluvní pokuty je tedy závazkem akcesorickým a jeho existence
je závislá na existenci hlavního závazkového vztahu. Dohoda o smluvní pokutě vyžaduje
obligatorně písemnou formu, a to dokonce i bez ohledu na to, jakou formu má smlouva,
z které vyplývá závazek smluvní pokutou zajišťovaný.
Ve vztahu k odstoupení od smlouvy je třeba zdůraznit, že závazek zaplatit určitou
částku v případě odstoupení od smlouvy není smluvní pokutou, neboť odstoupení
od smlouvy není porušením povinnosti, ale jedná se o výkon práva ze zákona
či ze smlouvy. Nejvyšší soud ČR k této otázce judikoval: „ujednání, jehož smyslem
je sjednání pokuty pro případ výkonu práva odstoupení od smlouvy a nikoliv pro případ
porušení povinnosti, je v rozporu s ustanovením § 544 obč. zák., a je absolutně neplatné
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podle § 39 obč. zák.“45 Odstoupení od smlouvy (zákonné i smluvní podle ustanovení
§ 48 odst. 1 OZ) má za následek zrušení smlouvy, ale nelze jej kvalifikovat jako porušení
povinnosti ve smyslu ustanovení § 544 odst. 1 OZ.
Podstatné je také řešení otázky, zda v důsledku odstoupení od smlouvy podle
občanského zákoníku dojde k zániku vedlejšího právního vztahu založeného dohodou
o smluvní pokutě. Oproti úpravě v rámci obchodního zákoníku (ustanovení § 302 ObchZ,
které stanoví, že odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní
pokuty) nejsou takové důsledky v občanském zákoníku vůbec řešeny. Důsledky
odstoupení od smlouvy spočívají v jejím zrušení od samého počátku (pokud ze smlouvy
nebo ze zákona nevyplývá něco jiného), spolu se smlouvou samou zanikají odstoupením
od smlouvy i všechna práva a povinnosti smluvních stran ze zrušené smlouvy plynoucí.
Z odstoupením zrušené smlouvy zanikají tedy všechny vedlejší závazky, a to pro svou
akcesorickou povahu. V případě odstoupení od smlouvy se na jejím základě nelze
domáhat zaplacení smluvní pokuty, neboť dohoda o smluvní pokutě zanikla spolu
s hlavním závazkem a neexistuje právní základ pro takové vyplacení. Tak tomu ale není
v případě, kdy nárok na smluvní pokutu vznikl ještě před odstoupením od smlouvy
z důvodu jejího dřívějšího porušení. Nejvyšší soud ČR k tomu judikoval: „odstoupením
od smlouvy dochází k zániku povinnosti plnit původní závazek zajištěný smluvní pokutou
nikoli však vždy i k zániku povinnosti plnit smluvní pokutu jako důsledku neplnění
původního závazku.“46 Lze tedy shrnout, že odstoupení od smlouvy se již existujícího
nároku na zaplacení smluvní pokuty nedotýká. K opačnému závěru ani nelze dojít, neboť
zánik existujícího nároku na zaplacení smluvní pokuty by ve svém důsledku znamenal
pro věřitele nucené prominutí dluhu sui generis. Takový závěr by vyvíjel nepřiměřený
nátlak na věřitele, aby nerealizoval svá práva, ale setrvával v nevyváženém právním
vztahu, a tím by neodůvodněně zvýhodňoval dlužníka nerespektujícího obecně
přijímanou zásadu pacta sunt servanda.47 Takový výklad je samozřejmě nezbytný
pro vyplňování takzvaných mezer v právu, ale není vždy zcela ochotně přijímán,48 neboť
je na hraně s tvorbou práva, která soudní moci nenáleží. K podpoře argumentu
45

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.4.2006, sp.zn.: 33 Odo 469/2006.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7.6.2007, sp.zn.: 26 Odo 1188/2005.
47
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.6.2003, sp.zn.: 33 Odo 131/2003.
48
Večeřa, I.: Smluvní pokuta při odstoupení od smlouvy, Jurisprudence, 2005, č. 3.
46
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pro zachování již existujícího nároku na zaplacení smluvní pokuty je však třeba zmínit
vhodnost aplikace zásady ochrany nabytých práv, úzce související s právní jistotou
ve vztazích. Výklad v rozporu s těmito zásadami by mohl významným způsobem narušit
důvěru v právo, respektive v právní systém jako celek.

3.4.2 Odstoupení od smlouvy a náhrada škody
Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody. Vznik povinnosti
k náhradě škody se řídí obecnými ustanoveními o odpovědnosti za škodu,
tedy § 420 a násl. OZ. Tento závěr je obecně přijímán, byť ani úpravu tohoto vztahu
občanský

zákoník

oproti

obchodnímu

zákoníku

neobsahuje

(ustanovení

§ 351 odst. 1 ObchZ naopak stanoví, že odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy). Možnost požadovat náhradu škody
po odstoupení od smlouvy upravuje například také čl. 81 odst. 1 Úmluvy OSN
o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, který jednoznačně stanoví, že i při odstoupení
od smlouvy může poškozená strana nadále požadovat náhradu škody. Znovu lze,
jako v případě vztahu odstoupení od smlouvy a smluvní pokuty, uvést jedině, že opačný
výklad by nepřiměřeně omezoval práva věřitele a vedl ke ztrátě důvěry v právo.

3.4.3 Procesní aspekty odstoupení od smlouvy

Ve vztahu k odstoupení od smlouvy je pro úplnost třeba alespoň letmo zmínit
úpravu několika procesních otázek. Nejprve, protože odstoupení od smlouvy působí
účinky od okamžiku, kdy dojde druhé straně, není možné domáhat se u soudu zrušení
smlouvy, od které bylo odstoupeno. Za splnění zákonných podmínek je možné domáhat
se v souladu s ustanovením § 80 písm. c) o.s.ř. určení, že smlouva byla zrušena
odstoupením nebo naopak určení, že smlouva odstoupením zrušena nebyla. V praxi však
takové žaloby nebudou příliš časté ani úspěšné, neboť v obou případech je možno podat
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žalobu na plnění podle § 80 písm. b) o.s.ř. Možnost žalovat na plnění zpravidla znamená,
že odpadají podmínky žaloby určovací. Žaloba na určení existence právního poměru
a žaloba na plnění z téhož právního poměru se totiž vzájemně vylučují, a to ve prospěch
žaloby na plnění.49 Při rozhodování o plnění si soud vždy prejudiciálně řeší otázku
existence právního poměru. Tam, kde bylo od smlouvy odstoupeno, lze žalovat na plnění
spočívající

ve

vydání

bezdůvodného

obohacení

nebo

se

žalobou

domáhat,

aby se žalovaný něčeho zdržel, něco strpěl apod. V případě, kdy odstoupení není
považováno za platné, lze žalovat na plnění, které bylo původní smlouvou
sjednáno. V obou případech si soud platnost či neplatnost odstoupení od smlouvy bude
muset posoudit jako předběžnou otázku. K diskuzi na toto téma rovněž v kapitole 4.3.1.

49

Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde 2004, s.
224.
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4. Odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti
V právní teorii i praxi byla dlouhou dobu sporná otázka, zda dochází v případě
odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti k obnově vlastnického práva původního
převodce nemovitosti, a ožehavou se stala zejména v případech, kde právní nástupce
původního převodce, ještě před takovým odstoupením od smlouvy, nemovitost platně
převedl na třetí osobu. Řešení této problematiky lze sledovat v rozsáhlé judikatuře.
Jedním z posledních rozhodnutí z této série je nález Ústavního soudu ČR ze dne
16.10.2007, sp.zn. Pl.ÚS 78/06, který lze označit jako průlomový a který dle názoru
mnohých odstranil hrozící nejistotu ve vlastnických vztazích v České republice. Historii
pohledu na účinky odstoupení od smlouvy o převodu vlastnického práva (včetně
důsledků pro vlastnické právo třetích osob, které nebyly účastníky smlouvy zrušené
odstoupením) v judikatuře se věnují kapitoly 4.3.1 až 4.3.3. S ohledem na jistá specifika
vyplývající z převodů nemovitostí je však nejprve přiblížen převod vlastnického práva
k nemovitostem obecně i se všemi svými odlišnostmi a důsledky.

4.1 Povaha vlastnického práva k nemovitosti
Vlastnické právo je základním a jedním z nejdůležitějších věcných práv. Ústavní
záruku vlastnictví poskytuje čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod,
který každému garantuje právo vlastnit majetek a prohlašuje rovnost obsahu a ochrany
vlastnického práva všech vlastníků. Ustanovení § 119 OZ rozlišuje věci na movité
a nemovité, přičemž za nemovité prohlašuje pozemky a stavby spojené se zemí pevným
základem, ostatní věci jsou movité. Pojem pozemek je chápán jako část zemského
povrchu, z čehož je zřejmá určitá exkluzivita, neboť se jedná o omezený předmět
vlastnictví, a to omezený plochou Země (obdobně i u stavby, která je se zemí spojena
pevným základem). Výjimečnost nemovitých věcí je promítnuta i do povinnosti evidence
údajů o nemovitostech ve speciálním registru zvaném katastr nemovitostí.
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Obsahem vlastnického práva je vedle oprávnění věc držet (ius possidendi), práva
věc užívat (ius utendi) a věc požívat (ius fruendi) také oprávnění s věcí nakládat
(ius disponendi). Je to zejména právo s věcí nakládat – disponovat, jež je považováno
za klíčový prvek vlastnického práva, neboť v souladu s autonomií vůle a v souladu
se zájmy, potřebami a preferencemi vlastníka umožňuje svobodnou realizaci hospodářské
hodnoty věci jiným využíváním než pro vlastní spotřebu.50 Dispozice s věcí
se uskutečňuje na základě právních úkonů, a to jednostranných (např. pořízení závěti
pro případ smrti) i dvoustranných, které mohou vést ke zcizení věci (např. na základě
kupní smlouvy, směnné smlouvy, darovací smlouvy). V rámci výkonu dispozičního
práva může vlastník věc rovněž zničit nebo opustit s úmyslem své vlastnické právo
pozbýt.

4.2 Převod vlastnického práva k nemovitosti
Vzhledem k tématu předkládané práce je pozornost nadále věnována výkonu
práva s věcí disponovat, a to ve vztahu ke zcizení věci kupní smlouvou. Kupní smlouvou
dochází ke změně vlastníka věci. Jedná se o takzvané odvozené (derivativní) nabytí
vlastnictví, kdy vlastník své vlastnické právo odvozuje od vlastnického práva svého
předchůdce, a hovoří se o převodu vlastnického práva. Nabývání vlastnictví
je uskutečňováno

takzvanou

reálnou

smlouvou

(blíže

shora

kapitola

2.2.),

která k realizaci kauzy smlouvy (způsobení zamýšleného účelu) vyžaduje kromě
konsenzu (samotné uzavření smlouvy) další právní skutečnost, a to poskytnutí věci.
Jinými slovy lze tuto dvoufázovost převodu vlastnictví označovat jako právní důvod
(titulus) a právní způsob (modus) převodu / nabytí vlastnictví (v souladu s ustanovením
§ 133 OZ). Autoři učebnice občanského práva k tomu uvádí, že „nestanoví-li právní
předpis jinak nebo nedohodnou-li smluvní strany něco jiného, smlouva směřující
k převodu vlastnického práva je právním důvodem jeho převodu, sama však jeho převod
nepůsobí. Smlouva o převodu vlastnictví podle platného práva nemá účinek převodní
50

Knappová M. - Švestka J. - Dvořák J. a kol.: Občanské právo hmotné 1. 4. aktualizované a doplněné
vydání. Praha, ASPI, a.s., 2005, s. 337.
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(translační), ale jen závazkověprávní obligační: zavazuje zcizitele k tomu, aby vlastnictví
věci na nabyvatele dalším úkonem, který je právně uznávaným způsobem převodu
vlastnictví, převedl “.51 O dvoufázovosti nabývání vlastnictví a jejím historickém vývoji
hovoří důvodová zpráva k VNOZ ve smyslu, že jde o přežívající dogma o titulu a modu
nabytí, které vzniklo v pozdním středověku a na němž setrval i obecný zákoník občanský
z roku 1811. Dvoufázovost nabývání vlastnictví převzal například i německý BGB.
Opačný přístup můžeme nalézt ve francouzském, belgickém, portugalském, polském
a řadě dalších zákoníků. Právní vývoj na území České republiky se od rakouského
a německého pojetí odklonil v rámci úpravy občanského zákoníku z roku 1950. Nyní
platný občanský zákoník se však k učení o titulu a modu vrátil již v roce 1964.52

U převodu vlastnictví věcí movitých je dvoufázovost převodu dána smlouvou
jako právním důvodem a tradicí jako právním způsobem. Tradice se zpravidla označuje
jako odevzdání věci, kterému odpovídá převzetí věci na straně druhé. Zákon ovšem
připouští i jinou dohodu smluvních stran, kterou dojde k převodu vlastnického práva
již smlouvou samotnou nebo později než převzetím věci (např. zaplacením kupní
ceny, výhrada vlastnictví podle ustanovení § 601 OZ).

U převodu vlastnictví k nemovitosti rozlišujeme, zda jde o nemovitou věc, která
je předmětem evidence v katastru nemovitostí, či o nemovitou věc, která předmětem
takové evidence není. Které nemovité věci se v katastru evidují a které ne, upravuje
ustanovení § 2 odst. 1 a 2 KZ. U nemovitostí nezapsaných v evidenci katastru
nemovitostí dochází k dovršení právních skutečností potřebných k převodu vlastnictví
na nabyvatele již účinností samotné smlouvy (dle ustanovení § 133 odst. 3 OZ).
Tak tomu není u nemovitostí v katastru evidovaných, kde k řádnému převodu
vlastnického práva k nemovitosti je vyžadován vklad (neboli intabulace) vlastnického
práva do katastru nemovitostí (dle ustanovení § 133 odst. 2 OZ). Jedná se o aplikaci
51

Knappová M. - Švestka J. - Dvořák J. a kol.: Občanské právo hmotné 1. 4. aktualizované a doplněné
vydání. Praha, ASPI, a.s., 2005, s. 348/349.
52
Důvodová zpráva k vládnímu návrhu nového Občanského zákoníku,
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/Duvodova_zprava_OZ_LRV_090430_final.pdf, str.
262/263.
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takzvané intabulační zásady, a tím o výrazné odlišení závazkově (obligačně) právních
účinků smlouvy a jejích účinků věcněprávních. Lze tedy shrnout, že v současné době
představuje vklad (pro nemovitosti evidované v katastru nemovitostí) právní skutečnost
nezbytnou pro vznik věcného práva nabyvatele, a to přestože se nijak nedotýká účinnosti
smlouvy ani neovlivňuje vznik či platnost smlouvy. Teprve se zápisem v katastru
nemovitostí vzniká oprávnění zapsaného subjektu (kupujícího) nakládat s nemovitostí.
Katastr nemovitostí vede řízení o povolení vkladu na návrh. Pro posouzení
takového návrhu na vklad je rozhodná doba, kdy návrh došel příslušnému katastrálnímu
úřadu. Jde o uplatnění zásady priority. K zachování této zásady slouží takzvaná
„plomba“, kterou příslušný katastrální úřad vyznačí v příslušném listu vlastnictví
jako signál, že o dalších nově došlých návrzích či podnětech lze jednat a rozhodovat
až v okamžiku, kdy bude vyřízena věc, na kterou plomba upozorňuje.53 V případě
pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu do katastru nemovitostí nastávají účinky
vkladu zpětně ke dni, kdy došlo k podání návrhu na vklad (podle ustanovení
§ 2 odst. 3 ZVJPN). Zápisem do katastru nemovitostí je zajištěna publicita, tedy ochrana
dobré víry třetích osob, které odvozují nabytí svých práv od práv zapsaného subjektu.

