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PŘEHLED JUDIKATURY
ve věcech zásad soukromého práva

Svazek I.

Sestavil
Petr Lavický

Úvod

Zásady soukromého práva dávno již nepatří pouze do monografií, článků či jiných
teoretických pojednání, ale staly se běžnou součástí každodenní aplikační praxe. Ruku
v ruce s tím také roste počet rozhodnutí, jejichž argumentace je na právních zásadách 
vybudována. Předkládaný přehled judikatury je toho dokladem.

Z redakčního hlediska tato skutečnost znamená, že je v podstatě nemožné zpracovat
přehled judikatury, který by obsáhl – byť jenom vybraná a reprezentativní – rozhodnutí
ke všem stěžejním soukromoprávním zásadám v jedné knize. Dílo, které se dostává čtenáři
do rukou, je proto pouze prvním z několika svazků, které budou soukromoprávním 
zásadám věnovány.

Úvodní dva svazky budou zaměřeny především na zásady odvozené od lidské 
svobody.1) Mezi ně patří úzce související zásada autonomie vůle, zásada vše je dovoleno,
co není zakázáno, a konečně zásada dispozitivnosti právní úpravy. Každá z nich ze svého
pohledu vyjadřuje míru volného jednání osob v rámci soukromoprávních vztahů. Tato
svoboda však nemůže být neomezená, neboť zejména ve vztazích, v nichž vystupují reálně
mocensky nerovní účastníci, by se mohla svoboda jednoho zvrhnout v jeho diktát; z tohoto
důvodu se moderní právní řády snaží tento nežádoucí důsledek zásady autonomie vůle
korigovat zásadou ochrany slabší smluvní strany. Možnost jednat podle své vůle s sebou
nese i nutnost snášení negativních důsledků v případě, že ten, kdo takovou možnost měl,
ji nevyužil. To vyjadřuje zásada vigilantibus iura scripta sunt.

Samotný první svazek shrnuje a třídí rozhodnutí vyslovující se k zásadě autonomie
vůle. Ostatním zásadám, zmíněným v předchozím odstavci, bude věnován svazek druhý.

Označení některých zásad jako soukromoprávních se může jevit jako částečně ne-
přesné; kupř. zásada autonomie vůle není pouze soukromoprávní zásadou, ale je platnou
ústavní zásadou, vyjadřující obecně svobodu lidského jednání v právních vztazích. Přesto

9

1) K tomu viz Hurdík, J.; Lavický, P. Systém zásad soukromého práva. Brno : MU, 2010, s. 78.
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je to zásada pro soukromé právo typická. Zásada bdělým náležejí práva se zase tradičně
řadí mezi soukromoprávní zásady; navzdory tomu se jí v praxi – z hlediska četnosti – 
argumentuje především v oblasti procesního, tedy veřejného práva. Označení díla za pře-
hled zásad soukromého práva je tedy spíše orientační a má jím být vyjádřeno, že středem
pozornosti jsou zásady typické pro soukromé právo a jejich uplatňování v soukromopráv-
ních vztazích, popř. v souvisejících vztazích procesních.

Zásady mnohdy slouží jako interpretační vodítko ustanovení platného práva, resp.
jako jeho určitý korektiv. Tato povaha zásad znamená, že rekodifikace soukromého práva
by se použitelnosti zásad zařazených do tohoto přehledu měla dotknout pouze v minimální
míře.

S ohledem na značné množství judikátů zařazených do tohoto svazku bylo nutno při-
stoupit k jejich výraznému krácení; podstata právního názoru v nich vysloveného by tím
ale nikdy neměla být dotčena.

Autor

Úvod
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1. Funkce zásady autonomie vůle

čl. 2 odst. 3 Listiny
§ 488 a násl. obč. zák.

Jednou ze stěžejních zásad soukro-
mého práva je zásada autonomie vůle,
tedy možnost osoby vlastní vůlí ovlivňo-
vat a určovat své postavení v právních
vztazích (zvláště pak v závazkových
právních vztazích, kde se projevuje jako
zásada smluvní volnosti) – přičemž jed-
ním z jejích projevů je i svoboda (mož-
nost) určení obsahu právního úkonu. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
3. 6. 2009, sp. zn. 28 Cdo 2716/2008

ASPI ID: JUD152427CZ

Z odůvodnění:

Žalobkyně se v souzené věci domáhá
po žalovaném vydání v záhlaví tohoto roz-
sudku specifikované částky jakožto bezdů-
vodného obohacení, jež mělo žalovanému
vzniknout tak, že od žalobkyně tuto částku
přijal jako půjčku za účelem nabytí člen-
ských práv a povinností vztahujících se
k družstevnímu bytu č. 16 v domě čp. 1940,
v ulici O., ve Ž. nad S., pro sebe a právě
i pro žalobkyni. Avšak tato práva a povin-
nosti nabyl žalovaný výlučně sám a zmí-
něný peněžitý obnos žalobkyni nevrátil. 

Nejvyšší soud se předně zabýval tím,
zda v daném případě skutečně vzniklo na
straně žalovaného bezdůvodné obohacení.
Podle § 451 odst. 2 obč. zák. je „bezdůvod-
ným obohacením majetkový prospěch zí-
skaný plněním bez právního důvodu, plně-
ním z neplatného právního úkonu nebo
plněním z právního důvodu, který odpadl,
jakož i majetkový prospěch získaný z ne-
poctivých zdrojů.“ Bezdůvodně se obohatí

i ten, za něhož bylo plněno, co měl po
právu plnit sám (§ 454 obč. zák.). Bezdů-
vodným obohacením se má přitom na
mysli objektivní stav, kdy bez právem
uznaného důvodu došlo k přesunu ma -
jetkových hodnot od jednoho subjektu
k druhému. 

V daném případě odvolací soud –
oproti soudu prvního stupně – uzavřel, že
žalobkyně se nestala vedle žalovaného spo-
lečným nájemcem předmětného družstev-
ního bytu, a tudíž poskytnutí žalované
částky žalobkyní nebylo konzumováno
jejím dosud trvajícím nájemním vztahem
k tomuto bytu. Uvedenému závěru je třeba
bez výhrad přisvědčit, neboť nabyvatelem
členských práv a povinností v dotčeném
bytovém družstvu se stal výlučně žalovaný.
Ani nájemní smlouva mezi dotčeným by-
tovým družstvem a účastníky tohoto řízení
uzavřená dne 31. 8. 1998 právo nájmu ža-
lobkyni nemohla založit, neboť, jak stanoví
kogentní § 700 odst. 3 obč. zák., u druž-
stevního bytu může vzniknout společný
nájem jen mezi manžely. Přitom i společné
členství v družstvu může vzniknout jen
mezi manžely (srov. Švestka, J., Spáčil, J.,
Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský
zákoník II. § 460–880. Komentář. 1. vy-
dání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 1886). 

Odvolací soud však dospěl k závěru, že
právní důvod plnění byl dán z jiné příčiny.
Účastníci měli uzavřít „vzájemnou dohodu
o společném soužití při společném byd-
lení“, za účelem jejíhož splnění převzal ža-
lovaný předmětnou finanční částku. K od-
padnutí tohoto právního důvodu pak došlo
v okamžiku, kdy účastníci zrušili společné
soužití, tedy někdy v polovině roku 2005.
V téže chvíli došlo i ke vzniku bezdůvod-
ného obohacení na straně žalovaného ve
výši odpovídající žalované částce. 