S ohledem na shora uvedené lze shrnout, že kupní smlouva o převodu nemovitosti
vzniká a je účinná v okamžiku dosažení konsensu (ledaže je ve smlouvě obsažena
odkládací podmínka - viz shora kapitola 2.1.). Vlastnické právo k nemovitosti ale vzniká
až na základě další právní skutečnosti, a to provedením vkladu do katastru nemovitostí.
Smlouva sama tedy v tomto případě věcněprávní účinky nemá, je ale titulem k provedení
modu. Teprve provedením vkladu dojde ke splnění smluvního závazku prodávajícího
k převedení vlastnického práva na kupujícího, a k založení věcněprávních účinků
smlouvy. Smlouva a provedení vkladu jsou tedy dva nezbytné prvky, které od sebe nelze
oddělovat, neboť bez jednoho nebo druhého by kýženého důsledku, tedy převodu
vlastnického práva k nemovitosti, nebylo dosaženo. V této souvislosti se někteří autoři
pozastavují nad skutečností, že o vzniku vlastnictví, jako jedné z nejzákladnějších otázek

53

Knappová M. - Švestka J. - Dvořák J. a kol.: Občanské právo hmotné 1. 4. aktualizované a doplněné
vydání. Praha, ASPI, a.s., 2005, s. 493.
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soukromého práva, rozhoduje katastrální úřad, tedy orgán správní povahy.54
Tyto rozporuplné úvahy však ponechme stranou, neboť značně přesahují cíle vytyčené
tématem této práce.

4.3 Důsledky odstoupení od smlouvy o převodu vlastnického práva
k nemovitosti
Dvoufázovost nabývání vlastnického práva, která byla novelou občanského
zákoníku provedenou zákonem č. 264/1992 Sb (s účinností od 1. 1. 1993) obnovena
i pro převody vlastnického práva k nemovitostem, s sebou přináší důsledky i v případech
odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti. Otázkou, zda odstoupením od kupní
smlouvy o převodu nemovitosti nastávají pouze obligační nebo i věcněprávní důsledky,
se zabývala celá řada odborných autorit, právní teoretici i soudní judikatura včetně
Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR.

4.3.1 Právní následky odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti - obecně

Důsledkem odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 48 odst. 2 OZ je zrušení
smluvního závazkového právního vztahu s účinky od počátku (blíže shora kapitola 3).
Z tohoto ustanovení lze dovodit několik rozdílných výkladových variant účinků
odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti. Důsledkem takového odstoupení je vždy
zpětné zrušení kupní smlouvy jako právního důvodu, který vedl k převodu vlastnictví
k nemovitosti. Bez existence smlouvy jako titulu není možné ani provedení vkladu
do katastru nemovitostí jako modu. V případě, kdy ke vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí došlo již před odstoupením od smlouvy, byl převod vlastnického
práva završen, a to bez ohledu na okolnosti, které nastaly poté. Mezi stranami zrušeného
54

Mikeš, J.- Švestka, J.: Odstoupení od smlouvy ve vztahu ke kupní smlouvě o převodu nemovitosti,
Právní rozhledy, 2000, č. 7.
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závazkového právního vztahu musí následně dojít k vypořádání s ohledem na nově
vzniklý právní vztah synallagmatické povahy, podle kterého si mají subjekty zrušeného
právního vztahu vzájemně vrátit přijatá plnění. K takovému vypořádání lze nejsnáze dojít
dohodou dotčených subjektů, tedy mezi nabyvatelem nemovitosti a jejím převodcem.
Dohoda, obsahující shodná tvrzení nabyvatele i převodce o odstoupení od smlouvy
o převodu nemovitosti a vrácení si již poskytnutých plnění, je pak titulem pro provedení
vkladu vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí, a to ve prospěch
převodce. Do okamžiku pravomocného rozhodnutí o takovém vkladu zůstává však
vlastníkem převáděné nemovitosti nadále nabyvatel, a to v souladu s ochranou dobré víry
třetích osob. Tam, kde taková dohoda není možná, je třeba obrátit se na soud s žalobou
na plnění, respektive na vydání, případně vyklizení nemovitosti (v souladu s ustanovením
§ 80 písm. b) o.s.ř.). Otázku, zda došlo k právoplatnému odstoupení od smlouvy
a v důsledku toho k odpadnutí právního důvodu plnění, posoudí soud jako otázku
předběžnou (ustanovení § 135 odst. 2 o.s.ř.). V případě pravomocného rozsudku
na plnění by došlo k založení vlastnického práva převodce nemovitosti a k následnému
vyznačení této skutečnosti v evidenci katastru nemovitostí, a to záznamem. Záznamem
se totiž

podle

stávající

právní

úpravy vyznačují

změny v právních

vztazích

k nemovitostem, k nimž došlo jinak než na základě smlouvy.55

V soudní praxi byla ale postupně přijata řada - od výše uvedeného - odlišných
názorů, které jsou více či méně stručně shrnuty v následující části tak, jak se vyvíjely.

Důsledky odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti, na jejímž základě byl
povolen a proveden vklad do katastru nemovitostí, byly v první řadě řešeny především
krajskými soudy, které jsou podle ustanovení § 249 odst. 2 o.s.ř. příslušné k řízení
ve věcech vkladu práva k nemovitostem. V tomto rozhodování krajských soudů panovala
ale značná nejednotnost, když část zastávala názor, že převedená nemovitost má
být smluvně vrácena původnímu vlastníkovi a poté má být v jeho prospěch proveden
vklad do katastru nemovitostí. Zatímco druhá část zastávala postup, kdy k žádnému
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smluvnímu vrácení dojít nemá, ale ke změně zápisu vlastnického práva ve prospěch
původního vlastníka má dojít pouze záznamem, nikoliv vkladem práva. „Šalamounsky“
se k této problematice postavil Vrchní soud v Praze,56 který vyjádřil názor,
že odstoupením od smlouvy o převodu nemovitosti došlo ke zrušení kupní smlouvy
od samého počátku a tím i ke zrušení práv a povinností z ní vzešlých, ale v otázce
obnovení vlastnického práva převodce připustil, že „věcněprávní účinky smlouvy,
tj. účinky vkladu vlastnického práva k převedené nemovitosti do katastru nemovitostí,
mohou být po odstoupení od smlouvy odklizeny a pro prodávajícího znovu zapsáno
vlastnické právo, až poté co kupující v souladu s prodávajícím prohlásil, že vydává
prodávajícímu zpět převedenou nemovitost, anebo – nedojde-li k takovému dobrovolnému
vydání převáděné nemovitosti – až poté co bude na základě žaloby prodávajícího
o určení jeho vlastnického práva pravomocně soudem rozhodnuto, že prodávající je opět
vlastníkem převedené nemovitosti“.57 Jde tedy o kompromis, neboť v prvně uvedeném
případě, kde dojde k dohodě, bude proveden zápis do katastru nemovitostí vkladem,
zatímco v případě, kde k dobrovolnému vrácení nedojde, provede se zápis záznamem
na základě rozhodnutí soudu (v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 ZVJPN). V tomto
rozhodnutí je zmiňována žaloba na určení vlastnického práva prodávajícího
jako prostředek pro dosažení změny zápisu v katastru nemovitostí v případech,
kdy kupující odmítá předmětnou nemovitost dobrovolně vydat a uzavřít k tomu
potřebnou dohodu. Podle J. Spáčila by žaloba na určení vlastnického práva převodce
z takové smlouvy až do počátku 90. let 20. století neměla naději na úspěch, neboť
v případě, že bylo možno žalovat na plnění, nebyl podle tehdejší judikatury dán naléhavý
právní zájem na takovém určení.58 Soudní praxe změnila přístup s ohledem na to,
že rozsudek vyhovující reivindikační žalobě nemůže být podkladem pro zápis do katastru
nemovitostí. „Z ustanovení občanského soudního řádu upravujícího závaznost rozsudku
bylo dovozeno, že odůvodnění rozhodnutí závazné není, a proto katastrální úřady
zavazuje pouze výrok o tom, že žalobce je vlastníkem, nikoliv výrok, že žalovaný

56

Rozsudek Vrchního soudu v Praze, sp.zn.: 11 Cmo 165/96.
Švestka, J. – Spáčil, J. - Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník I. § 1 až 459. Komentář.
2. vydání. Praha: C. H. Beck 2009, s. 420.
58
Spáčil, J.: Ochrana vlastnictví držby v občanském zákoníku, 2. doplněné vydání, Praha: C.H.Beck, 2005,
str. 93-94.
57

66

je povinen vyklidit nemovitost.“59 Tato skutečnost pak byla zřejmě jednou z hlavních
příčin, proč se u žalob na určení vlastnictví přestala sledovat otázka, zda není možno
žalovat na plnění. K takovému „trendu“ se nepřiklání část právní teorie, která se i přes
shora uvedené vrací k teorii, že správně by prodávající měl žalovat na vydání (vyklizení)
nemovitosti, a je na soudu, aby si platnost odstoupení, a s tím i otázku vlastnického práva
k nemovitosti, posoudil jako otázku předběžnou.60 Osobně zastávám názor, že v daném
případě je třeba spojit žalobu na plnění, respektive na vyklizení (vydání) nemovitosti
s žalobou na určení vlastnického práva k předmětné nemovitosti.

Následně se důsledky odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti zabýval
Nejvyšší soud ČR, který se však se shora uvedeným názorem Vrchního soudu v Praze
neztotožnil. Dle názoru Nejvyššího soudu ČR61 má totiž odstoupení od smlouvy účinky
obligačněprávní i věcněprávní. Protože odstoupením od smlouvy o převodu nemovitosti
zaniká právní důvod, na jehož základě nabyl kupující vlastnické právo k předmětné
nemovitosti, dochází bez dalšího k obnovení původního vztahu. „Nelze však oddělovat
od sebe titulus a modus, smlouvu a provedení vkladu, neboť bez platného
a účinného titulu nelze provést modus (vklad vlastnického práva) a nemůže vzniknout
vlastnické právo. Vlastnické právo tak nemůže vzniknout, jestliže by byl proveden modus
bez titulu nebo naopak by existoval titul a nebyl proveden modus.“62 Dle takového
výkladu, dojde-li odstoupením od smlouvy ke zrušení smlouvy jako titulu, není možné,
aby trvaly důsledky modu (vkladu), který bez titulu nelze provést. V souladu s tím došel
Nejvyšší soud ČR k závěru, že rozhodnutí soudu o určení vlastnictví má pouze
deklaratorní účinky, a proto se má i v případě, že strany uznaly zánik smlouvy o převodu
nemovitosti, provést zápis do katastru nemovitostí záznamem. V každém z těchto případů
dochází totiž k očekávaným důsledkům již samotným okamžikem platného a účinného
odstoupení od smlouvy. Následné úkony účastníků smlouvy, ať již smluvní vrácení
předmětné nemovitosti či podání žaloby na určení vlastnického práva a následné
59
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rozhodnutím soudu, nemají tedy konstitutivní účinky.

Ani v rozhodovací praxi jednotlivých senátů Nejvyššího soudu ČR nebyla však
posléze

tato

otázka

řešena

jednotně.

V

rozsudku

Nejvyššího

soudu

ČR

ze dne 17.11.1999, sp.zn.: 22 Cdo 1186/2000 se dovozuje pouze zánik práv a povinností
ze smlouvy vzešlých, tedy pouze obligační (závazkověprávní) účinky odstoupení
od kupní smlouvy. Rovněž Ústavní soud ČR, který nepatří do soustavy obecných soudů,
vstoupil do diskuze se svým názorem na podporu rozlišení obligačněprávních
a věcněprávních

účinků

odstoupení

od

smlouvy,

jak

plyne

z jeho

nálezu

ze dne 23.1.2001, sp.zn.: II ÚS 77/2000. K odlišnému právnímu závěru ale došel
Nejvyšší soud ČR například v rozsudku ze dne 28.6.2000, sp.zn.: Cpjn 38/1998,
nebo také v rozsudku ze dne 26.6.2003, sp.zn.: 30 Cdo 2013/2002. Dosavadní
nejednotnost rozhodování v otázce obnovy vlastnického práva původního převodce,
který od smlouvy o převodu vlastnictví odstoupil, měla být překonána rozhodnutím
občanskoprávního kolegia a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.6.2000,
sp.zn.: Cpjn 38/1998, který podržel ve svém rozhodnutí ze dne 14.6.2006,
sp.zn.: 32 Cdo 2808/2004

i

velký

senát

Nejvyššího

soudu

ČR

a

podle

kterého: „odstoupením od smlouvy zanikají její obligační a věcné (věcněprávní ) účinky
\“od počátku“\ a je tu tedy podle zákona stejný právní stav, jako kdyby k převodu
vlastnictví na nabyvatele vůbec nikdy nedošlo.“63 Na takovém závěru nemůže nic změnit
ani skutečnost, že podle takto od počátku zrušené smlouvy byl ve prospěch nabyvatele
proveden vklad do katastru nemovitostí, neboť s účinky od počátku byl odklizen
také právní způsob nabytí vlastnického práva; a není-li tu právní důvod nabytí
vlastnického práva, nemůže mít vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
provedený na jeho základě sám o sobě jakékoliv právní účinky pro právní poměry
účastníků zrušené smlouvy.64 Ve svém stanovisku Nejvyšší soud ČR vyjádřil zároveň
i názor, že „smlouva, kterou nabyvatel převedl vlastnictví na další osobu, je neplatná,
i kdyby byla uzavřena dříve, než převodce od kupní nebo jiné smlouvy o převodu
vlastnictví k nemovitosti vůči nabyvateli odstoupil, už proto, že \nemo plus iuris ad alium
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transfere potest, quam ipso habet\, a že uvedený právní stav (s ohledem na účinky
odstoupení podle ustanovení § 48 odst.2 občanského zákoníku) tu platil \od počátku\“65.
K otázce dopadu účinků odstoupení od smlouvy na vlastnické právo třetích osob blíže
zejména v kapitole 4.3.2 a 4.3.3.

Takový závěr Nejvyššího soudu ČR však dle mnohých obstojí jen stěží, když jak
bylo již výše uvedeno, došlo s účinností od 1. 1. 1993 k opětovnému oddělení
obligačněprávních účinků a věcněprávních účinků smlouvy i ve vztahu ke smlouvám
o převodu nemovitostí. Podle názoru zastávaného v části právní teorie66 má odstoupení
vliv pouze na závazkověprávní účinky smlouvy. „Smlouva sama translační účinek
pozbyla. S ní už napříště nemohla být spojována věcněprávní změna právního vztahu
k převáděné nemovitosti. Je-li tomu tak, pak by se ani zrušení samotné smlouvy neměly
od uvedené doby důsledně přikládat věcněprávní účinky!“67 Věcněprávní účinky smlouvy
podle tohoto názoru pak nadále přetrvávají, a to až do doby uzavření dohody mezi
nabyvatelem a převodcem o vydání nemovitosti nebo právní moci rozsudku na vydání
(vyklizení) předmětné nemovitosti. Takový názor je pak i blíže postoji, který zastal
Vrchní soud v Praze, a zdá se, že poskytuje i potřebné záruky právní jistoty ve vztazích.

4.3.2 Právní následky odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti – vliv
na vlastnické právo třetích osob

Ve světle shora uvedeného se zdá, že dosavadní judikatura nebere zřetel
na zmiňovaný předěl, který nastal k 1. 1. 1993 a který nepřipouští, aby jen s pouhým
zrušením samotné kupní smlouvy (v důsledku odstoupení od smlouvy) byl bez dalšího
obnoven předešlý stav, a to včetně vlastnického práva převodce. Diskuze nad právními
následky odstoupení od smlouvy vyvrcholila bouřlivými debatami na stránkách řady
65
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odborných publikací, a to v souvislosti s otázkou, zda může třetí osoba pozbýt svého
vlastnického práva k nemovitosti, pokud dojde k odstoupení od smlouvy, kterou
převáděnou nemovitou věc nabyl její předchůdce. Nutno podotknout, že rozpoutaná
diskuze je ve své podstatě spíše odbornou kritikou právního názoru velkého senátu
Nejvyššího soudu ČR, přičemž argumenty na jeho podporu jsou velmi ojedinělé, zatímco
kritika vychází i z řad samotného Nejvyššího soudu ČR.

Nejvyšší soud ČR se opakovaně vyjádřil, že v důsledku odstoupení od smlouvy
zaniká od samého počátku právní titul, na základě kterého nabyl kupující vlastnické
právo. „Odstoupením od smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti zaniká právní titul,
na jehož základě nabyl účastník smlouvy vlastnické právo, a obnovuje se původní stav
i v případě, že nabyvatel, dříve než došlo k odstoupení od smlouvy, nemovitost převedl
na další osobu.“68 Za hlavní argument je pak označována skutečnost, že právní titul
k nabytí vlastnictví k nemovitosti zaniká od samého počátku, a při takovém výkladu
se nabyvatel vlastníkem předmětných nemovitostí ani nikdy nestal. Připustíme-li takový
závěr, pak skutečně žádná další osoba nemohla od nabyvatele nabýt vlastnické právo
k předmětné nemovitosti, neboť nabyvatel nemohl převést právo, které sám neměl.
Případná existence dobré víry třetí osoby je pak v rámci takového výkladu nerozhodná.

Takové vypořádání pro případ odstoupení od smlouvy lze brát v potaz ale pouze
tam, kde v období od převedení nemovitosti na nabyvatele do okamžiku odstoupení
od smlouvy nedošlo ke změně právní ani faktické identity smlouvou převáděné
nemovitosti. Změnou identity nemovitosti lze rozumět jak změnu vlastníka převedením
na třetí osobu, tak i případné zpracování – specifikaci – nemovitosti, kterým
by se již jednalo o novou věc (například přestavění hospodářské budovy na obytný
dům).69 V případě změny vlastníka by původní nabyvatel nemohl již s nemovitostí
disponovat, neboť vlastnictví bylo následně převedeno na třetí osobu, jejíž vlastnické
právo nemůže být odpadnutím právního důvodu mezi původním převodcem
a nabyvatelem nijak dotčeno. Lze i tvrdit, že „povinnost nabyvatele vrátit tuto nemovitost
68
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zanikla v důsledku toho, že se právě toto plnění stalo pro nabyvatele následně
a objektivně nemožným (§ 575 ObčZ)“.70 O nemožnost vrátit převáděnou nemovitost
v původní podobě může jít však i tehdy, kdy nemovitost byla zatížena zástavním právem
svědčícím třetí osobě nebo věcným břemenem. K takovému „znehodnocení“ nemovitosti
v souvislosti s odstoupením od smlouvy níže v kapitole 4.3.4.
Výklad, kterým byly dovozeny věcněprávní účinky odstoupení a který byl
zastáván většinou soudců Nejvyššího soudu ČR, lze ale dle mého názoru, vzhledem
k principu právního státu, akceptovat pouze inter partes. Takový výklad zcela opomíjí
potřebu ochrany vlastnického práva třetí osoby. Otázkou zůstává i akceptovatelnost
zpětného zániku řádně nabytého vlastnického práva ve vztahu k zásadě právní jistoty.
Stejné argumenty, podpořené celou řadou dalších úvah, vedly také část soudní
praxe ke stanovisku odlišnému. Uvnitř Nejvyššího soudu ČR vznikla „patová
situace: senát 22 byl povinen řídit se stanoviskem Nejvyššího soudu (rozhodnutí velkého
senátu NS ze dne 14.6.2006, sp. zn. 31 Cdo 2808/2004), a protože nadále zastával názor
odlišný (odlišné stanovisko soudců Baláka, Hrušky, Jakšiče, Novotné a Spáčila
in stanovisko velkého senátu občanskoprávního kolegia NS R 40/2006), navrhl
Ústavnímu soudu zrušení § 48 odst. 2 ObčZ, aby tak dosáhl vyřešení celého problému
zrušením problematické právní úpravy“.71 Závěry a argumenty Ústavního soudu ČR
(nález z 16.10.2007, sp.zn.: Pl.ÚS 78/06) dále v kapitole 4.3.3.
Menšinové stanovisko soudní praxe zastalo názor, že odstoupení od smlouvy
podle § 48 OZ má důsledky pouze pro strany smlouvy, od které se odstupuje
a nepřipouští vliv takového odstoupení na postavení třetích osob, které řádně nabyly
vlastnické právo k věci, která byla předmětem smlouvy. Argumentace ve prospěch
naposledy uvedeného názoru se opírá zejména o princip právní jistoty, dle kterého má být
rovněž šetřeno nabytých práv. Jiný než citovaný výklad by, dle názoru vyjádřeném
v odlišném stanovisku soudců Nejvyššího soudu ČR72 nerespektoval ústavní principy.
Podle čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod je vyvlastnění nebo nucené omezení
70

Mikeš, J.- Švestka, J.: Odstoupení od smlouvy ve vztahu ke kupní smlouvě o převodu nemovitosti,
Právní rozhledy, 2000, č. 7, s. 288.
71
Girmanová, J..: Možnosti výkladu ustanovení § 48 odst. 2 ObčZ, Právní rozhledy, 2008, č. 22, s. 808.
72
Stanovisko Nejvyššího soudu ČR ze dne 19.4.2006, sp.zn. Cpjn 201/2005, odlišné stanovisko soudců
Baláka, F. – Hušky, J. – Jakšiče, V. – Novotné, D. – Spáčila, J., K zániku právního titulu odstoupením od
smlouvy, Bulletin Advokacie, 2007, č.7-8.

71

vlastnického práva možné jen ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.
Výklad, podle kterého dodatečné odpadnutí právního důvodu vlastnictví předchůdce
nabyvatele má za následek zánik vlastnického práva nabyvatele a jeho obnovení
pro původního vlastníka, tedy předchůdce převodce, je neudržitelný. Za takového stavu
by řádně nabyté právo nabyvatele bylo neustále ohroženo, a to i přesto, že by si nabyvatel
dostupnými prostředky ověřil, že jeho právní předchůdce je řádným vlastníkem
převáděné nemovitosti. Zápisem ve prospěch zapsaného subjektu – kupujícího
je zjednána publicita dobré víře třetích osob, které odvozují nabytí svých práv
od zapsaného subjektu – kupujícího. Nemusí se však jednat jen o práva, která jsou
předmětem zápisu v katastru nemovitostí. Může jít například i o oprávnění pronajímatele
nemovitostí, o možnost dražebního prodeje aj. Nehledě na to, že zapsaný právní stav
se stává východiskem pro všechny třetí osoby, které se řídí v evidenci katastru
nemovitostí zapsaným stavem, ale i pro samotný katastrální úřad. Katastrální úřad totiž
v řízení o povolení vkladu před svým rozhodnutím zkoumá, zda navrhovanému
vkladu není

na

překážku

stav

zápisu

v

katastru

(v

souladu

s ustanovením

§ 5 odst. 1 písm. a) ZVJPN. Zápis v katastru nemovitostí za takových okolností ztrácí
ochrannou funkci v souvislosti se zásadou materiální publicity, kterou má být ten, kdo
se při nabývání nemovitosti řídí zápisem v katastru nemovitostí chráněn, i kdyby stav
zápisu neodpovídal skutečnosti. „Tak silný prvek nejistoty podlamuje bezpečnost obchodu
s nemovitostmi a prodražuje je o tzv. due diligence, přerůstající často v praxi
až do přehnané úzkostlivosti.“73 Tomuto názoru do jisté míry oponuje E. Flegel,
ale to pouze ve vztahu k přehnané úzkostlivosti: „při panující nejistotě je důkladná due
dilligence, spolu s pojištěním vlastnického práva formou tzv. title insurance (pojištění
vlastnického titulu) asi jediným způsobem, jak nabyvatele – kupujícího efektivně a
spolehlivě ochránit před možnými riziky. Zejména pak za situace, kdy se ve smyslu zásady
obsažené v platném občanském zákoníku vlastnictví nepromlčuje a vlastnickou žalobu,
resp. žalobu na určení vlastnictví lze podat kdykoli. Předpokladem vydržení vlastnického
práva je uplynutí desetileté lhůty a také dobrá víra, která však není nikde jednoznačně
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definována a při jejím prokazování vznikají problémy.“74
Takové fungování instituce katastru nemovitostí by nejen že ztrácelo
své opodstatnění, bylo by naopak dokonce „společensky i právně škodlivé, neboť
by u veřejnosti vytvářelo krajně nežádoucí falešnou představu o jistotě věcných práv
k nemovitostem“.75 Ani v případě nejvyšší obezřetnosti není v možnostech nabyvatele
ověřit případné důvody odstoupení od smlouvy, kterou jeho právní předchůdce nabyl
nemovitost, a to zejména proto, že v souladu s ustanovením § 48 odst. 1 OZ nemusí jít
pouze o důvody zákonem předvídané, ale prakticky o jakýkoliv důvod dohodnutý
účastníky takové smlouvy. Vlastník by takovým postupem byl zbaven vlastnictví
bez svého

zavinění,

bez

existence

veřejného

zájmu

na

takovém

postupu,

a jen s omezenou možností domoci se náhrady (nárok na vrácení kupní ceny by měl totiž
ve vztahu k tomu, od koho věc nabyl, nikoliv od toho, komu by byl povinen nemovitou
věc vydat).76 Nelze samozřejmě po nabyvateli požadovat, aby prověřoval, zda jeho právní
předchůdce může být svého vlastnického práva zbaven. Osoba, která od smlouvy
odstupuje, měla, respektive mohla mít vliv na obsah smlouvy. Tato osoba také obdržela
ze smlouvy plnění, které v případě odstoupení bude povinna oproti vrácení věci vydat.
Jestliže se převodce rozhodl poskytnout nabyvateli „úvěr“ tak, že mu posečká
se zaplacením zbytku kupní ceny (kdy nezaplacení úplné kupní ceny je jedním
z nejčastějších důvodů pro odstoupení od kupní smlouvy), vzal na sebe určité
podnikatelské riziko, jehož negativní důsledky však v žádném případě nelze přenášet
na toho, kdo později vlastnictví k věci řádně nabyl. Obzvláště když převodce mohl
i takové riziko eliminovat zřízením zástavního práva na převáděné nemovitosti ve svůj
prospěch. Důsledky své neopatrnosti si má nést každý sám.
Řešením důsledků odstoupení od smlouvy v případech, kde v mezidobí došlo
k převodu vlastnictví dotčené nemovitosti na třetí osobu, by mohlo být uplatnění
ustanovení § 458 OZ, dle kterého, není-li možné vrácení plnění v naturální podobě
(což v případě, že nabyvatel již není vlastníkem věci, o kterou ve smlouvě šlo, možné
není), musí být poskytnuta peněžitá náhrada. Jak je uvedeno v odlišném názoru
74
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ve stanovisku Nejvyššího soudu ČR,77 jiný výklad ustanovení § 48 odst. 2 OZ by nutně
vedl k závěru, že vlastnické právo nabyvatele zanikne i v případě, že jeho právní
předchůdce, který na něj věc převedl, odstoupí od smlouvy o převodu vlastnictví vůči
svému předchůdci. Argumentací ad absurdum je rovněž, že při důsledném uplatňování
názoru, že odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší, může nastat situace,
kdy na základě spekulativně motivované dohody (v souladu s § 48 odst. 1 OZ – možnost
prodávajícího a kupujícího odstoupení sjednat) mezi předchůdci vlastníka dojde k zániku
vlastnického práva vlastníka.
„Stručně shrnuto, odstoupení od smlouvy může mít právní důsledky jen a toliko
pro smluvní strany, nikoliv však pro postavení třetí osoby, která řádně nabyla vlastnické
právo k nemovitosti tvořící předmět smlouvy.“78 S takovým závěrem se rovněž plně
ztotožňuji, a to na základě všech shora uvedených argumentů na jeho podporu, zejména
pak z důvodu, že odstoupení od smlouvy je akt odehrávající se pouze a jedině mezi
smluvními stranami konkrétní smlouvy, a nemůže mít vliv na postavení žádné
třetí osoby.