Smlouvy o zřízení věcného břemene
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Dovolací soud se přes námitky dovola-
tele s tímto právním posouzením zto -
tožňuje alespoň co do závěru o vzniku 
bezdůvodného obohacení. Jednou ze stě-
žejních zásad soukromého práva je zásada
autonomie vůle, tedy možnost osoby
vlastní vůlí ovlivňovat a určovat své posta-
vení v právních vztazích (zvláště pak v zá-
vazkových právních vztazích, kde se pro-
jevuje jako zásada smluvní volnosti) –
přičemž jedním z jejích projevů je i svo-
boda (možnost) určení obsahu právního
úkonu (viz i rozsudek Nejvyššího soudu ze
dne 30. 5. 2007, sp. zn. 28 Cdo 1222/2007,
veřejnosti dostupný na internetových strán-
kách Nejvyššího soudu, www.nsoud.cz;
v podrobnostech viz též Hurdík, J., Fiala,
J., Hrušáková, M. Úvod do soukromého
práva. Druhé, rozšířené a upravené vydání.
Brno: Masarykova univerzita, 1997, str. 77
a násl.). Tato zásada vychází mimo jiné
i z čl. 2 odst. 3 Listiny a své vyjádření našla
především v jednotlivých ustanoveních 
občanského práva (nejobecněji vyjádřeno
v § 2 odst. 3 obč. zák.). Jedním z konkrét-
ních a nejtypičtějších projevů této zásady
je i možnost subjektů ve snaze co nejšířeji
a co nejúplněji realizovat své rozmanité 
individuální potřeby, zájmy a preference
v rámci smluvní autonomie uzavřít
smlouvu, která není v žádném občansko-
právním předpise upravena. Tato možnost
je vyjádřena v § 51 obč. zák. zakotvujícím
právní institut tzv. nepojmenované
smlouvy (viz Švestka, J., Spáčil, J., Šká-
rová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zá-
koník II. § 460–880. Komentář. 1. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2008, str. 412). Není
tedy důvodu bránit subjektům občansko-
právních vztahů, aby takové právní úkony
činily, pokud splňují všechny znaky práv-
ního úkonu a pokud neodporují obsahu
nebo účelu zákona. 

Jestliže tedy odvolací soud v daném
případě dospěl k závěru, že účastníci řízení
uzavřeli takovou nepojmenovanou smlouvu,

jejímž obsahem byla povinnost žalobkyně
poskytnout žalovanému uvedenou částku
za účelem získání konkrétního družstev-
ního bytu a tomu odpovídající povinnost
žalovaného takový byt obstarat a žalobkyni
umožnit tento byt užívat za podmínek
„společného soužití a bydlení“, pak se jed-
nalo o právem uznaný důvod k poskytnutí
uvedeného jednorázového plnění ze strany
žalobkyně, jemuž odpovídalo plnění trva-
jící ze strany žalovaného (předmět závaz-
kového právního vztahu). Nelze proto při-
svědčit námitce dovolatele, že žalovaná
částka mu byla předána bez právního dů-
vodu, a že se proto jednalo o bezdůvodné
obohacení od samého počátku. 

V době, kdy žalobkyně se žalovaným
sdílela tento byt a žila s ním ve společné
domácnosti (§ 115 obč. zák.), nemohlo
dojít k bezdůvodnému obohacení na straně
žalovaného, neboť v jeho majetkové sféře
došlo sice ke zvýšení aktiv na úkor žalob-
kyně, nicméně zároveň žalobkyni plnil to,
co podle výše uvedené dohody měl. 

Lze taktéž souhlasit s odvolacím sou-
dem, že ke vzniku bezdůvodného oboha-
cení mohlo dojít až v okamžiku, kdy žalob-
kyně přestala dotčený byt se žalobcem
sdílet, neboť ze skutkových zjištění prove-
dených oběma soudy není možné dovodit,
že by platnost mezi účastníky uzavřené 
nepojmenované smlouvy byla časově 
omezena, jinými slovy řečeno, že by tato
smlouva byla uzavřena „pouze“ na dobu
určitou. Právní důvod, pro který žalobkyně
poskytla žalovanému předmětnou částku,
přestal existovat ve chvíli, kdy účastníci 
řízení zrušili společné soužití a společné
užívání dotčeného bytu. 

Je však otázkou, kterak ve svém do -
volání připomenul žalovaný, zda lze bez
dalšího dovodit, že bezdůvodné obohacení
žalovaného vzniklo ve vztahu k celé žalob-
kyní požadované částce. Je totiž možné, že

Obecně k zásadě autonomie vůle
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žalobkyně část takto poskytnuté finanční
částky konzumovala tím, že v bytě bydlela,
aniž jakkoliv přispívala na nájemné,
údržbu tohoto bytu či na náklady spojené
s jeho užíváním. Pokud by tomu tak sku-
tečně bylo, jednalo by se naopak o bezdů-
vodné obohacení na straně žalobkyně,
neboť v její majetkové sféře se takto vy -
naložené náklady negativně neprojevily, 
ač by se tak nepochybně stalo, kdyby si
bydlení zajišťovala sama. Tímto aspektem
souzeného sporu se však odvolací soud 
nezabýval. 

Právě uvedené souvisí i s úplným práv-
ním posouzením předmětné věci. Jestliže
totiž odvolací soud dospěl k závěru, že
mezi účastníky došlo k uzavření nepojme-
nované smlouvy s výše uvedeným obsa-
hem, pak je otázkou, zda jednání stran této
smlouvy spočívající ve „zrušení společ-
ného soužití“ v předmětném bytě nezahr-
novalo projev vůle směřující k odstoupení
od této smlouvy ve smyslu § 48 obč. zák.
Pak by totiž připadala v úvahu aplikace
§ 457 obč. zák. a povinnost účastníků vrátit
si vše, co podle takto zrušené smlouvy na-
byli (tzv. restituční povinnost). Pokud by
tomuto tak skutečně bylo, byly by závěry
uvedené v předchozím odstavci irelevantní. 

Odvolací soud se však ani touto otáz-
kou nezabýval, pročež je jím provedené
právní posouzení nutno považovat za ne-
úplné, a tím i za nesprávné. Z tohoto dů-
vodu dovolací soud postupoval podle
§ 243b odst. 2 část věty za středníkem
a odst. 3 věta první o. s. ř., rozhodnutí od-
volacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dal-
šímu řízení. V něm se odvolací soud bude
zejména zabývat možností, zda zrušením
společného soužití ve společném bytě ne-
došlo mezi účastníky řízení k odstoupení
od uvedené nepojmenované smlouvy, a zda
tak není na místě aplikace § 457 obč. zák.

Pokud k takovému závěru nedospěje, bude
se zabývat tím, v jakém rozsahu k bezdů-
vodnému obohacení na straně žalovaného
došlo s přihlédnutím k tomu, jak oba účast-
níci vynakládali prostředky na chod spo-
lečné domácnosti.

2. Obsah zásady autonomie vůle

čl. 2 odst. 3 Listiny
§ 51, 488 a násl. obč. zák.

Smlouva je jednou ze základních
právních skutečností, vedoucích ke vzniku
občanskoprávních vztahů. Obecně se
uplatňující princip privátní autonomie
v občanskoprávních vztazích, zvláště
princip smluvní autonomie, znamená, že
je ponecháno zásadně na uvážení a roz-
hodnutí samotných subjektů, zda vůbec
a s kým smlouvu uzavřou, jaký bude 
její obsah, jaká bude její forma a též
jaký typ smlouvy pro konkrétní případ 
občanskoprávního styku zvolí. Subjekty
mají v prvé řadě možnost zvolit některý
z upravených typů smluv (tzv. pojmeno-
vané typy smluv) nebo uzavřít smlouvu
atypickou (nepojmenovanou) podle § 51
obč. zák., která ale nesmí odporovat 
obsahu nebo účelu zákona.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
31. 3. 2009, sp. zn. 33 Odo 1702/20062)

ASPI ID: JUD148182CZ

Z odůvodnění:

Žalobce se po žalovaném domáhal za-
placení částky 120 000 Kč s příslušenstvím
s odůvodněním, že manželé J. S. a J. S.
uzavřeli dne 14. 8. 1996 se žalovaným
smlouvu, podle níž se zavázali poskytnout
své nemovitosti jako zástavu za účelem zí-
skání úvěru pro potřebu žalovaného, který

Obecně k zásadě autonomie vůle
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se jim za to zavázal platit měsíčně odměnu
20 000 Kč. Žalovaný svůj závazek plnil do
června 1998; dlužnou pohledávku za 
období od července do prosince 1998 ve
výši 120 000 Kč manželé S. smlouvou ze
dne 10. 5. 1999 postoupili žalobci. 

V rámci dovolacího důvodu uvedeného
v § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., jímž lze
namítat, že rozhodnutí odvolacího soudu
spočívá na nesprávném právním posouzení
věci, žalovaný zpochybnil závěr, že byl po-
vinen platit odměnu za poskytnutí nemovi-
tostí za účelem získání úvěru, k němuž od-
volací soud dospěl výkladem smluvního
ujednání obsaženého ve smlouvě o pod-
stoupení nemovitosti pro získání úvěru ze
dne 14. 8. 1996 s přihlédnutím k násled-
nému chování smluvních stran. 

Podle § 51 obč. zák. mohou účastníci
uzavřít i takovou smlouvu, která není
zvláště upravena; smlouva však nesmí od-
porovat obsahu nebo účelu zákona. 

Smlouva je jednou ze základních práv-
ních skutečností, vedoucí ke vzniku občan-
skoprávních vztahů. Obecně se uplatňující
princip privátní autonomie v občansko-
právních vztazích (§ 2 odst. 3 obč. zák.),
zvláště princip smluvní autonomie, zna-
mená, že je ponecháno zásadně na uvážení
a rozhodnutí samotných subjektů, zda
vůbec a s kým smlouvu uzavřou, jaký bude
její obsah, jaká bude její forma a též jaký
typ smlouvy pro konkrétní případ občan-
skoprávního styku zvolí. Subjekty mají
v prvé řadě možnost zvolit některý z upra-
vených typů smluv (tzv. pojmenované typy
smluv) nebo uzavřít smlouvu atypickou
(nepojmenovanou) podle § 51 obč. zák.,
která ale nesmí odporovat obsahu nebo
účelu zákona. 

Smlouva o podstoupení nemovitosti
pro získání úvěru, jejímž předmětem bylo
podepsání zástavní smlouvy a realizace zá-

stavy nemovitostí manželů S. ve prospěch
K. b., a. s., za účelem získání úvěru pro zá-
jemce a závazek zájemce hradit za poskyt-
nutí zástavy podstupitelům měsíční od-
měnu, neodpovídá žádnému z typů smluv,
které jsou výslovně upraveny zvláštními
ustanoveními závazkového práva (občan-
ský zákoník – část osmá, hlava druhá až
dvacátá první). Správně proto soudy obou
stupňů posoudily tuto smlouvu jako
smlouvu nepojmenovanou podle § 51 obč.
zák. Zatímco u pojmenovaných smluv 
občanský zákoník vedle obecných ustano-
vení v části první občanského zákoníku 
obsahuje ještě další – speciální – ustano-
vení, u nepojmenovaných smluv taková 
ustanovení zákona chybí. Jen rámcově se
v § 51 obč. zák. stanoví, že nepojmenovaná
smlouva nesmí odporovat obsahu nebo
účelu zákona; to znamená, že podrobné
modality smluvních podmínek musí takové
smlouvy obsahovat samy. Soudní praxí je
obecně zastáván názor, že pro právní
vztahy vyplývající z inominátních smluv je
rozhodující obsah smlouvy (vlastního
smluvního ujednání), tedy to, jak jsou vy-
mezena vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran; takto stanovené povin-
nosti jsou pak pro ně závazné. Pouze za si-
tuace, kdy není mezi účastníky v určité
otázce smluveno ničeho, použijí se na zá-
vazkový právní vztah vzniklý z nepojme-
nované smlouvy analogicky ta ustanovení
občanského zákoníku, která upravují zá-
vazkový právní vztah obsahem a účelem
mu nejbližší (srovnej Švestka, J., Jehlička,
O., Škárová, M., Spáčil, J., a kol: Občanský
zákoník. Komentář. 10. vydání, Praha,
C. H. Beck 2006, str. 322 a n.). 

Odvolací soud výkladem smlouvy
podle § 35 odst. 2 obč. zák. s přihlédnutím
k následnému chování smluvních stran do-
vodil, že povinnost žalovaného platit man-
želům S. sjednanou měsíční odměnu byla
vázána na poskytnutí nemovitostí manželů
S. coby zástavu k zajištění úvěru poskytnu-
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tého ať již samotnému žalovanému, pří-
padně obchodní společnosti, jejímž je jedi-
ným společníkem a jednatelem. S tímto zá-
věrem se dovolací soud ztotožňuje. 

Podle § 35 odst. 2 obč. zák. právní
úkony vyjádřené slovy je třeba vykládat
nejenom podle jejich jazykového vyjá-
dření, ale zejména též podle vůle toho, kdo
právní úkon učinil, není-li tato vůle v roz-
poru s jazykovým projevem. 

Citované ustanovení předpokládá, že
o obsahu právního úkonu může vzniknout
pochybnost, a pro ten případ formuluje vý-
kladová pravidla, která ukládají soudu, aby
tyto pochybnosti odstranil výkladem, a to
zejména gramatickým, logickým, systema-
tickým a historickým. Kromě toho soud
posoudí na základě provedeného dokazo-
vání, jaká byla skutečná vůle účastníků
v okamžiku uzavírání smlouvy. Interpre-
tace obsahu právního úkonu soudem podle
§ 35 odst. 2 obč. zák. přitom nemůže na-
hrazovat či měnit již učiněné projevy vůle;
použití zákonných výkladových pravidel
směřuje pouze k tomu, aby obsah právního
úkonu vyjádřeného slovy, který učinili
účastníci ve vzájemné dohodě, byl vyložen
v souladu se stavem, který existoval v době
jejich smluvního ujednání. Citovaná výkla-
dová pravidla se uplatní zejména v situaci,
kdy účastníci řízení interpretují obsah
smluvních ujednání odlišným způsobem.
Soud při úsudku o skutečné vůli účastníků
smlouvy přihlédne zejména k účelu tohoto
právního úkonu, k okolnostem, za jakých
k němu došlo, a k následnému chování
účastníků smlouvy. 