4.3.3 Odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti a jeho vliv na vlastnictví
třetích osob ve světle nálezu Ústavního soudu ČR

Ústavní soud ČR se již ve svém prvním nálezu ze dne 23.1.2001,
sp.zn. II. ÚS 77/2000 vyjádřil tak, že: „Z právního vztahu vznikají práva a povinnosti,
které se týkají pouze stran tohoto vztahu. Vztah mezi smluvci, včetně odstoupení
od smlouvy, se v takovém případě může projevit opět jen mezi smluvci, a nemůže mít vliv
na postavení třetích osob, které v dobré víře a v souladu s § 39 o. z. nabyly vlastnické
právo k věci, která byla předmětem takové smlouvy. Proto se strana takového vztahu
nemůže úspěšně dovolávat čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, neboť
77
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ten chrání práva věcná, působící proti všem.“
V následujícím nálezu ze dne 16.10.2007, sp.zn.: Pl.ÚS 78/06 Ústavní soud ČR
rozvinul argumentaci na podporu shora uvedeného závěru. Ústavní soud ČR v uvedeném
nálezu vážil dva protichůdné zájmy, a to na jedné straně zájem původního vlastníka,
který odstupuje od smlouvy (nejčastěji z důvodu, že kupující nezaplatil úplnou kupní
cenu) a jenž se dožaduje návratu stavu, který existoval před uzavřením smlouvy.
Na druhé straně zvažoval Ústavní soud ČR právo třetí osoby, která věc nabyla
od vlastníka v dobré víře, na zachování vlastnického práva k dotčené nemovité věci.
Závěrem tohoto vyvažování zájmů bylo usnesení pléna Ústavního soudu ČR, dle kterého
je za nedotknutelné považováno právě vlastnické právo třetí osoby, kterému
dle Ústavního soudu přísluší ochrana podle čl. 11 Listiny základních práv a svobod.
K takovému závěru přivedl Ústavní soud ČR zejména princip právní jistoty a ochrany
nabytých práv, a to v intencích záruk poskytovaných demokratickým právním státem
ve smyslu čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky. K argumentaci legitimním očekáváním
původního vlastníka se Ústavní soud ČR vyjádřil ve smyslu, že právní řád
České republiky poskytuje řadu právních nástrojů, jejichž využitím mohl původní
vlastník předejít nepříznivým důsledkům, a že tedy není na místě upřednostňovat právní
ochranu tomu, kdo mohl, ale nedbal dostatečně svých práv.

Přestože by se mohlo zdát, že uvedený plenární nález předurčuje další vývoj
judikatury obecných soudů, nelze zřejmě celou záležitost považovat za uzavřenou. Svědčí
o tom zejména rozhodnutí velkého senátu občanskoprávního a obchodněprávního kolegia
Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2008, ve věci pod sp.zn.: 31 Cdo 3177/2005,
které se pokouší

o

soudu ČR Pl. ÚS 78/06.

určitou
Jak

výkladovou

někteří

relativizaci

předpokládali:

nálezu

„vzhledem

ke

Ústavního
skutečnosti,

že podmínkou ochrany práv třetích osob je jejich nabytí v dobré víře, nelze vyloučit
(a naopak lze spíše předpokládat), že další „kolo“ problémů ochrany práv nabytých
třetími osobami v dobré víře se bude týkat právě výkladu pojmu a podmínek „dobré víry“
v naznačených souvislostech. Tato otázka zatím výrazněji judikaturou ani doktrínou
řešena nebyla a další vývoj v naznačeném směru lze jen obtížně předvídat a v řadě
případů bude zřejmě nutno vycházet z konkrétních okolností jednotlivých případů,
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což možnost vytvoření zobecňujících závěrů může do značné míry ztížit a přesunout spíše
do kasuistického výkladu jednotlivých souzených sporů,“79 velký senát Nejvyššího soudu
ČR vykládá nález Ústavního soudu ČR tak, že třetí osoba vlastnické právo nenabude,
jestliže v době uzavření smlouvy nebyla v dobré víře o tom, že některá ze smluvních
stran mohla účinně odstoupit od původní kupní smlouvy. „Nabyvatelé nemohou přijít
o vlastnické právo k převáděnému majetku, jestliže v době uzavření kupní
smlouvy č. 2 byli (jako kupující) se zřetelem ke všem okolnostem věci v dobré víře o tom,
že zde není důvod, pro který by některá ze smluvních stran kupní smlouvy č. 1 mohla
od kupní smlouvy č. 1 účinně odstoupit. Za předpokladu, že dalším nabyvatelům v době
uzavření kupní smlouvy č. 2 bylo známo, že některá ze smluvních stran kupní
smlouvy č. 1 může od kupní smlouvy č. 1 odstoupit s účinky předjímanými ustanovením
§ 48 odst. 2 obč. zák., a že důvody pro odstoupení od smlouvy již byly naplněny, nepožívá
vlastnické právo k majetku, jež nabyli kupní smlouvou č. 2, ústavní ochrany (pro absenci
dobré víry dalších nabyvatelů) a v důsledku odstoupení od kupní smlouvy č. 1 se tak
obnovuje vlastnické právo prodávajícího z kupní smlouvy č. 1.“80 Důkazní břemeno
ohledně existence dobré víry klade pak Nejvyšší soud ČR na třetí osobu jako nabyvatele,
a to s argumentací neexistence domněnky dobré víry: „neupravuje-li příslušný právní
předpis domněnku, že určitá osoba je ohledně určitých skutečností v dobré víře, stíhá
povinnost prokázat dobrou víru tu osobu, které je dobrá víra ku prospěchu.“81
Taková interpretace nálezu Ústavního soudu ČR se v odborném tisku opět setkala
s ohlasy. J. Spáčil vystoupil s ostrou kritikou, když označil takový výklad výroku
Ústavního soudu ČR za vytržený z kontextu, protože se dle jeho názoru Ústavní soud ČR
jednoznačně přiklonil k variantě zastávané menšinou velkého senátu občanskoprávního
kolegia Nejvyššího soudu ČR.82 Oproti tomu O. Moravec je toho názoru, že nález
Ústavního soudu ČR není možné číst jako pokyn Nejvyššímu soudu ČR, aby akceptoval
stanovisko menšiny velkého senátu, neboť to mimo jiné není vůbec v kompetenci
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Ústavního soudu ČR.83
V každém případě se ve světle citovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR
dostává kupující, jako další nabyvatel z druhé kupní smlouvy, do velice obtížné situace,
kdy může jen stěží pozitivně prokazovat vlastní dobrou víru. „Dobrá víra je v daném
kontextu jednoduše absence skutečností, které by tuto dobrou víru vyvracely. Nenamítá-li
protistrana takové skutečnosti anebo nevyjdou-li takové skutečnosti v řízení najevo,
není ani s čím polemizovat a dobrou víru třetí osoby je třeba mít za prokázanou.“84 Podle
jiného názoru, „požadavek dobré víry je třeba vztáhnout na vědomost dalšího nabyvatele
nemovitosti o shodě zápisu v katastru se skutečným stavem v době, kdy tento další
nabyvatel uzavřel s kupujícím z první kupní smlouvy smlouvu o převodu nemovitosti“.85
S tímto názorem o dobré víře, chápané ve smyslu důvěry ve veřejně publikovaný stav
údajů zapsaných v katastru nemovitostí, nelze než souhlasit. Výjimkou mohou být
jen případy, kdy lze kupujícímu z druhé kupní smlouvy přičítat k tíži

špatnou víru,

tedy fakt, že v daném případě musel vědět, že veřejně publikovaný stav údajů
evidovaných v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnému stavu. Špatnou víru je pak
ale třeba takovému kupujícímu prokázat.

Při celkovém pohledu na obsah článků, dosud publikované literatury i k postoji
judikatury k uvedené otázce, se zdá, že problematiku důsledků odstoupení od smlouvy
o převodu nemovitosti nebude zřejmě možné vyřešit pouze přesvědčivostí argumentů,
ale že bude třeba přistoupit k legislativní úpravě. Osobně mám však zato, že k takovému
řešení není třeba přistupovat. Současná právní úprava poskytuje možnost ústavně
konformního výkladu, a to i při zachování důsledků odstoupení od smlouvy podle
§ 48 odst. 2 OZ. Vypořádání vztahu ze zrušené smlouvy, podle zásad bezdůvodného
obohacení, umožňuje v případech, kde není vydání toho, co bylo bezdůvodným
obohacením nabyto možné, přistoupit k alternativnímu vypořádání poskytnutím peněžité
náhrady. Tam, kde tedy nabyvatel není v okamžiku odstoupení od smlouvy již nadále
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vlastníkem předmětné nemovitosti, mělo by dojít k vypořádání vztahu z původní zrušené
smlouvy podle ustanovení § 458 odst. 1 věta druhá OZ.

4.3.4 Problematika zatížení nemovitosti ve vztahu k následnému odstoupení
od smlouvy o převodu nemovitosti

V praxi může nastat situace, že nemovitost, která byla předmětem původní kupní
smlouvy mezi převodcem a nabyvatelem, je dotčena určitou právní závadou, spočívající
v existenci práva třetí osoby k předmětné nemovitosti, zřízené nabyvatelem nemovitosti
v době, kdy vystupoval jako vlastník takové nemovitosti (v období mezi nabytím
vlastnického práva z původní kupní smlouvy a okamžikem účinného odstoupení
od smlouvy). Za takovou právní závadu může být pak nejčastěji považováno zástavní
právo svědčící třetí osobě či věcné břemeno, jako věcná práva k věci cizí. Jistým
zatížením je ale zajisté i sjednání pronájmu takové nemovitosti.

V důsledku odstoupení od smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti dochází
ke zrušení takové smlouvy od samého počátku, tedy k zániku právního titulu, na jehož
základě nabyl účastník vlastnické právo k předmětné nemovitosti. I v tomto případě
je spornou otázkou (stejně jako u účinků odstoupení od smlouvy na vlastnictví třetích
osob), zda zástavní právo (popřípadě i věcné právo či jiné zatížení nemovitosti) zřízené
vlastníkem nemovitosti, který svého vlastnického práva posléze pozbyl v důsledku
odstoupení od smlouvy, kterou na něj bylo vlastnické právo k nemovitosti převedeno,
by mělo i nadále zůstat platné a účinné. Podle současné právní úpravy (ustanovení
§ 161 odst. 2 OZ) je ke vzniku zástavního práva vždy vyžadován souhlas vlastníka
nemovité věci. Zřízení zástavního práva je tedy výkonem práva vlastníka věci.
Stejně jako vlastnictví vzniká zástavní právo k nemovitým věcem vkladem do katastru
nemovitostí (ustanovení § 157 odst. 1 OZ). V nedávné minulosti existovala poněkud
odlišná právní úprava zástavního práva, podle které: „Dá-li někdo do zástavy cizí věc
bez souhlasu vlastníka nebo osoby, která má k věci jiné věcné právo, neslučitelné
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se zástavním právem, vznikne zástavní právo jen, je-li věc odevzdána zástavnímu věřiteli
a ten ji přijme v dobré víře, že zástavce je oprávněn věc zastavit. V případě pochybností
platí, že zástavní věřitel jednal v dobré víře“ (§ 151d odst. 1 OZ, ve znění účinném
do 31. 12. 2000). Za právního stavu účinného do 31. 12. 2000 bylo soudní praxí
toto ustanovení vykládáno tak, že odevzdáním nemovitosti ve smlouvě uvedenému
zástavnímu věřiteli se ve smyslu shora citovaného ustanovení nerozumí její předání
zástavnímu věřiteli, ale odevzdání v právním slova smyslu, kterým je vklad zástavního
práva do katastru nemovitostí.86 Lze tedy říci, že i podle tehdejší právní úpravy, a stejně
tak podle té současné, je třeba rozlišovat obligačněprávní účinky zástavní smlouvy
a věcněprávní účinky smlouvy. Nemohu se než ztotožnit s názorem, dle kterého „nelze
po zástavním věřiteli, který jednal v důvěře v zápis do katastru nemovitostí, spravedlivě
požadovat, aby prověřoval, zda zástavce, v dané době zapsaný jako vlastník nemovitosti
v katastru nemovitostí, včas a řádně zaplatil kupní cenu za nemovitosti, resp. splnil další
podmínky, které by původnímu vlastníkovi umožňovaly odstoupit od předmětné
smlouvy“.87 Argumentace na podporu takového závěru pak, dle mého, vychází
ze stejných principů a zásad jako v případech argumentů na podporu tvrzení
o nemožnosti dopadu účinků odstoupení od smlouvy na vlastnické právo třetích osob,
které nebyly účastníky smlouvy zrušené odstoupením, a z toho důvodu je již znovu
neuvádím a odkazuji na kapitoly 4.3.2. a 4.3.3.

Na zatížení nemovitosti je třeba „hledět jako na právní závadu, kterou byla
předmětná nemovitost znehodnocena (jde ve skutečnosti o stejnou situaci, jako by na této
nemovitosti došlo v mezidobí u nabyvatele k jejímu fyzickému znehodnocení)“.88 Za nové
právní situace (odstoupení od smlouvy a existence právní závady na nemovitosti)
by možnost, aby nabyvatel vrátil nemovitou věc ve stavu, v jakém se v době vrácení
nachází, tedy spolu se zatížením (zástavním právem, věcným břemenem), zajišťovala
potřebnou ochranu pro zástavního věřitele, a byla tak zároveň i v plném souladu
86
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s povahou zástavního práva jako práva věcné povahy. Ovšem, jak zdůrazňují Mikeš
a Švestka, v situaci, kdy došlo nabyvatelem po právu k zatížení nemovitosti zástavním
právem, musel by převodce zvlášť pečlivě zvažovat, zda má vůbec od smlouvy odstoupit,
či nikoliv. V případě, že by za takové situace od smlouvy odstoupil a následně se stal
vlastníkem převáděné nemovitosti, byl by jako zástavní dlužník povinen strpět,
aby věřitel s úspěchem zhojil svou pohledávku neuspokojenou obligačním dlužníkem
na nemovitosti zástavního dlužníka.89 S takovým závěrem se nemohu ztožnit, neboť
důsledky pro převodce se tímto výkladem stávají více než nepřiměřené, a to i za rizika,
které na sebe svou neopatrností vzal. Mám proto za to, že je třeba znovu apelovat
na aplikaci ustanovení § 458 odst. 1 věta druhá OZ, a postupovat jako v případech,
ve kterých

není

možná

naturální

restituce,

tedy

ponechat

zatíženou

nemovitost ve vlastnictví nabyvatele a požadovat vypořádání mezi účastníky původní
smlouvy poskytnutím peněžité náhrady.