V posuzovaném případě odvolací soud
postupoval v souladu se shora popsanou
metodou výkladu právního úkonu vyjádře-
ného slovy, tedy obsah právního úkonu in-
terpretoval nejen podle jeho jazykového
vyjádření, ale zejména též podle skutečné
vůle těch, kdo právní úkon učinili, s při-

hlédnutím i k jejich následnému chování
a k účelu tohoto právního úkonu. Je nepo-
chybné, že účel, který účastníci smlouvy
jejím uzavřením sledovali, bylo umožnit
žalovanému (zastavením nemovitostí) 
získat finanční prostředky k jeho podnika-
telským aktivitám z úvěru, který bude po-
skytnut přímo jemu (tj. fyzické osobě), pří-
padně obchodní společnosti, (tj. právnické
osobě), v níž byl jediným společníkem. Je-
-li ve smlouvě povinnost žalovaného platit
odměnu spojována s poskytnutím úvěru zá-
jemci, měli jím účastníci smlouvy na mysli
žalovaného bez rozlišení, zda bude úvěr
čerpat jako fyzická osoba nebo jej bude
čerpat obchodní společnost B., spol. s r. o.,
v níž je jediným společníkem. Tomuto
úsudku nasvědčuje pozdější chování
smluvních stran; manželé S. dali své nemo-
vitosti k dispozici za účelem zřízení zástav-
ního práva, jímž byl zajištěn úvěr poskyt-
nutý společnosti B., spol. s r. o., žalovaný
za poskytnutí nemovitostí hradil manželům
S. odměnu a ke svému závazku se přihlásil
i v později uzavřeném dodatku smlouvy.
Nelze tak přisvědčit žalovanému, že za zá-
jemce zmiňovaného ve smlouvě lze pova-
žovat pouze jeho a že povinnost platit 
odměnu by mu vznikla jen za splnění pod-
mínky, že by úvěr byl poskytnut jemu,
coby fyzické osobě. Za této situace se
ovšem nemůže prosadit dovolací námitka,
že odvolací soud nepřípustně ztotožnil fy-
zickou osobu žalovaného a právnickou
osobu B., spol. s r. o., neboť tento právní
závěr neučinil. Lze uzavřít, že smlouvou
o postoupení pohledávky byla žalobci po-
stoupena existující pohledávka a smlouva
o postoupení pohledávky je tudíž platným
právním úkonem. 
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3. Role zásady autonomie vůle

§ 3 odst. 1 obč. zák.

Občanský zákoník je ovládán zása-
dou autonomie vůle, která ve své pod-
statně umožňuje právním subjektům
uzavírat jakékoli smlouvy, pokud svým
obsahem nebo účelem neodporují zá-
konu nebo jej neobchází anebo se ne-
příčí dobrým mravům. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
26. 11. 2008, sp. zn. 33 Odo 1209/2006

ASPI ID: JUD144420CZ

Z odůvodnění:

Občanský zákoník je ovládán zásadou
autonomie vůle, která ve své podstatně
umožňuje právním subjektům uzavírat ja-
kékoli smlouvy, pokud svým obsahem
nebo účelem neodporují zákonu nebo jej
neobchází anebo se nepříčí dobrým mra-
vům. Určité smluvní typy, které jsou mezi
subjekty uzavírány nejčastěji, občanský zá-
koník ve své zvláštní části speciálně upra-
vuje (kupní smlouva, darovací smlouva
apod.). Tyto upravené smluvní typy jsou
charakterizovány typickými právy a povin-
nostmi, které z nich smluvním stranám ply-
nou. Pro darovací smlouvu je typické, že
dárce bezplatně poskytuje nebo se zavazuje
poskytnout obdarovanému určitý majet-
kový prospěch, aniž by k tomu měl právní
povinnost, a obdarovaný tento dar nebo
slib přijímá. Darovací smlouva je dvou-
stranný právní úkon, k jehož pojmovým
znakům náleží předmět daru, bezplatnost
a dobrovolnost. Jinak řečeno, dárce přene-
chává obdarovanému dar bezplatně, tzn.
bez jakékoli protislužby, a obdarovaný 
obvykle také není vázán, jak má s poskyt-
nutým darem naložit. V posuzovaném pří-
padě se účastníci od těchto pravidel daro-
vací smlouvy odchýlili, neboť žalobce se
za poskytnutí finančního příspěvku (daru)

zavázal k určitému konání (vybudování,
resp. dobudování infrastruktury obsluhující
lokalitu, v níž žalovaný měl své pozemky)
a poskytnutý dar byl účelově vázán právě
na realizaci tohoto závazku žalobce. Tím
účastníci uzavřeli smlouvu, která není
v občanském zákoníku výslovně upravena,
a závěr odvolacího soudu, že tento dvou-
stranný právní úkon spočívající ve vzájem-
ném plnění lze mít za smlouvu inominátní
(nepojmenovanou), je správný.

4. Autonomie vůle a zásada
dispozitivnosti

§ 2 odst. 3 obč. zák.

V souladu s § 2 odst. 3 obč. zák. je
subjektům občanskoprávních vztahů se
zřetelem k autonomii vůle umožněno,
aby si v podmínkách tržního hospodář-
ství, volné soutěže a konkurence uspořá-
daly občanskoprávní vztahy a jejich
obsah, tj. souhrn vzájemných subjektiv-
ních občanských práv a povinností,
smlouvou odchylně od občanského záko-
níku. Tento závěr ovšem platí jen potud,
pokud tuto volnost zákon výslovně neza-
kazuje či pokud z povahy použitého zá-
konného ustanovení nevyplývá, že se od
něj nelze odchýlit.

Nález Ústavního soudu ze dne
13. 10. 2004, sp. zn. III. ÚS 104/04

Z odůvodnění:

Z pohledu práva jednoduchého, rele-
vantního pro posouzení předmětné věci,
bylo nutné vyjít z toho, že v řízení před
obecnými soudy se stěžovatel domáhal
uložení povinnosti žalovaným vyklidit ne-
movitosti v žalobě specifikované s pouka-
zem na neplatnost ve věci učiněných sou-
kromoprávních úkonů, a to jednak smlouvy
o nájmu nebytových prostor (a tím i smlou -
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vy o podnájmu nebytových prostor), a dále
smlouvy o zřízení věcného břemene.

Ve vztahu k závěru vyvozenému od -
volacím soudem a Nejvyšším soudem
(v tomto směru i soudem prvního stupně)
ohledně neplatnosti smlouvy o nájmu ne-
bytových prostor se Ústavní soud v plném
rozsahu ztotožňuje s úvahami vyloženými
v odůvodnění jejich rozhodnutí.

Většinová rozhodovací praxe Nejvyš-
šího soudu vychází z právního názoru do-
vozujícího, že smlouva o nájmu nebyto-
vých prostor uzavřená před 3. prosincem
1999 v režimu zákona č. 116/1990 Sb. (ve
znění účinném do 2. prosince 1999) bez
předchozího souhlasu obecního úřadu (§ 3
odst. 2 věta druhá a třetí) je ve smyslu jeho
§ 3 odst. 4 s odkazem na § 39 obč. zák. od
počátku neplatná. Některé judikáty od to-
hoto výkladu se odchylující (rozsudky Nej-
vyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 1364/2001,
sp. zn. 28 Cdo 718/2003) byly podnětem
k postoupení věci k rozhodnutí velkému se-
nátu občanskoprávního kolegia Nejvyššího
soudu [§ 20 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb.,
o soudech, soudcích, přísedících a státní
správě soudů a o změně některých dalších
zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve
znění pozdějších předpisů], který o ní 
rozhodl rozsudkem ze dne 20. 1. 2004, 
sp. zn. 31 Cdo 1895/2002 (publikovaným
pod pořadovým číslem 68 in: Soudní judi-
katura, roč. 2004, č. 4, str. 263 a násl.), tak,
že na své jinak konstantní judikatuře stran
daného právního názoru setrval (shodně
potom rozsudek sp. zn. 26 Cdo 809/2002,
usnesení sp. zn. 28 Cdo 1581/2002, usne-
sení sp. zn. 25 Cdo 1828/2003 a další). 
Citovaný rozsudek velkého senátu je zalo-
žen na racionálním a logicky zcela pře-
svědčivě vybudovaném argumentačním
a rovněž teoreticky akceptovatelném kohe-
rentním základě, pročež na jeho rozhodo-
vací důvody, s nimiž se Ústavní soud zto-
tožňuje, postačí pro stručnost odkázat.

Ústavní soud souhlasí se závěrem vy-
sloveným v rozsudcích napadených ústavní
stížností ohledně neplatnosti smlouvy
o nájmu nebytových prostor. Souhlasí také
s tím, že předmětná smlouva o zřízení věc-
ného břemene ve shodě s rozhodovacími
důvody uvedenými v napadených rozsud-
cích co do své právní relevance jako své-
bytný celek obstojí. V tomto směru stran
jednotlivých dílčích otázek, vyjma výhrady
dále uvedené, lze odkázat na obsah jejich
odůvodnění.

Toliko ve vztahu k otázce zřízení věc-
ného břemene na dobu určitou se Ústavní
soud s rozhodovacími důvody odvolacího
soudu a Nejvyššího soudu neztotožnil, při-
čemž vyšel z následujících úvah:

Dle čl. III bodu 1 věty prvé smlouvy
o zřízení věcného břemene zřídila strana
povinná straně oprávněné věcné břemeno
nájmu staveb a pozemků uvedených v čl. II
této smlouvy na dobu třiceti roků, a to ve
smyslu smlouvy o nájmu uzavřené dne
15. 4. 1997, když ve smyslu věty druhé
téhož článku má strana oprávněná právo
užívat stavbu a pozemky uvedené v čl. II
smlouvy k provozování své podnikatelské
činnosti.

V souladu s čl. 2 odst. 3 Listiny může
každý činit, co není zákonem zakázáno,
a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon ne-
ukládá.

Dle § 2 odst. 3 obč. zák. si účastníci 
občanskoprávních vztahů mohou vzájemná
práva a povinnosti upravit dohodou od-
chylně od zákona, jestliže to zákon vý-
slovně nezakazuje a jestliže z povahy usta-
novení zákona nevyplývá, že se od něj
nelze odchýlit.

Z ustanovení § 2 odst. 3 obč. zák. vy-
plývá, že subjektům občanskoprávních
vztahů je v souladu se zásadou autonomie
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vůle umožněno, aby si v podmínkách trž-
ního hospodářství, volné soutěže a konku-
rence uspořádaly občanskoprávní vztahy
a jejich obsah, tj. souhrn vzájemných sub-
jektivních občanských práv a povinností,
smlouvou odchylně od občanského záko-
níku. Tento závěr ovšem platí jen potud,
pokud tuto volnost zákon výslovně neza-
kazuje, či pokud z povahy použitého zá-
konného ustanovení nevyplývá, že se od
něj nelze odchýlit. Na základě této úpravy
mohou subjekty občanskoprávních vztahů
nejlépe realizovat vlastní osobní a hospo-
dářské představy a záměry v souladu se
svými individuálními zájmy, potřebami
a preferencemi. V prvé řadě platí přede-
vším to, co si smluvní subjekty spolu do-
hodly, jestliže jim zákonem navrhovaná
standardní úprava těchto otázek z nějakých
důvodů nevyhovuje. Jsou to samy subjekty
občanskoprávních vztahů, které na zákla -
dě svobodného smluvního rozhodování
o tom, jaké povinnosti smlouvou převez-
mou, jaká práva si smlouvou založí,
mohou nejlépe uplatnit své individuální
zájmy a hospodářské potřeby. Stát se má
zásadně zdržovat zásahů do soukromo-
právní oblasti, tj. do svobodného soukro-
mého rozhodování fyzických a právnic-
kých osob. Jestliže však subjekty již
jednou uzavřou podle svého rozhodnutí 
určitou smlouvu (ať již pojmenovanou či
nepojmenovanou), platí, že tuto smlouvu
mají povinnost plnit (pacta sunt servanda).
I nepojmenovaná smlouva je stejně zá-
vazná jako pojmenovaná, je-li uzavřena po
právu. V souladu se zásadou dispozitiv-
nosti, ovládající soukromé právo, není tato
zákonná úprava subjektům soukromopráv-
ních vztahů vnucována. Zákonná úprava
v občanském zákoníku se proto uplatní 
až poté, kdy subjekty soukromoprávních
vztahů nedají v rámci svého individuálního
soukromého rozhodování přednost smluv-
nímu ujednání práv a povinností, které by
jejich zájmům, potřebám a preferencím
více vyhovovalo.

Dle § 35 odst. 2 obč. zák. je třeba
právní úkony vyjádřené slovy vykládat
nejen podle jejich jazykového vyjádření,
ale zejména též podle vůle toho, kdo právní
úkon učinil, není-li tato vůle v rozporu s ja-
zykovým projevem. Vůle toho, kdo právní
úkon učinil, může být při výkladu rele-
vantní jen za předpokladu, že není v roz-
poru s jazykovým projevem. Jednou vyjá-
dřený obsah právního úkonu (smlouvy) lze
proto jen takto vykládat; nelze však výkla-
dem již jednou učiněný projev vůle doplňo-
vat, měnit, či dokonce nahrazovat (výkla-
dem lze pouze zjišťovat obsah právního
úkonu, nelze jím však projev vůle doplňo-
vat, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne
7. 10. 1998, sp. zn. 1 Odon 110/97).

Podle názoru Ústavního soudu nelze
souhlasit se závěrem odvolacího a dovola-
cího soudu o neplatnosti ujednání obsaže-
ného ve smlouvě o zřízení věcného bře-
mene týkajícího se délky trvání věcného
břemene po dobu 30 let, a to pro údajný
rozpor se zákonem (§ 151p obč. zák.), odů-
vodněný tím, že možnost zániku věcného
břemene uplynutím doby, na kterou bylo
sjednáno, zákon nezná. Ústavní soud se 
neztotožňuje ani s následným dovozením
odvolacího soudu, že v této části je třeba
hledět na smlouvu jako na časově neome-
zenou. Skutečnost, že občanský zákoník
výslovně uvedený způsob zániku věcného
břemene neupravuje, neznamená, že tímto
způsobem v praxi nemůže věcné břemeno
zaniknout (za předpokladu, že uvedená
skutečnost bude vložena do příslušného ka-
tastru nemovitostí).