4.3.5 Daňové důsledky odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti

S účinností od 1. 1. 1993 byla do daňové soustavy České republiky v rámci
daňové reformy zavedena daň z převodu nemovitostí, daň dědická a daň darovací. Jedná
se o daně spadající do kategorie takzvaných majetkových daní, které jsou spojeny
se změnou v osobě vlastníka (na rozdíl od daně z nemovitostí, která se váže k vlastnictví
majetku v klidovém stavu), a jsou proto leckdy označovány jako daně převodní
či transferové. Úpravu obsahuje zákon č. 357/1992 Sb., zákon o dani dědické, dani
darovací a dani z převodu nemovitosti, v platném znění.

„Daní z převodu nemovitostí se odčerpává část kupní ceny získané z prodeje
nemovitého

majetku.“90

Poplatníkem

daně

ze

smluvního převodu

nemovitostí

je převodce, tedy prodávající jako příjemce úplaty. Nabyvatel (kupující) je však
89
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v těchto případech ze zákona ručitelem. Pro určení základu daně je podle platné právní
úpravy podstatné, zda je ve smlouvě sjednána cena nižší nebo vyšší, než činí cena
nemovitostí zjištěná podle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku. Byla-li sjednána
cena vyšší, než činí cena zjištěná, je základem daně cena sjednaná nabyvatelem
a převodcem. Tam, kde byla sjednána cena nižší než cena zjištěná, je základem cena
zjištěná. Sazba daně z převodu nemovitostí činí aktuálně 3 % ze základu daně.

Ve

vztahu

k odstoupení

je

v první

řadě

třeba

zmínit

ustanovení

§ 9 odst. 2 ZDDPN, které stanovuje, že předmětem daně z převodu nemovitostí je rovněž
úplatný převod vlastnictví k nemovitostem v případech, kdy následně dojde k odstoupení
od smlouvy (a tedy ke zrušení smlouvy od samého počátku). K tomu i Krajský soud
v Ostravě: „předmětem daně z převodu nemovitostí je podle ust. § 9 odst. 2 zákona o dani
dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti úplatný převod vlastnictví
k nemovitostem i v takovém případě, kdy následně dojde k odstoupení od uzavřené kupní
smlouvy o převodu nemovitostí. Nelze, s ohledem na jednoznačnou dikci citovaného
ustanovení, dospět k jinému závěru, než že i v těchto případech, tj. kdy k převodu
nemovitostí vzhledem k odstoupení od smlouvy nedojde, vzniká převodci povinnost daň
z převodu nemovitosti zaplatit.“91 V případech, kde k převodu nemovitosti v konečném
důsledku nedojde, se takové ustanovení může jevit, a zajisté v konkrétním případě i jeví,
jako nepřiměřeně tvrdé. Zákonodárce pro takovou nepřiměřenou tvrdost zmocnil finanční
ředitelství k tomu, aby za splnění zákonných podmínek, a na základě žádosti poplatníka,
daň z převodu nemovitosti prominulo (ustanovení § 25 odst. 3 ZDDPN).
Zákon rozeznává dva případy prominutí daně, a to jednak pro nesrovnalost
v uplatňování daňových zákonů podle ustanovení § 55a ZSDP a jednak z důvodu
odstoupení od smlouvy nebo z důvodu vrácení daru pro vady podle § 25 odst. 3 ZDDPN.
Prominutí daně podle ZDDPN je ve vztahu k prominutí podle ZSDP speciální právní
úpravou. Žádosti o prominutí daně z důvodu odstoupení od smlouvy jsou velmi časté,
avšak pro prominutí je třeba splnit zákonem stanovené podmínky. Prominutím daně
podle ustanovení § 25 odst. 3 ZDDPN se zabývá finanční ředitelství (nikoliv Ministerstvo
financí ČR jako podle ZSDP), a to pouze na žádost. Aby byla taková žádost o prominutí
91
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pozitivně vyřízena a daň z převodu nemovitosti byla poplatníku prominuta, je třeba,
aby v zákonné tříleté lhůtě (ode dne vzniku právních účinků vkladu práva do katastru
nemovitostí) došlo k odstoupení od smlouvy a aby v té samé lhůtě byla u příslušného
finančního ředitelství (případně u finančního úřadu, který daň z převodu nemovitosti
vyměřoval či má vyměřit) podána žádost o prominutí. Nejčastěji uváděnou chybou
poplatníků je, že v případech, kdy probíhá soudní řízení (např. tam, kde jedna
ze smluvních stran odstoupení od smlouvy zpochybňuje) vyčkávají s podáním žádosti
o prominutí daně až na výsledek řízení o žalobě. Soudní řízení mohou však trvat i několik
let, a žádost pak není podána v zákonné tříleté lhůtě. V takovém případě pak nezbývá jiný
postup, než řízení zastavit podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. d) ZSPD s odůvodněním,
že uplynula zákonná lhůta. Poplatník by měl správně podat žádost v zákonné lhůtě tří let,
a to i v případě vedeného soudního sporu. O žádosti nebude rozhodováno
až do pravomocného skončení soudního řízení, ale zákonná lhůta pro podání žádosti
je v takovém případě zachována.92

Spojení ustanovení § 9 odst. 2 ZDDPN a ustanovení § 25 odst. 3 ZDDPN
je natolik jednoznačné, že nedává prostor pro výklad, který by vedl k závěru, že dani
z převodu nemovitostí není podroben takový převod nemovitosti, který ke dni vyměření
daně již nebyl účinný (v důsledku platného odstoupení od převodní smlouvy jednou
ze smluvních stran). V ustanovení § 9 odst. 2 ZDDPN se dle mého názoru zcela
jednoznačně zrcadlí úmysl zákonodárce podrobit dani jakýkoli úplatný převod vlastnictví
k nemovitostem v případech, kde dojde následně k odstoupení od smlouvy a k jejímu
zrušení od samého počátku, a to bez ohledu na to, zda ke dni vyměření daně ještě
zdaňovaný převod má účinek v podobě změny vlastníka nemovitosti, či již nikoli.
V souladu s uvedeným vyvodil zásadní závěr i Nejvyšší správní soud: „skutečností
rozhodnou pro stanovení daňové povinnosti, tj. rozhodnou pro vyměření daně z převodu
nemovitosti, není, zda bylo od původně platné a účinné a k věcněprávním účinkům
vedoucí převodní smlouvy odstoupeno a případně kdy se tak stalo a s jakými účinky,
nýbrž pouze, zda k převodu původně došlo. Odstoupení od smlouvy (to, zda bylo platné)
a jeho
92

účinky,

jakož

i

další

skutečnosti

(včasné
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Koutná, A.: Daň z převodu nemovitostí, DaP. – Daně a právo v praxi, ASPI, a.s., 2007, č. 3. s.26.
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lhůtě

podle § 25 odst. 3 in fine zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací
a dani z převodu nemovitostí), jsou rozhodné toliko pro posouzení nároku na prominutí
daně podle § 25 odst. 3 tohoto zákona. Tento právní institut přitom nelze s vyměřením
daně směšovat.“93
Nutno konstatovat, že podle současné judikatury Nejvyššího správního soudu,
lze sledovat tendenci k takovému výkladu ustanovení ZDDPN, který v co největší
přípustné míře preferuje poplatníka daně. Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí
argumentuje: „daňová povinnost zatěžující převodce nemovitosti je proporcionální,
a tedy ve spravedlivé rovnováze mezi zájmy společnosti a základními právy a svobodami
osoby, pouze tehdy, pokud jde o takový převod nemovitosti (§ 9 odst. 1 písm. a) zákona
č. 357/1992 Sb., v tehdy platném znění), jehož účinky později neodpadnou a který přinese
smluvním stranám užitek spočívající v uspokojení zájmu nabyvatele na získání
nemovitosti do svého vlastnictví, jakož i opačného zájmu převodce na prodeji nemovitosti
za sjednanou kupní cenu.“94

Odstoupení od smlouvy s sebou tedy nese i nezanedbatelné důsledky v oblasti
práva daňového. Domnívám se, že současná právní úprava daňové povinnosti, v případě
odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti, je nakloněna spíše teoriím, které považují
veškeré úkony ohledně nemovitostí v době od jejich převedení do odstoupení za platné
a účinné.

93
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4.4 Vývoj převodu vlastnického práva k nemovitosti v kontinentálním
právu

Zabýváme-li se teoreticky určitým právním institutem, je nezbytné, seznámit
se s jeho historickým vývojem a obsahem jeho právní úpravy v zahraničních právních
systémech. Takové zkoumání je pak nezbytné zejména tehdy, jestliže uvažujeme
o modernizaci nebo změnách takového institutu. V případě odstoupení od smlouvy
o převodu nemovitosti se historická komparace povětšinou logicky zaměřuje na úpravu
převodu vlastnického práva k nemovitosti. Přestože nezbytnost znalosti historických
reálií i důležitost porovnání se zkušenostmi získanými z aplikace rozdílných modelů
v zahraničí není zpochybňována, předmětem k diskuzi se stala otázka, v kterých zemích
(respektive jejich právních systémech) hledat inspiraci pro českou právní úpravu.
Následující část této kapitoly proto poskytuje stručný přehled vývoje právní
úpravy převodu vlastnického práva k nemovitosti i komparaci relevantních úprav
v kontinentálním právním systému, a to jak v oblasti převodů vlastnického práva,
tak v oblasti odstoupení od smlouvy obecně.

4.4.1 Historický exkurs do nabývání vlastnického práva k nemovitostem

Právo na území České republiky prošlo nesnadným vývojem a za poslední
půlstoletí vystřídalo různé modely úprav nabývání vlastnictví k nemovitým věcem.
Lze říci, že právní vývoj u nás na dlouhou dobu ovlivnily ABGB a všeobecný knihovní
zákon č. 95/1871 ř.z. ABGB vycházel z doktríny o titulu a modu, která vznikla
v novověku a za jejíhož hlavního autora se považuje Johannes Apel (1486 – 1536).
Nauka o titulu a modu byla pak více rozpracována v první polovině 17. století
v Německu.

Podle

tohoto

učení

vzniklo

v souladu

s

filozofickými

základy

postscholastiky dogma, že se při převodu stává nabyvatelovo vlastnictví možným, je-li tu
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titul, a skutečným, dovrší-li se převod modem.95 Zde je potřeba zdůraznit, že římské
právo v této oblasti vycházelo z odlišného filozofického základu, který kladl důraz
zejména na držbu věci a uznával rovněž převod vlastnického práva tradicí.
V justiniánském právu se tradice stala dokonce obecným způsobem převodu vlastnického
práva (byť technické předání jako takové se v řadě případů nepožadovalo). V evropských
právních kulturách tak postupně vznikla dvě odlišná řešení nabývání vlastnického práva
převodem. Převod vyžadující zápis do veřejného seznamu nemovitostí (zásada
konstitutivního zápisu) a převod, kterému postačuje projev vůle smluvních stran, tedy
nabývání vlastnictví účinností smlouvy (zásada konsenzuality).

V období do roku 1951 se na území České republiky uplatňovala doktrína titulu
a modu opírající se o právní úpravu obsaženou v ABGB (tzv. dvoufázové nabývání
vlastnického práva). Změny v zákonodárství po státním převratu v roce 1948 s sebou
přinesly změnu i v oblasti nabývání vlastnictví. Kontinuita historické úpravy platné
do roku 1950 byla odmítnuta. Občanský zákoník z roku 1950 (zákon č. 141/1950 Sb.,
s účinností k 1. 1. 1951) ve svém § 111 nově stanovil, že vlastnické právo k individuálně
určeným věcem se převádí již samotnou smlouvou (pokud zvláštní předpisy nestanoví
jinak nebo pokud není ujednáno jinak). Ve svém důsledku vyvolávaly smlouvy věcnou
změnu dosavadního právního stavu předmětné nemovitosti. Smlouva sama o sobě měla
tedy translační účinky. Následující § 112 téhož zákoníku sice stanovil povinnost zápisu
převodu vlastnictví nemovitostí do pozemkové (případně železniční) knihy, ale pouze
deklaratorně. Hlavním účelem takového zápisu měla být evidence a kontrola. O této
mimořádně významné změně hovoří Mikeš a Švestka, že „byla v tehdejší době zcela
zjevně politicky motivována snahou napomáhat vládnoucí ideologii potlačovat soukromé
vlastnictví k nemovitostem, a tak postupně přivádět v zapomnění soukromoprávní vztahy
k nemovitostem, jejichž publicitu zjednávaly právě pozemkové knihy. Zavedením
konsensuálního principu však zároveň vzaly za své i zásady, na nichž spočívala jistota
a bezpečnost právního obchodu s nemovitostmi zapsanými v pozemkové knize“.96
95
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V důsledku takových změn byla také opuštěna ochrana dobré víry toho, kdo se řídil
stavem zápisů v pozemkové knize. Nadto je nutno podotknout, že popřena byla rovněž
tradiční zásada superficies solo cedit (kdy hlavním důvodem byla kolektivizace
zemědělství) a i propracovaný knihovní systém byl posléze opuštěn.97 Všechny tyto
změny vedly ve svém důsledku k oslabení dosavadních právních jistot v oblasti
nemovitostí a i v tehdejším socialistickém státě vyvolaly potřebu řešení.

Změnu přinesl zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, s účinností k 1. 4. 1964
a zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí. Protože pozemkové knihy byly zrušeny,
zavedl Občanský zákoník z roku 1964 novinku, když nahradil knihovní zápis registrací
prováděnou státním notářstvím (jako justičním orgánem), a to podle § 63 zákona
č. 95/1963Sb., notářský řád. I zde ovšem platily výjimky, neboť převod nemovitosti
do socialistického vlastnictví registraci nepodléhal (odraz marxistického učení o druzích
vlastnictví).

I

přes

tuto

změnu

však

zůstal

nadále

zachován

konsensuální

princip. Evidence nemovitostí vedená orgány Ústřední správa geodézie a kartografie
v jednotlivých okresech, v souladu se zákonem č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí,
měla sloužit čistě k účelu zajištění přehledu údajů o nemovitostech. Mikeš a Švestka
provedenou změnu opět hodnotí tak, že „i když dovršující právní skutečností
byla registrace smlouvy státním notářstvím, ke vzniku smlouvy a k vlastnictví převáděné
nemovitosti docházelo již touto registrací. Změnu ve vlastnictví nemovitostí na podkladě
registrované smlouvy vyznačilo středisko geodézie na příslušném listu vlastnictví
evidence nemovitostí. Se zápisem nebyly spojeny žádné hmotně-právní účinky,
tj. na vzniklém právním stavu se i bez tohoto zápisu nic nezměnilo“.98

V důsledku základních politických, ekonomických a sociálních změn po roce
1989 došlo v celé soukromoprávní oblasti k výrazným změnám. Velmi krátce působila
sjednocující úprava novely občanského zákoníku z roku 1964, provedená zákonem
č. 509/1991 Sb., která opustila rozlišování druhů vlastnictví. Taková změna byla
97
Eliáš, K.: Převod vlastnického práva k nemovitosti – řešení v kontinentálním právu a možnosti pro
českou úpravu, Právní rozhledy, 2004, č. 18, s. 663.
98
Mikeš, J – Švestka, J.: Úvaha nad převodem vlastnického práva k nemovitostem, Právní rozhledy, 2005,
č. 11, s. 391.
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nezbytná s ohledem na novou úpravu vlastnictví v čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv
a svobod, která stanovila právo každého vlastnit majetek a postavila práva a povinnosti
všech vlastníků naroveň. Podle takto novelizovaného § 133 OZ, v tehdy platném znění,
platilo, že vlastnické právo k nemovitosti se nabývá registrací smlouvy státním
notářstvím, a to pokaždé.