Rovněž právní teorie se shoduje na
tom, že věcná břemena spolu s právy 
jim odpovídajícími mohou zaniknout jed-
nak obecnými způsoby uplatňujícími se
u všech práv a povinností, a jednak zvlášt -
ními způsoby (Fiala, J., Hurdík, J., Ko-
recká, V. Občanský zákoník. Komentář.
Část III. Práva k cizím věcem. Věcná bře-
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mena. § 151p. Praha: ASPI, 1999; Fiala, J.
Občanské právo hmotné. 2. vydání. Brno:
Masarykova univerzita a nakladatelství
Doplněk, 1998, s. 158; Bumba, J. Věcné
břemeno a jeho vyznačení v katastru nemo-
vitostí. Právní rádce, 1995, č. 10, s. 11;
Knapp, V. a kol. Občanské právo hmotné.
Svazek I. Praha: Codex, 1995, s. 315). 
Občanský zákoník v § 151p odst. 1 stanoví,
že věcná břemena zanikají ze zákona, roz-
hodnutím příslušného orgánu nebo písem-
nou smlouvou (zvláštní způsoby zániku
věcného břemene). Vedle výslovně regu -
lovaných způsobů lze ovšem vymezit
i další – obecné způsoby uplatňující se
u všech práv a povinností, mezi které patří
i zánik věcného břemene splněním rozva-
zovací podmínky nebo uplynutím doby 
trvání věcného břemene stanovené ve
smlouvě o vzniku věcného břemene. Je-
stliže bylo břemeno zřízeno na určitou
dobu, čemuž žádné zákonné ustanovení ne-
brání, zaniká jejím uplynutím.

Pokud obecné soudy interpretací do-
spěly k výše uvedenému závěru o neplat-
nosti části smlouvy o zřízení věcného bře-
mene upravující dobu jeho trvání, ze
kterého pak dále dovodily, že smlouva
o zřízení věcného břemene je uzavřena na
dobu neurčitou, učinily závěr, který je
v příkrém rozporu s projevenou vůlí účast-
níků smlouvy. Obecné soudy tak uvede-
ným postupem porušily § 35 obč. zák.,
neboť postupovaly v rozporu s pravidly ja-
zykového, systematického a teleologického
výkladu, pročež předmětná rozhodnutí
nelze než kvalifikovat ve smyslu svévolné
aplikace jednoduchého práva (srov. čl. 36
odst. 1 Listiny).

Dle čl. 11 odst. 1 Listiny má každý
právo vlastnit majetek. Vlastnické právo
všech vlastníků má stejný zákonný obsah
a ochranu. V odstavci 4 citovaného ustano-
vení se dále uvádí, že vyvlastnění nebo nu-
cené omezení vlastnického práva je možné

ve veřejném zájmu, a to na základě zákona
a za náhradu.

V čl. 11 odst. 1 poskytuje Listina
ochranu vlastnickému právu, přičemž usta -
novení § 123 obč. zák. blíže vymezuje
obsah vlastnického práva jako oprávnění
předmět vlastnictví držet, užívat, požívat
jeho plody a užitky a nakládat s ním. Na-
kládáním s předmětem vlastnictví se ro-
zumí jeho prodej, darování, ale i jeho pře-
nechání jinému do užívání (například
pronájem) atd.

Nesprávným posouzením obsahu sjed-
nané smlouvy o zřízení věcného břemene
obecné soudy svými rozhodnutími napade-
nými ústavní stížností zasáhly v konečném
důsledku do vlastnického práva stěžova-
tele, když ho zbavily možnosti realizace
jednotlivých obsahových složek vlastnic-
kého práva. Tímto postupem obecné soudy
prakticky časově neomezeně stěžovateli
znemožnily jeho majetek užívat, a ve svém
důsledku i s jeho majetkem nakládat (dis-
ponovat).

V čl. 90 Ústavy se uvádí, že soudy jsou
povolány především k tomu, aby záko -
nem stanoveným způsobem poskytovaly
ochranu právům.

V souladu s čl. 36 odst. 1 Listiny se
každý může domáhat stanoveným postu-
pem svého práva u nezávislého a nestran-
ného soudu a ve stanovených případech
u jiného orgánu.

Podle čl. 2 odst. 3 Ústavy slouží státní
moc všem občanům a lze ji uplatňovat jen
v případech, v mezích a způsoby, které sta-
noví zákon.

Rovněž čl. 2 odst. 2 Listiny stanoví, že
státní moc lze uplatňovat jen v případech
a v mezích stanovených zákonem, a to způ-
sobem, který zákon stanoví.
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S ohledem na výše uvedené okolnosti
Ústavní soud dospěl k závěru, že obecné
soudy svým postupem v projednávané věci
zasáhly do vlastnického práva stěžovatele
zakotveného v čl. 11 odst. 1 a 4 Listiny
a porušily rovněž právo stěžovatele na
soudní ochranu zakotvené v čl. 36 Listiny.
Svým postupem nedostály ani požadavkům
zakotveným v čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2
a 3 Listiny a dále čl. 90 Ústavy.

Na základě těchto skutečností Ústavní
soud ústavní stížnosti stěžovatele podle
§ 82 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona
o Ústavním soudu, ve znění pozdějších
předpisů, vyhověl a podle ustanovení § 82
odst. 3 písm. a) zákona o Ústavním soudu
ústavní stížností napadená rozhodnutí Nej-
vyššího soudu a Krajského soudu v Praze
zrušil.

Protože Ústavní soud rozhodl neprod-
leně poté, co od okresního soudu obdržel
potřebný spisový materiál, a po doručení
požadovaných vyjádření účastníků a ve-
dlejších účastníků řízení, považoval za nad-
bytečné samostatně rozhodovat o návrhu
stěžovatele na odložení vykonatelnosti
v ústavní stížnosti specifikovaných částí
napadených rozhodnutí.

5. Autonomie vůle a dispozitivnost
občanskoprávní úpravy

§ 2 odst. 3 obč. zák. 

Na základě ustanovení § 2 odst. 3
obč. zák. je subjektům občanskopráv-
ních vztahů umožněno, aby si v souladu
s uplatňujícím se principem autonomie
mohly v podmínkách tržního hospodář-
ství, volné soutěže a konkurence občan-
skoprávní vztahy a jejich obsah, tj. 
souhrn vzájemných subjektivních ob-
čanských práv a povinností, smlouvou
svobodně uspořádat odchylně od občan-

ského zákoníku. Tak mohou subjekty
občanskoprávních vztahů nejlépe reali-
zovat vlastní osobní a hospodářské před-
stavy a záměry v souladu s jejich indivi-
duálními zájmy a potřebami, neboli
realizovat je po svém. To tedy znamená,
že v prvé řadě je rozhodující to, co si
smluvní strany dohodly.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
29. 8. 2007, sp. zn. 26 Odo 1160/2005

ASPI ID: JUD99166CZ

Z odůvodnění:

Okresní soud ve Zlíně (soud prvního
stupně) rozsudkem ze dne 28. 6. 2004,
čj. 11 C 389/2003-89, zamítl návrh žalob-
kyně, „aby bylo soudním rozhodnutím na-
hrazeno prohlášení vůle žalovaného na
uzavření kupní smlouvy mezi žalobkyní
E. T. jako prodávající na straně jedné a ža-
lovanou A. s. r. o., jako kupující na straně
druhé, podle které žalobkyně prodává ža-
lované nemovitosti – pozemky parc. …
orná půda, parc. …, zapsané v katastru ne-
movitostí u K. ú. ve Z. pro obec Z., kat.
území M. u Z. a žalovaná předmětné nemo-
vitosti kupuje do svého vlastnictví za kupní
cenu 508 250 Kč“ (výrok I.). Současně 
žalobkyni zavázal nahradit žalované ná-
klady řízení před soudem prvního stupně
(výrok II.).

Soud prvního stupně vyšel ze zjištění,
že žalobkyně jako vlastník pozemků (parc.
v katastrálním území M.), nacházejících se
v lokalitě „S.“ a využitelných po vynětí ze
zemědělského půdního fondu a po vybudo-
vání inženýrských sítí k výstavbě rodin-
ných domků, uzavřela dne 1. 3. 2002 s ža-
lovanou, jejímž předmětem podnikání byla
mimo jiné i koupě a prodej nemovitostí,
smlouvu o budoucí kupní smlouvě (dále
též jen „předmětnou smlouvu“). Žalobkyně
se v předmětné smlouvě zavázala uzavřít
na výzvu žalované, nejpozději však do
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31. 12. 2002, kupní smlouvu, kterou prodá
pozemkové parcely popřípadě i jednotlivě
za kupní cenu dohodnutou v předmětné
smlouvě. Podle článku I. předmětné
smlouvy měla žalobkyně uzavřít budoucí
kupní smlouvy s žalovanou nebo s osobou,
na kterou žalovaná právo ze smlouvy o bu-
doucí smlouvě převede. Podle čl. IV. před-
mětné smlouvy si účastníci dohodli, že po-
važují za změnu okolností, na základě
kterých by smluvní strana nebyla povinna
uzavřít budoucí kupní smlouvy (§ 50a 
odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zá-
koník, ve znění pozdějších předpisů, dále
jen „obč. zák.“), následující skutečnosti:
a) vyšší moc, zejména znehodnocení 
pozemků přírodními živly, b) nebude-li
možno ze strany budoucího kupujícího za-
jistit osoby, které by byly ochotny investo-
vat do výstavby rodinných domků na před-
mětných pozemcích. Kupní smlouvou ze
dne 20. 12. 2002 uzavřenou mezi žalob-
kyní jako prodávající a manžely J. a K. J.
jako kupujícími za účasti žalované jako ve-
dlejšího účastníka smlouvy prodala žalob-
kyně manželům J. parc. č. – ornou půdu –
za kupní cenu. Další kupní smlouvou ze
dne ze dne 20. 12. 2002 uzavřenou mezi
žalobkyní jako prodávající a manžely
M. K. a J. K. jako kupujícími za účasti ža-
lované jako vedlejšího účastníka smlouvy
prodala žalobkyně manželům K. parc. č. –
ornou půdu – za kupní cenu. Ohledně zbý-
vajících pozemků kupní smlouvy uzavřeny
nebyly. Soud prvního stupně vzal za pro-
kázané, že žalovaná vyvinula snahu prodat
zbývající pozemky, a to parc. č. (umístěnou
až na okraji prodávané plochy za vklíněnou
parcelou jiného vlastníka) a dále ostatní
parcely č. (vedené jako ostatní plochy,
ostatní komunikace) manželům B., K., V.,
případně J. či K. Potencionální kupci však
ztratili zájem poté, kdy nastaly komplikace
s prodejem vklíněné parc. č. ... Vlastnice
tohoto pozemku J. P. zemřela v průběhu
května roku 2002 a její dědici se necítili být
vázáni smlouvou o budoucí kupní smlouvě

uzavřenou se zůstavitelkou. Soud prvního
stupně vycházel z ustanovení § 50a odst. 3
obč. zák. a s přihlédnutím k ujednání
v článku IV. bod 1 písm. b) smlouvy o bu-
doucí smlouvě ze dne 1. 3. 2002 dovodil,
že tím, že potencionální kupující ztratili
o pozemky žalobkyně zájem, změnily se
okolnosti, ze kterých účastníci vycházeli
při vzniku závazku, a to do té míry, že na
žalované nelze spravedlivě požadovat, aby
kupní smlouvu uzavřela. V důsledku toho
její závazek ze smlouvy o budoucí smlouvě
přímo ze zákona zanikl.

K odvolání žalobkyně Krajský soud
v Brně (odvolací soud) rozsudkem ze dne
15. 6. 2005, čj. 59 Co 259/2004-126, změ-
nil rozsudek soudu prvního stupně tak, 
že nahradil prohlášení vůle žalované při-
jmout návrh žalobkyně na uzavření kupní
smlouvy ohledně pozemků parcel č. …
orné půdy o výměře … ostatní plochy o vý-
měře … ostatní plochy o výměře … ostatní
plochy o výměře … za kupní cenu celkem
… Kč (výrok I.). Dále uložil žalované po-
vinnost nahradit žalobkyni náklady řízení
(výrok II.). Výrokem pod bodem III. uložil
žalované nahradit žalobkyni náklady odvo-
lacího řízení.

Odvolací soud dospěl k závěru, že 
ustanovení § 50a odst. 3 obč. zák., podle
něhož závazek ze smlouvy o smlouvě bu-
doucí zanikne, pokud okolnosti, ze kterých
účastníci při vzniku smlouvy vycházeli, se
do té míry změnily, že nelze spravedlivě
požadovat, aby smlouva byla uzavřena, je
ustanovením kogentním, které nedovoluje
účastníkům smlouvy o smlouvě budoucí,
aby se od něj odchýlili. Pokud tak smluvní
strany v článku IV. bod 1 písm. b) před-
mětné smlouvy přesto učinily, je takové
ujednání pro rozpor se zákonem neplatné.
Odvolací soud se proto zabýval tím, zda
okolnosti namítané žalovanou naplňují 
zákonné předpoklady stanovené v § 50a
odst. 3 obč. zák., za nichž zaniká závazek
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ze smlouvy o budoucí smlouvě. Uzavřel
však, že nikoliv. Dovodil, že je mimo
rámec obligačního vztahu účastníků
smlouvy o smlouvě budoucí, jestli si naby-
vatel věc ponechá, či s ní naloží jinak.
Navíc i vzhledem k charakteru podnikání
žalované – nákup a prodej nemovitostí –
musela žalovaná počítat s podnikatelským
rizikem.

Z argumentace dovolacího soudu:

Odvolací soud založil své rozhodnutí
o neplatnosti ujednání obsaženého v článku
IV pod bodem 1 písmenem b) smlouvy
o budoucí smlouvě ze dne 1. 3. 2002 na zá-
věru, že uvedené ujednání nepřípustně roz-
šiřuje – v rozporu s kogentní úpravou
smlouvy o budoucí smlouvě obsaženou
v § 50a odst. 3 obč. zák. – případy změny
poměrů, s nimiž je ze zákona spojen zánik
závazku uzavřít budoucí smlouvu (odvo-
lací soud vyjádřil zmíněný hmotněprávní
následek tak, že „posouzení, zda došlo
k zániku závazku podle zmíněného ustano-
vení, je ponecháno na úvaze soudu v řízení
o nahrazení projevu vůle“). Tento výklad
práv a povinností obsažených v uvedeném
ujednání není správný. Článek IV pod
bodem 1 písmeno b) smlouvy ze dne
1. 3. 2002 navazuje na ujednání v článku
I pod bodem 1, podle kterého se budoucí
prodávající zavazuje, že nejpozději do
31. 12. 2002 uzavře na základě výzvy bu-
doucího kupujícího kupní smlouvu ohledně
předmětných nemovitostí, a to s budoucím
nabyvatelem nebo s osobou, na kterou bu-
doucí nabyvatel toto právo převede. Podle
čl. I bodu 3 se smluvní strany dohodly
a budoucí prodávající souhlasil s tím, že
budoucí nabyvatel má právo převést své
právo k uzavření budoucí kupní smlouvy
na třetí osobu či osoby, a to za stejných
podmínek, které budou v souladu s touto
smlouvou. V dané věci nebylo v dovolání
zpochybněno, že závazek ze smlouvy o bu-
doucí kupní smlouvě tíží žalovanou. Ujed-