Záhy prošel občanský zákoník další novelizací (zákonem č. 264/1992 Sb.),
která s účinností

k 1. 1. 1993

znovu

obnovila

doktrínu

dvoufázového

nabývání

vlastnického práva. Instituce státních notářství zanikla k 31. 12. 1992 a bylo třeba rozdělit
jejich agendu (např. řízení o dědictví a úschovách – které bylo svěřeno do působnosti
soudů, o vyměřování notářských poplatků, respektive daní – které bylo přeneseno
do působnosti finančních úřadů, aj.). Působnost zaniklých státních notářství v oblasti
registrace smluv o převodech nemovitostí nahradily katastrální úřady, a to zejména
pro svou předchozí roli na úseku evidence nemovitostí. Do občanského zákoníku
se tato významná změna promítla do znění § 133 odst. 2 OZ, podle kterého „převádí-li
se nemovitá věc na základě smlouvy, nabývá se vlastnictví vkladem do katastru
nemovitostí podle zvláštních předpisů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak“.
Švestka a Mikeš v této souvislosti kriticky dodávají, že přes mimořádný význam
této novelizace „omezila se tato změna jen na formulaci § 133 odst. 2 ObčZ, aniž
byl vzat zřetel

na související

ustanovení,

do

nichž

by

se

tato

změna

měla

promítnout (např. do § 48 ObčZ)“.99 Posledně uvedená novela občanského zákoníku byla
doprovázena zákonem o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem100
a zákonem o katastru nemovitostí České republiky.101 Na základě provedených změn byla
evidence právních vztahů k nemovitostem a rozhodování o nich svěřeno katastrálním
úřadům. Současná podoba úpravy § 133 OZ je pak výsledkem novely provedené
zákonem č. 89/1996 Sb., která s účinností k 1. 7. 1996 zavedla pro smlouvy o převodu
nemovitostí, které nejsou předmětem evidence v katastru nemovitostí, translační účinek
(§ 133 odst. 3 OZ).
99
Mikeš, J – Švestka, J.: Úvaha nad převodem vlastnického práva k nemovitostem, Právní rozhledy, 2005,
č. 11, s. 391.
100
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Současný stav právní úpravy nabývání vlastnictví k nemovitostem je stále
předmětem řady diskuzí a úvah nad možnými změnami. Otázka vhodnosti, respektive
potřeby změn, prochází celou předchozí částí kapitoly čtvrté. Při prosazování jakékoliv
změny do našeho právního řádu je v této oblasti zapotřebí nemalá obezřetnost, a to nejen
pro peripetie právního vývoje daného institutu na našem území, ale například
i pro s takovými změnami souvisejícími otázky ekonomické.102 Při hledání nové české
úpravy je nezbytné seznámení se s zahraničními modely, které mohou být zajímavou
inspirací pro odstraňování nedostatků existující právní úpravy.

4.4.2 Komparace zahraničních právních úprav

V dnešní době již nikdo nezpochybňuje potřebu komparativně přihlížet
k zahraničním právním úpravám a hledat inspiraci vhodnou pro české soukromé právo
a jeho poměry. Mezi právními teoretiky vyvstala ale v této souvislosti diskuze,
které právní řády mají být za tímto účelem srovnávány.
Mikeš

a

Švestka

jednoznačně

prosazují,

aby se

pozornost

věnovala

„těm zahraničním právním úpravám, které se v příslušné oblasti vyznačují nejen svou
stabilitou, osvědčují se z hlediska potřeb praxe, byly a jsou schopny se pružně přizpůsobit
modernizaci vývoje, funkčně odpovídají požadavku právního státu zabezpečovat účinnou
ochranu a tím i jistotu zkoumaných soukromoprávních vztahů, nýbrž mají navíc
tu přednost, že jsou na našem území a v našich poměrech již spojeny s určitou tradicí,
že po delší dobu ovlivňovaly soukromoprávní vývoj na našem území, a že přispívaly
k formování právního vědomí lidí“.103 Za nevhodnou pak označují například komparaci
se zkušenostmi a poznatky ze současného Slovenska či Maďarska, které v důsledku
své socialistické historie rovněž hledají nejpřijatelnější řešení. Ovšem ani srovnávání
s právní úpravou Rakouska a Německa, do jejichž okruhu bývá české občanské právo

102

Večeře, K.: Co je třeba také zohlednit při úvahách o právní úpravě převodů věcných práv
k nemovitostem, Právní rozhledy, 2004, č. 24.
103
Mikeš, J – Švestka, J.: Úvaha nad převodem vlastnického práva k nemovitostem, Právní rozhledy, 2005,
č. 11, s. 393.
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tradičně přiřazováno,104 není přijímáno bez výhrad. Kritikou v tomto směru nešetřil
zejména Baudyš,105 který se pozastavil nad vhodností srovnání v souvislosti s tím,
že v uvedených státech existuje dvojí pozemková evidence, a to pozemková kniha vedená
justičním orgánem a pozemkový katastr vedený správním úřadem. Vedení dvou
majetkových evidencí se zdá být především neekonomické a přináší s sebou rovněž
problém udržování souladu mezi těmito dvěma evidencemi téhož majetku. Na podporu
existence jediné instituce uvádí Večeře doporučení Ekonomické komise pro Evropu
Spojených národů nebo Světové banky, které se shodují v tom, že „systém pozemkové
evidence by měl zahrnovat jak právní, tak technickou stránku pozemkové evidence
v jednom informačním systému a doporučují správu celého systému organizovat v jedné
instituci.“106 Večeře pak uzavírá tím, že tato základní doporučení jsou naplněna
fungujícím

katastrem

nemovitostí

ČR.

V souvislosti

s komparací

s Německem

a Rakouskem vytýká Baudyš rovněž fakt, že tyto země neprošly tak převratnými
majetkovými změnami jako náš stát, přičemž jako příklad uvádí první pozemkovou
reformu, arizaci majetku, rozsáhlé konfiskace majetku po 2. světové válce a další.
Naší situaci pak, dle jeho názoru, pro porovnání odpovídá spíše situace na Slovensku,
Maďarsku a dalších transformujících se zemích. Jak patrno, Baudyš poukazuje
na vhodnost srovnání se Slovenskem a Maďarskem, kterým odpovídá naše situace,
zatímco Mikeš a Švestka nepovažují takovou komparaci za přijatelnou, neboť se nejedná
o stabilní, osvědčené úpravy. Přikláním se k názoru Eliáše,107 který zdůrazňuje, že každý
zahraniční vzor může být při hledání nové české úpravy inspirující, avšak je vždy potřeba
každé takové cizozemské řešení zkoumat v relacích našeho domácího prostředí, kterému
je třeba ho obsahově i formulačně přizpůsobit.

V kontinentálním právu lze sledovat dva základní modely převodu vlastnického
práva. První model vychází ze zásady konstitutivního zápisu, v kterém má rozhodující
význam intabulace (právotvorný zápis do pozemkové knihy). V tomto systému provází
104
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pozemkové knihy materiální publicita, která chrání zejména osobu jednající v dobré víře
v souladu se zápisem v pozemkové knize. Ochrana důvěry v pozemkové knihy je velmi
důkladně zpracována v německém a švýcarském právu. Německé knihovní právo vychází
z pruského hypotekárního práva postaveného na principu, že nemovitosti lze zastavit
pouze před soudem. Tento princip byl roku 1872 rozšířen na věcná práva k nemovitostem
obecně a posléze začleněn i do BGB. Podle ustanovení BGB108 se na nabyvatele převádí
vlastnické právo k nemovitosti na základě projevů vůle ve formě veřejné listiny
(notářského zápisu), ale převod práva se uskutečňuje až konstitutivním zápisem
do pozemkové knihy (Grundbuch). Švýcarské a dánské právo se v tomto ohledu značně
inspirovalo německou úpravou, ale bez požadavku na zvláštní věcněprávní úmluvu.109
Rovněž rakouské právo se řídí zásadou konstitutivního zápisu. Inspirací rakouskému
knihovnímu právu byly zřejmě české zemské desky, které tak umožnily jeho vznik ještě
před přijetím ABGB. Podle rakouské právní úpravy se k převodu vlastnického práva
vyžaduje smlouva a na jejím základě provedený zápis do pozemkové knihy. Teprve
zápisem však dochází ke změně vlastníka.110 Rakousko – německé pojetí ovlivnilo řadu
dalších států střední a východní Evropy, zejména se jedná o Rusko, ale také Chorvatsko,
Slovinsko nebo Polsko. Zcela specifickou úpravu má Maďarsko, které slučuje
pozemkové knihy a katastr.111

Druhý model, opřený o zásadu konsenzuality, patří k tradičním institutům vzniku
soukromoprávních

vztahů

k převáděným

nemovitostem

například

ve

Francii

nebo v Nizozemí. Tradice, registrace ani intabulace se k převodu vlastnického práva
nevyžadují. Ve Francii existují registry nemovitostí a právní úprava obsahuje některé
právní prostředky, které si zápis převodu vlastnického práva k nemovitosti nepřímo
vynucují, ale předmětem takové publikace není vlastnické právo, ale toliko smlouva
o převodu.112 Nadto je vyžadována forma notářského zápisu o vlastnickém titulu. Zápis
108
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do registru je pak pouze deklaratorní a neposkytuje ochranu dobré víře v něj.
Tento systém převzala Belgie, Itálie nebo například Portugalsko. Španělsko vychází
z římských tradic a ve svém právním systému stanovuje nabývání a převádění
vlastnického práva prostřednictvím tradice, přestože rovněž vede zvláštní registr převodů,
který má své relativní důsledky ve vztahu k třetím osobám. Ochrana třetích osob
je podmíněná, neboť existence zapsaných údajů se presumuje, ale na základě
nesprávného zápisu nelze právo nabýt, a to ani tehdy, byl-li nabyvatel v dobré víře.

Zaměříme-li se dále na rozdílnost úpravy odstoupení od smlouvy od převodu
nemovitosti v některých evropských právních řádech, zjistíme,

že ustanovení

§ 48 odst. 2 OZ nemá v zahraničních systémech takřka obdoby. Ani německý BGB
ani rakouský ABGB neobsahují srovnatelné ustanovení.
Německá právní úprava odstoupení od smlouvy

113

přiznává odstoupení účinky

ex nunc a zachovává tím právní důvod plnění. Girmanová k důsledkům německé úpravy
odstoupení od smlouvy vysvětluje: „závazkový vztah založený smlouvou nezaniká, nýbrž
se v důsledku odstoupení transformuje do nového zvláštního závazkového vztahu, jehož
obsahem je „reverze“ (Rückabwicklung) původního závazkového vztahu a z něj
vyplývající povinnost účastníků vrátit si navzájem poskytnutá plnění.“114 Řešením situace,
kde je vydání z podstaty věci vyloučeno, předmět byl spotřebován, prodán, zatížen,
zpracován apod., je podle německého práva namísto vrácení věci, poskytnutí náhradní
hodnoty. Zvláštností německého práva je tzv. princip oddělenosti a abstrakce. Princip
oddělenosti znamená, že je rozlišováno mezi smlouvou obligační a smlouvou věcnou.
Obligační smlouva zakládá nárok na převod vlastnictví a na zaplacení kupní ceny, věcná
smlouva pak uvedené naplňuje. Princip abstrakce znamená, že platnost obligační
smlouvy je nezávislá na platnosti věcné smlouvy. V případě, že se kupní smlouva stane
neplatnou, nemění to nic na platnosti smlouvy věcné. Prodávajícímu v takovém případě
ale vznikne nárok z bezdůvodného obohacení (právní důvod věcné smlouvy – smlouva
obligační – totiž odpadl). Oddělení kupní smlouvy a převodu vlastnictví se v praxi zdá
113
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být nevýhodné pro kupujícího, neboť prodaná věc náleží až do převodu vlastnictví
prodávajícímu. Kupující proto podle německého práva nemůže zabránit případné exekuci
ani nechat věc vyloučit z konkursní podstaty.115 Německé právo116 poskytuje rovněž
ochranu dobré víry pro nabytí nemovitostí. Veřejná víra pozemkové knihy (Öffentlicher
Glaube des Grundbuchs) znamená, že obsah pozemkových knih je považován za správný,
tedy odpovídající skutečnému stavu. Možnost nabytí vlastnictví k nemovitosti v dobré
víře je podle německého pozemkového práva rozsáhlá. Nabyvateli nemovitosti škodí
v zásadě pouze pozitivní vědomost nesprávnosti zápisu v pozemkové knize. V případě
chybného zápisu či dokonce absence zápisu práva v pozemkové knize, je dotčený subjekt
oprávněn navrhnout zápis tzv. odporu. Odpor je do pozemkové knihy zapsán na základě
prozatímního opatření, případně na základě souhlasu osob, jejichž práva jsou dotčena.
Zápis odporu ruší možnost nabytí vlastnického práva v dobré víře.117 Přestože jde
o zajímavou konstrukci, je i tato terčem kritiky, a nelze říci, že by zavedení principu
oddělenosti a abstrakce mělo v českém právním prostředí budoucnost.
Rakouská právní nauka, ale shodně i judikatura rakouského Nejvyššího soudu,
vykládá odstoupení od smlouvy tak, že vede pouze k obligačně působícímu zrušení
smlouvy ex tunc. Podle takového výkladu má odstupující věřitel pouze obligační nárok
na vrácení toho, co plnil, převedené věcné právo (vlastnické právo zcizitele) se ale zpětně
neobnovuje.118
Obnova vlastnického práva převodce v důsledku odstoupení od smlouvy
o převodu nemovitosti nastává zpravidla v právních úpravách, ve kterých jsou smlouvě
samé přikládány translační účinky a při odvozeném nabývání vlastnictví se uplatňuje
konsensuální princip (jak shora uvedeno, jde například o úpravu francouzskou, italskou
a portugalskou). Ani zde však tato úprava není přijímána zcela bez výhrad. Nadto
je ve zmiňovaných právních řádech pro zrušení smlouvy odstoupením vyžadováno
rozhodnutí soudu v řízení o žalobě na zrušení smlouvy. Pro závažnost následků
odstoupení od smlouvy a ochranu smluvních stran, věřitelů i třetích osob nemůže dojít
115
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ke zrušení smlouvy pouze na základě hmotněprávního úkonu smluvní strany.119 Italská
právní úprava vykazuje v tomto směru další specifikum, neboť přestože se „právní mocí
rozsudku obnovuje původní právní stav a vlastnické právo prodávajícího, práva třetích
osob, která byla před odstoupením nabyta, zůstávají zachována – rozsudek má účinky
pouze vůči smluvním stranám a třetí osoba nabývá od oprávněného vlastníka“.120 Dobrá
víra třetí osoby se přitom nezkoumá.

Je zřejmé, že žádný z uvedených zahraničních modelů nelze jednoduše opsat
a zavést do českého právního řádu. Změny stávajícího českého systému by vyžadovaly
komplexní recepci dalších právních předpisů, vztahujících se k případným systémovým
změnám. V souvislosti s připravovanou rekodifikací soukromého práva prošla řada
institucí komparací s evropskými i mimoevropskými právními řády a řádnou analýzou
byly vyhodnoceny modely, které mohou sloužit jako inspirace pro připravované změny.
S ohledem na historický právní vývoj na našem území je však skutečně třeba přistupovat
ke všem případným změnám s rozvahou.

119
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5. Rekodifikace soukromého práva

Je nezbytné, aby právo reagovalo na aktuální potřeby společnosti, a upravovalo
ty vztahy, které úpravu vyžadují, vždy v souladu s vývojem ekonomiky, hospodářství
a s tím spjatých společenských vztahů. Nyní platný občanský zákoník byl přijat v roce
1964, a přestože byl od té doby mnohokrát novelizován (a to zejména v porevolučním
období 90. let 20. století), je z něj patrný despekt k soukromému právu, který panoval
v období jeho utváření, kdy uznání soukromého práva bylo na hraně s uznáním existence
soukromého zájmu jednotlivce a jeho právní ochrany, což bylo v kolizi s obecným
zájmem dělnické třídy na budování socialismu.121 I přes společenské, politické
a hospodářské změny, které našly svůj odraz v novelizacích občanského zákoníku
v období po roce 1989, a přes stále rostoucí vliv požadavku harmonizace právního řádu
České republiky s právem EU, se nepodařilo tyto nedostatky zcela odstranit. Za jeden
z největších nedostatků je považována zejména roztříštěnost dosavadní právní úpravy
občanskoprávních vztahů do řady dílčích zákonů (např. zákon č. 94/1963 Sb., o rodině;
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník aj.). Ani funkční, systematické, obsahové
a výrazové pojetí platného občanského zákoníku neodpovídá stále přístupu moderní
demokratické evropské společnosti.

5.1 Obecně o připravované rekodifikaci soukromého práva
Stávající úprava soukromého práva je nadále dlouhodobě neudržitelná. Jednotlivé
dílčí novely nemohou dosáhnout všech potřebných změn. Nadto žádná z těchto dílčích
novel po roce 1991 nepřekonala svým významem ani rozsahem novelu č. 509/1991 Sb.,
která byla v době svého vzniku vnímána jako provizorium, respektive měla zajistit určitý
121

Důvodová zpráva k vládnímu návrhu nového Občanského zákoníku,
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čas pro přípravu rekodifikace. V rámci plánované rekodifikace se v současné době
připravuje nejen návrh nového občanského zákoníku, ale rovněž obchodního zákona
a zákona o mezinárodním právu soukromém.

Návrh nového občanského zákoníku sleduje jako jeden ze svých hlavních cílů
zejména vytvoření základního a obecného kodexu soukromého práva. Návrh nového
občanského zákona se člení do pěti částí (Obecná část, Rodinné právo, Absolutní
majetková práva, Relativní majetková práva a Ustanovení společná, přechodná
a závěrečná), čítající podle poslední dostupné verze celkem 2936 paragrafů.
Podle připravovaných změn by nadále měl být zachován dualismus soukromého práva
(občanské právo – obchodní právo). Úprava zařazená do obchodního zákoníku bude
ale napříště výrazně redukována, a to zejména v oblasti závazků, jejichž stěžejní část
bude upravena v novém občanském zákoníku. Takový přístup je více než vhodný,
a pro přehlednost právních vztahů nezbytný. Podle dosavadní úpravy není totiž výjimkou
duplicita právní úpravy, a to i tam, kde jde o stejný výklad právních institutů podle
občanského i obchodního zákoníku.
Připravovaná rekodifikace podrobněji upravuje více soukromoprávních institutů,
a tím by měla usnadnit aplikaci práva. Návrh nového občanského zákoníku vychází
z tradiční římskoprávní zásady superficies solo cedit, neboli povrch ustupuje půdě,
a zavádí

tak

v právních

vztazích

k nemovitostem

nový

režim

(ustanovení

§ 478 a § 479 VNOZ). V České republice doposud platná právní úprava, která umožňuje
oddělené vlastnictví stavby a pozemku, nemá ve většině vyspělých evropských zemí
obdoby. Současná právní úprava s sebou přináší řadu specifických a složitých sporů,
které zahraniční práva vůbec neznají a kterých se zahraniční právníci a investoři
obávají.122 Ve vztahu návrhu nového občanského zákoníku k římskoprávním zásadám
dochází ještě k jiné změně, a to k jistému odvratu od značné absolutizace zásady nemo
plus iuris transfere potest quam ipse habet (nikdo nemůže převést na jiného víc práv, než
by sám měl), která však ani v římském právu neplatila absolutně. Souběžně s touto
zásadou se postupně začala uplatňovat jiná právní zásada, a to sice zásada mobilia non
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Flegel, E.: Jistota vlastnického práva aneb k diskusi nad možnými změnami právní úpravy, Právní
rozhledy, 2006, č. 4.
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habent sequelam (movité věci nemají pořadí, nelze je stíhat). V řadě evropských právních
řádů se pak v oblasti nabývání movitých věcí prosadily výjimky zohledňující ochranu
dobré víry nabyvatele jako jednoho z nejvýznamnějších principů právního státu. V rámci
platného právního řádu České republiky zatím existují dvě diametrálně odlišná řešení
(podle občanského zákoníku a podle obchodního zákoníku), která neodůvodněně činí
rozdíl mezi vztahy občanskoprávními a obchodněprávními. V rámci návrhu nového
občanského zákoníku je tento problém odstraněn úpravou v ustanovení § 1041 VNOZ,
která umožňuje jednotně pro celé soukromé právo nabývání vlastnictví od nevlastníka.
„Ustanovení o nabytí vlastnického práva od neoprávněného se zařazují do zvláštního
pododdílu, protože nejde o derivativní, odvozené nabytí (převod), nýbrž o nabytí původní,
originární. Nabyvatel totiž nabývá vlastnické právo od osoby, která není oprávněna
vlastnické právo převést, byť se tak děje způsobem, který jinak běžně k převodu věci
do vlastnictví slouží. Obsahem i formou bezvadný titul však v tomto případě
nepředstavuje víc než podmínku nabyvatelovy dobré víry v oprávnění druhé strany
vlastnické právo převést.”123 Návrh nového občanského zákoníku pak dále mění způsob
smluvního

nabývání

vlastnického

práva.

V současné

době

platnou

zásadu,

že u smluvního převodu se vlastnické právo k movitým věcem nabývá uzavřením
smlouvy a předáním/převzetím věci mezi prodávajícím a kupujícím (tzv. tradicí) nový
občanský zákoník opouští a mění tak, že ke změně vlastnického práva u movitých věcí
by napříště docházelo již samotnou účinností smlouvy. Úprava převodu vlastnictví
k nemovitostem evidovaných v katastru nemovitostí však takové změny nakonec
v důsledku připomínkového řízení nedostála. Pro nemovitosti zapisované do evidence
katastru nemovitostí tak zůstává i v návrhu nového občanského zákoníku zachována
platná právní úprava, kdy vlastnické právo k takové nemovitosti vzniká na základě
smlouvy až vkladem do katastru nemovitostí (ustanovení § 1037 VNOZ). Mezi další
podstatné změny, které návrh nového občanského zákoníku přináší, patří také daleko
podrobnější úprava držby (kromě nynějšího rozlišování držby oprávněné a neoprávněné
je zaváděno ještě rozlišení držby poctivé a nepoctivé) nebo změna chápání pojmu věci
v právním slova smyslu, kdy dochází k zavedení širšího pojetí tak, že předmětem
123
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vlastnického práva mají být věci hmotné i nehmotné.

5.2 Odstoupení od smlouvy a jeho důsledky podle vládního návrhu nového
občanského zákoníku
Zaměříme-li se v návrhu nového občanského zákoníku pouze na úpravu institutu
odstoupení od smlouvy, můžeme spekulovat o tom, zda zamýšlené změny budou,
s ohledem ke všem s odstoupením vyvstávajícím problémům, dostačující či zda ponechají
některé úvahy i nadále pro diskuse de lege ferenda.

Podle důvodové zprávy k návrhu nového občanského zákoníku se úprava
odstoupení od smlouvy (ustanovení §§ 1848 - 1852 VNOZ) inspiruje pojetím
zakotveném v platném obchodním zákoníku i některými standardními zahraničními
úpravami. „Návrh respektuje autonomii vůle stran, bere však v úvahu i racionální vyznění
normativní úpravy, šetřícího jistotu smluvních stran a bránícího neúčelnému zmaření
smlouvy bez racionálního podkladu.“124

Ustanovení § 1848 VNOZ konstatuje, že odstoupit od smlouvy lze, pokud
si tak strany ujednají, nebo stanoví-li tak zákon. Stejně jako je tomu u nyní platné úpravy
(podle ustanovení § 48 odst. 2 OZ), je možnost odstoupení od smlouvy omezena
na zákonné a smluvní důvody, což je plně v souladu s potřebou zachování zásady pacta
sunt servanda, která neumožňuje odstoupit od smlouvy kdykoliv. Jak bylo zmíněno
v kapitole 3.3.3, nyní platné ustanovení § 48 odst. 1 OZ užívá, pro úpravu možnosti
zákonného důvodu odstoupení, poněkud nevhodný výraz „...jestliže je to v tomto zákoně
stanoveno...“, z takového znění vyplývá možnost aplikace ustanovení upravujících
odstoupení od smlouvy v občanském zákoníku, ale nikoliv zvláštní úpravy odstoupení
124
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obsažené v jiných zákonech. Proto oceňuji, že v ustanovení návrhu nového občanského
zákoníku bylo odstraněno slovo 'tomto' před zákonem. Nová úprava si tak ohledně
institutu odstoupení od smlouvy upraveném v jiném zákoně než v občanském zákoníku
nebude muset vypomáhat aplikací ustanovení § 48 odst. 1 OZ per analogiam
ani uplatněním zásad lex specialis derogat generali či lex posterior derogat priori.

Důsledky

odstoupení

od

smlouvy

jsou

upraveny

v ustanovení

§ 1851 odst. 1 VNOZ, které stanovuje, že odstoupením od smlouvy dochází ke zrušení
závazku od jeho počátku. Oproti stávající úpravě (§ 48 odst. 2 OZ) tedy není nadále
užíváno pojmu zrušení „smlouvy“, ale ruší se závazek, a to pravděpodobně v širším
smyslu (viz shora kapitola 1), tedy celý závazkový právní vztah založený smlouvou
(povinnost dlužníka něco dát, konat, zdržet se nebo něco strpět a právo věřitele takové
plnění požadovat). Otázkou je, zda zrušením závazku zůstává v platnosti smlouva jako
právní titul. S výkladem připouštějícím v případě odstoupení od smlouvy zrušení závazku
ze smlouvy, nikoliv smlouvy samé, by došlo k jistému zmírnění negativních
retrospektivních účinků odstoupení od smlouvy. Navrhované důsledky odstoupení
od smlouvy by v sobě nadále nemusely nést věcněprávní účinky tak, jak je v řadě případů
judikaturou dovozováno za platné právní úpravy. Ani návrh nového občanského
zákoníku tedy výslovně neřeší otázku, zda zrušení od počátku má věcněprávní
nebo jen obligačněprávní účinky. V návrhu nového občanského zákoníku je nově
také stanoveno pravidlo, podle kterého odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu
jeho účinků práva a povinnosti stran. Ustanovení § 1852 odst. 2 věta druhá VNOZ
pak ale výslovně určuje, že tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

Nabývání vlastnického práva k nemovitým věcem se v rámci návrhu nového
občanského zákoníku změny právní úpravy nedočkalo. Přestože aplikace nynější právní
úpravy přináší v praxi řadu nejasností a problémů (kapitoly 4.2 a 4.3), nepřinesly analýzy
a diskuze o možnostech změn dosavadní úpravy nabývání vlastnického práva
k nemovitostem jednoznačný výsledek a bylo navrženo zachovat dosavadní pojetí
v souladu se ZVJPN. Podle ustanovení § 1037 VNOZ se tedy vlastnické právo
k nemovitosti nabývá na základě smlouvy až vkladem do katastru nemovitostí
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(ustanovení § 1037 VNOZ) a zůstává zachován současný registrační systém. Důvodová
zpráva k VNOZ označuje za největší nevýhodu zachování takové úpravy prodlevu
„mezi účinností smlouvy a nabytím vlastnického práva: strany jsou smlouvou vázány
jejím uzavřením, ale nabyvatel se vlastníkem stane až později. Třebaže účinky vkladu
nastávají retroaktivně - ke dni podání návrhu na vklad - a ač se v důsledku zkvalitnění
práce katastrálních úřadů doba mezi podáním návrhu na povolením vkladu zkracuje,
provází mezidobí až do povolení vkladu nejistota”.125 V mezidobí existuje nepřípustná
nejistota ve vlastnických vztazích, neboť může dojít k - pro účastníky smlouvy o převodu
nemovitosti

-

zásadním

změnám

stavu

zapsaného

v katastru

nemovitostí

nebo i faktického stavu (např. změny věci, změna okolností na straně některého
z účastníků smlouvy – např. úpadek aj.) Zatížení nemovitosti zástavním právem
(např. jako zajištění na úvěr poskytnutý bankou právě pro financování převodu
předmětné nemovitosti) může mít ve svém důsledku rovněž závažné důsledky tam,
kde po vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí (za trvání vlastnického práva
prodávajícího) sejde ze zamýšleného převodu nemovitosti. Nikoliv pouze v době před
provedením

vkladu

práva

do

evidence

katastru

nemovitostí

hrozí

nejistota

ve vlastnických vztazích k převáděným nemovitostem. Stejně je tomu i v případě
odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti, a to jak ve vztahu prodávajícího
a kupujícího, tak i případných třetích osob vstupujících do právních vztahů
ke konkrétním nemovitostem.
Těmto a obdobným obtížím by ale napříště mohla zamezit ustanovení návrhu
nového občanského zákoníku zavádějící obecný princip materiální publicity zápisů
věcných práv do veřejného seznamu (ustanovení §§ 919 – 926 VNOZ) a tím poskytnutá
ochrana osobám jednajícím v důvěře v zapsané údaje. Registrace se však zdaleka netýká
pouze věcí nemovitých (z nichž většina podléhá zápisu v katastru nemovitostí), ale jde
o celou řadu jiných evidencí například pro patenty, ochranné známky a průmyslové
vzory. Taková publicita se pak má vztahovat nejen na zápis věcného práva samého,
ale i případný zápis poznámky (přednosti, pořadí nebo poznámky ohlašující, že zapsané
125
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právo je sporné či nejisté). Zapsaná práva mají získat ze zákona přednost před právy
ve veřejném seznamu nezapsanými (podle § 921 VNOZ). I v případech, kdy není stav
zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem by třetí osobě
stačila existence dobré víry, že ve veřejném seznamu zapsaný stav odpovídá právnímu
a faktickému stavu. Takovou úpravu přináší ustanovení § 924 odst. 1 VNOZ. „Navržené
ustanovení sleduje ochranu dobré víry těch, kdo nabudou věcné právo v dobré víře
a za úplatu od osoby oprávněné podle stavu zápisů ve veřejném seznamu takové právo
zřídit.”126

Ve vztahu k problematice odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti
a případných důsledků takového odstoupení na vlastnické právo třetí osoby, která nabyla
své vlastnické právo v dobré víře, bylo by, podle mého názoru, v souladu s úpravou
v návrhu nového občanského zákoníku, možné zachování vlastnického práva třetí osoby,
a to už aplikací ustanovení § 1852 odst. 1 VNOZ,127 podpořené navíc ustanovením
§ 924 odst. 1 VNOZ.128 Lze tedy tvrdit, že bez ohledu na to, zda došlo ke zrušení
smlouvy jako právního titulu k převodu vlastnictví k nemovitosti (které má však
své účinky pouze mezi stranami smlouvy), provedením vkladu do katastru nemovitostí,
byla pro třetí osobu zajištěna ochrana její dobré víry a s tím i právní jistoty, že vlastnictví
k nemovitosti, které nabyla, nebude dotčeno případnou změnou právních vztahů mezi
původním převodcem a původním nabyvatelem, od něhož třetí osoba vlastnické právo
k nemovitosti nabývá. Takové závěry vyplývající z připravované úpravy mohou přispět
opět pouze k tvrzení, že odstoupení od smlouvy od převodu nemovitosti může mít pouze
obligačněprávní následky mezi účastníky zrušené smlouvy, a nikoliv věcněprávní
zasahující do práv třetích osob, které nebyly účastny původní zrušované smlouvy.
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Závěr
Problematika odstoupení od smlouvy byla nejdříve zasazena do celkového
kontextu v rámci právního řádu České republiky, aby mohla být dále zkoumána v rozsahu
úpravy zahrnuté v občanském zákoníku. Nezbytné bylo vypořádat se s obecnými
pravidly, která ovládají závazkové právo, i s terminologií v souvislosti s institutem
odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy je právním úkonem, v jehož důsledku dochází k zániku
občanskoprávního vztahu. K zániku smluvního závazkového vztahu by však v první řadě
mělo docházet splněním, respektive dosažením zamýšleného účelu smlouvy. V samé
podstatě jde u odstoupení od smlouvy o výjimku z jedné ze základních zásad ovládající
celý právní řád, zásady pacta sunt servanda. Pro tuto výjimečnost není možné využívat
institutu odstoupení od smlouvy bez omezení. Aby nedocházelo k zneužívání možnosti
od smlouvy odstoupit, jsou stanovena zákonná pravidla aplikace odstoupení od smlouvy
v praxi. Za jedno z těchto omezení považujeme v první řadě znění samotného ustanovení
§ 48 odst. 1 OZ, podle kterého nelze od smlouvy odstoupit kdykoliv, ale jen je-li
to v zákoně pro konkrétní případ stanoveno, nebo v případě, že odstoupení bylo účastníky
dohodnuto. Ani existence zákonného nebo smluvního důvodu pro odstoupení není
dostačující. Aby došlo k platnému a účinnému odstoupení od smlouvy se všemi
předpokládanými důsledky, je třeba dodržet zákonem požadované náležitosti odstoupení
od smlouvy.

V platné právní úpravě trvá dualismus úpravy institutu odstoupení od smlouvy,
a to jak v občanském zákoníku, tak v obchodním zákoníku, kde existují určitá specifika.
Navrhovaný nový občanský zákoník tuto dvojí úpravu téhož institutu odstraňuje
a inspirován některými zvláštnostmi z obchodního zákoníku, přenáší úpravu do nového
občanského zákoníku jako novodobého soukromoprávního kodexu. V nedávné době
prošla diskuzí i možnost aplikace ustanovení o odstoupení od smlouvy z občanského
zákoníku na právní vztahy vznikající podle platného zákoníku práce. Právní úprava,
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která generálním zmocněním odkazovala na užití obecných ustanovení občanského
zákoníku o odstoupení od smlouvy, byla však pro svou protiústavnost opuštěna.
Občanský zákoník řeší možné zákonné důvody odstoupení na řadě míst, včetně
zvláštní úpravy u jednotlivých smluvních typů. Úprava odstoupení od smlouvy o převodu
nemovitosti není však v občanském zákoníku obsažena, byť specifická povaha
vlastnického práva k nemovitostem by výslovnou úpravu vyžadovala. Určitá zvláštnost
vlastnictví nemovitých věcí citelně ovlivňuje, ba dokonce ovládá, dispoziční úkony
s nemovitostmi. Jedná se zejména o doktrínu titulu a modu, která k převodu vlastnického
práva vyžaduje existenci platné a účinné smlouvy, následované vkladem vlastnického
práva do evidence katastru nemovitostí jako veřejného rejstříku. Dvoufázovost nabývání
vlastnictví, která měla zřejmě poskytnout vyšší ochranu vlastnictví k nemovitostem,
se ukázala být v případech odstoupení od smlouvy poněkud komplikovaná. Jaké důsledky
s sebou přináší, bylo dlouhou dobu nejasné. Judikatura Nejvyššího soudu ČR nebyla
v této oblasti jednotná, a ani dnes, v období po přijetí onoho zdánlivě zásadního
rozhodnutí Ústavního soudu ČR, nálezu z 16. 10. 2007, sp.zn. Pl. ÚS 78/06, nelze tvrdit,
že výklad právních důsledků odstoupení od smlouvy (zejména ve vztahu k vlastnickému
právu třetí osoby) je nějak jednoznačný. Přes nejasnosti, které, jak z celé práce vyplývá,
ohledně důsledků odstoupení od smlouvy přetrvávají, troufám si vyjádřit jednoznačnou
náklonnost k výkladu, který podpořil argumentací ve shora uvedeném nálezu i Ústavní
soud ČR. Mám za to, že z právního vztahu mohou vzniknout práva a povinnosti pouze
a jedině účastníkům takového vztahu. Ve vztahu ke třetím osobám zdůrazňuji,
že vlastnickému právu je třeba dát přednost před kvalitativně i funkčně nižším právem
obligačním. Na podporu takového výkladu pak lze stavět i argument právní jistoty
a dobré víry. Zároveň nelze takovým způsobem degradovat evidenci katastru nemovitostí
a ochrannou funkci, kterou má mít zápis v katastru nemovitostí v souladu se zásadou
materiální publicity. Řešením patové situace by však, dle mého názoru, bylo striktní
uplatňování dikce ustanovení § 458 odst. 1 OZ. Připuštěním tvrzení, že plnění
se v případě převedení na třetí osobu, případně i změnou identity nemovitosti
(ať už právní či faktické) stalo nemožným, přichází v úvahu aplikace ustanovení v rámci
úpravy bezdůvodného obohacení, kdy nelze-li vydat, co bylo plněno, jsou si strany
povinny poskytnout alternativní peněžitou náhradu.
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Bylo nezbytné do předkládané práce zahrnout rovněž exkurz do dřívější právní
úpravy nabývání vlastnictví k nemovitým věcem a odstoupení od smlouvy o převodu
nemovitosti. Česká, respektive československá právní historie prošla totiž v diskutované
oblasti zajímavými změnami. Zkoumání přístupu k dané problematice v jiných
evropských právních řádech je i v souvislosti s připravovanou rekodifikací inspirativní.
Zajímavá je zejména komparace se specifickou právní úpravou německou, ale i italskou.
Vývoj právní úpravy nabývání vlastnictví k nemovitostem a v důsledku toho mnohdy
komplikovaného odstoupení od smlouvy, se ani s připravovanou rekodifikací
soukromého práva nezdá být ukončen. Jak se bude institut odstoupení od smlouvy,
zejména pak odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti, nadále vyvíjet a jak bude
právní teorií a praxí vykládán, je otázkou jen těžko předvídatelnou. Teprve další vývoj
ukáže, nakolik se podaří odstranit problematická ustanovení a pádnými argumenty
prosadit některý z výkladů právní úpravy jako závazný.
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Summary: The withdrawal from contract
The aim of the thesis was to analyze the issue of withdrawal from contract within
the legal order of Czech Republic. At the very first stage the question of withdrawal from
contract was placed in the overall context of the Law of Czech Republic to be further
investigated in the extent of legal regulations embodied in Civil Code No. 40/1964 Coll
(furthermore only “Civil Code”). It was necessary to deal with general rules that control
the law of obligations as well as with the terminology in the context of the legal institute
of withdrawal from contract.

Withdrawal from contract is a legal act, which results in the ending of a civil-law
relation. However, the proper ending of a contractual obligation should be primarily
achieved by its compliance, respectively by achieving the intended purpose of a contract.
The essence of withdrawal from contract itself represents an exemption from one
of the basic principles which govern the entire legal order – the principle “pacta sunt
servanda”. This exceptionality is a reason why we cannot use the institute of withdrawal
from contract without restrictions. To avoid the possibility of abusing the institute
of withdrawal from contract, there exist a set of statutory rules for application of this
institute in practice. As one of these limitations we consider the provision
of Section 48 Subsection 1 Civil Code, according to which it is not allowed to withdraw
from the contract at any time, but only if the statute provides it for a particular case or
if the possibility was agreed by participants. Nevertheless, the mere existence
of a statutory or contractual reason for a withdrawal from the contract is not enough.
It is necessary to comply with all the terms of the withdrawal required by statute in order
to withdraw from contract relevantly and effectively with all its presumed consequences.
The body of thesis consists of five chapters. The brief introduction is followed
by Chapter One dealing with law of obligations in general, its rules and principals.
The definition of contract, the process of contracting and classification of contracts was
incorporated into Chapter Two. The principle “pacta sunt servanda” was also clarified
within the Chapter Two.
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The withdrawal from contract itself was a key topic of thesis and the whole
Chapter Three was focused on it. In existing law we can still see the dualism
of the withdrawal from contract institute –namely in the Civil Code, and the Commercial
Code No. 513/1991 Coll. (furthermore only “Comercial Code”), where exist some
specifics. The proposed new Civil Code removes this dual regulation of the same institute
and inspired by some specifics from Commercial Code, it transfers the regulation
to a new Civil Code, general modern private-law code. In recent time there was discussed
the possibility of application of the withdrawal the contract according to a Civil Code
to a legal relations arising under the applicable Labour Code No. 262/2006 Coll.
However, the legal regulation which referred by a general mandate to use of general
provisions of Civil Code was abandoned for its unconstitutionality. All above mentioned
was involved into the Chapter Three. The Chapter Three follows up how are all
the statutory reasons for withdrawal from contract described within the Civil Code. There
are many special regulations for individual types of contracts in Civil Code. As a mistake
we can consider the fact, that there exists no regulation of withdrawal the contract
of the real-property transfer in a Civil Code, although the specific nature of real-estate
ownership would certainly deserve express regulation.
The withdrawal from the contract to the conveyance of real property is supposed
to be the core part of this thesis and the Chapter Four was entirely focused on it.
The doctrine of legal title and modus requires for conveyance of real property
the existence of a valid and effective contract followed by the input of ownership into
a Land Register as a public register. Two-phase regime of conveyance of real property
ownership, originally designed for higher protection of property rights, proved to be too
much complicated in cases of withdrawal from contracts. For a long time it was unclear,
what are the consequences of this regime. Unfortunately, in this area the jurisprudence
of Czech Supreme Court wasn’t always uniform and even today, in the era after
the adoption of seemingly crucial judgment of Czech Constitutional Court, dated
16. 10. 2007, sp. zn.: Pl. ÚS 78/06, we still cannot say, that the interpretation of legal
consequences of withdrawal from contract (especially in relation to the ownership rights
of a third party) is somehow definite. Despite the remaining ambiguities concerning
the consequences of withdrawal from contract, I dare to express in the thesis a clear
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agreement with the interpretation, which was supported even by the judgment of Czech
Constitutional Court. I consider that the legal relationship may let arise rights
and obligations solely to participants of such a relationship. I emphasize, that in relation
to a third parties, it is necessary to give priority to ownership rights over the qualitatively
and functionally lower obligation rights. To support such an interpretation I remind
the arguments of legal certainty and good faith. In the same time we cannot degrade
the important evidence role of Land Register and the protective function, which
the record in Land Register should have in accordance with the principle of material
publicity. In my opinion, the solution to this situation subsists in strict
application of provision

of

Section

458,

Subsection

1

Civil

Code.

By admitting, that in case of real-property conveyance to a third party, possibly even
in change of real-property identity (whether legal or factual), contractual performance has
become impossible; we may then use the provision regulating unjust enrichment.
According to described solution we come to the conclusion, that in situations when it is
impossible to render, what was given, parties are obliged to provide alternative pecuniary
reimbursement. Subsequently there was short passage to show the history of ownership
of real-property and the comparision with some European states, providing more ideas
for future legal changes of the Law in Czech Rebublic, in Chapter Four.

Development of legal regulation of acquiring the real-property ownership
and consequently often complicated withdrawal from contract doesn’t seem to be
finished - not even with the upcoming re-codification of private law. The re-codification
was briefly mentioned in Chapter Five. As I have concluded, the answer to a question
how will the legal institute of Withdrawal, especially withdrawal from the contract
of the real-property conveyance continue to evolve and how it will be interpreted by legal
theory and practice is hardly predictable. Only future development will show how far we
will be able to despatch the problematic provisions and by powerful arguments enforce
one of the interpretations of legal regulation as a binding-one.
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