nání v čl. IV pod bodem 1 písmeno b) je
tedy určeno pro případ, že se budoucímu
kupujícímu nepodaří zajistit osoby, které
by si předmětné pozemky od něho (až je
nabude) dále koupily. S přihlédnutím ke
shora uvedenému tedy nejde o ujednání vá-
zané na změnu poměrů, nýbrž o ujednání
postavené na předpokladu, že se poměry
budoucího kupujícího nezmění, neboť bu-
doucí kupující, i když má v době uzavírání
smlouvy o budoucí kupní smlouvě poten-
cionální zájemce, jimž hodlá pozemek dále
prodat, reálného kupujícího, ochotného in-
vestovat do výstavby rodinného domu na
prodávaném pozemku, nemá a teprve před-
pokládá, že ho sežene. Nejde tedy o mo -
difikaci změny poměrů ve smyslu § 50a
obč. zák. (není třeba řešit, zda ustanovení
§ 50a obč. zák. je kogentní anebo dispo -
zitivní). Ujednáním v článku IV pod
bodem 1 písmeno b) smlouvy ze dne
1. 3. 2002 účastníci v rámci obecné zá-
konné úpravy o zániku závazků obsažené
v části osmé oddílu šestém dohodli jako
další důvod zániku závazku skutečnost, že
se budoucímu kupujícímu nepodaří zajistit
osoby, které by byly ochotny investovat do
výstavby rodinných domků na předmět-
ných pozemcích. Sjednání takové možnosti
zániku závazku je v souladu s § 2 odst. 3
obč. zák. Nejvyšší soud již v rozsudku ze
dne 22. 1. 1998, čj. 3 Cdon 1237/96-53,
uvedl: „Normy občanského práva jsou
podle výslovné úpravy § 2 odst. 3 obč. zák.
zásadně normami dispozitivního cha -
rakteru. Jen tak je totiž subjektům občan-
skoprávních vztahů umožněno, aby si
v souladu s uplatňujícím se principem auto-
nomie mohly v podmínkách tržního hospo-
dářství, volné soutěže a konkurence občan-
skoprávní vztahy a jejich obsah, tj. souhrn
vzájemných subjektivních občanských
práv a povinností, smlouvou svobodně
uspořádat odchylně od občanského záko-
níku. Tak mohou subjekty občanskopráv-
ních vztahů nejlépe realizovat vlastní
osobní a hospodářské představy a záměry
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v souladu s jejich individuálními zájmy
a potřebami, neboli realizovat je po svém.
To tedy znamená, že v prvé řadě je rozho-
dující to, co si smluvní strany dohodly“.
Právní posouzení odvolacího soudu je
s tímto názorem v rozporu.

6. Respektování autonomie vůle
jako podmínka fungování
právního státu

čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 4 Ústavy
čl. 2 odst. 3 Listiny

Podmínkou fungování právního
státu je respektování autonomní sféry
jednotlivce, která také požívá ochrany ze
strany státu tak, že na jedné straně stát
zajišťuje takovou ochranu proti zása-
hům ze strany třetích subjektů, jednak
sám vyvíjí pouze takovou aktivitu, kte-
rou do této sféry sám nezasahuje, resp.
zasahuje pouze v případech, které jsou
odůvodněny určitým veřejným zájmem
a kdy je takový zásah proporcionální
(přiměřený) s ohledem na cíle, jichž má
být dosaženo. 

Právo jednotlivce na autonomii vůle,
tj. v důsledku svoboda jednotlivce, je
jedním z projevů a institucionálních ga-
rancí těchto principů. Je na státní moci,
pokud usiluje o to, být mocí s atributy
právního státu, aby uznala autonomní
projevy vůle jednotlivců a jí odpovídající
jednání, pokud takové jednání splňuje
shora uvedené podmínky (především ne-
zasahuje do práv třetích osob). V tako-
vých případech musí státní moc takové
projevy jednotlivců toliko respektovat,
případně aprobovat, pokud má toto jed-
nání eventuálně vyvolávat další právní
důsledky. 

Nález Ústavního soudu ze dne
24. 7. 2007, sp. zn. I. ÚS 557/05

Z odůvodnění:

15. Rozsudkem Městského soudu
v Praze ze dne 6. 11. 2001, čj. 36 Cm
54/99-39, byla zamítnuta žaloba stěžo -
vatele se žádostí, aby byl vedlejší účast-
ník uznán povinným zaplatit stěžovateli
částku 1 604 084,60 Kč s 26% úroky od
28. 4. 1998 do zaplacení. Rovněž jím byl
zamítnut vzájemný návrh vedlejšího účast-
níka, kterým žádal na stěžovateli zaplacení
částky 20 000 Kč. Dále bylo rozhodnuto
o náhradě nákladů řízení. Stěžovatel se ža-
lobou (č. l. 1–4) domáhal zaplacení této
částky jako plnění z pojistné smlouvy
č. 17970053, uzavřené dne 7. 11. 1997
mezi ním a vedlejším účastníkem. Předmě-
tem pojištění z této smlouvy byl objekt
truhlárny, kterou stěžovatel užíval na zá-
kladě smlouvy o nájmu nebytových prostor
ze dne 1. 3. 1993 uzavřené mezi ním a obcí
S., a bylo sjednáno pro případ poškození
nebo zničení objektu živelnou událostí.
Dne 1. 1. 1998 došlo k požáru objektu truh-
lárny a v důsledku toho ke vzniku škody na
nemovitosti ve výši 1 604 084 Kč, jak byla
vyčíslena znaleckým posudkem. Městský
soud v odůvodnění svého rozsudku uvedl,
že provedeným dokazováním bylo zjištěno,
že mezi účastníky řízení byla uzavřena
smlouva, kterou se vedlejší účastník jako
pojistitel zavázal poskytnout ve sjednaném
rozsahu plnění, nastane-li událost ve
smlouvě určená a stěžovatel se zavázal pla-
tit pojistné. Dále však uvedl, že „v daném
případě nelze z pojistné smlouvy plnit stě-
žovateli, který není vlastníkem nemovitosti
(...). Předmětná pojistná smlouva tedy
svými účinky a účelem odporuje zákonné
úpravě pojištění, jehož cílem je zabezpe -
čit pojištěnému právo na peněžní náhra -
du újmy vzniklé nahodilou událostí, a je
tedy neplatným právním úkonem dle ust.
§ 39 obč. zák. Je nepochybné, že z této
smlouvy nevzniklo stěžovateli právo na 
plnění a soudu nezbylo, než žalobu zamít-
nout (...).“ Soud rovněž uvedl, že „má za
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prokázané, že vedlejší účastník při uzavření
pojistné smlouvy porušil povinnost stano-
venou § 415 obč. zák., neboť tím, že uzav -
řel se stěžovatelem pojistnou smlouvu,
v níž jej vědomě uvedl jako vlastníka před-
mětu pojištění, ačkoli jím nebyl, nepočínal
si z hlediska své odbornosti tak, aby přede-
šel vzniku škody (...).“ (str. 3 rozsudku). 

18. Vrchní soud v Praze rozsudkem ze
dne 26. 11. 2002, čj. 9 Cmo 315/2002-58,
napadený rozsudek městského soudu po-
tvrdil. V odůvodnění odvolací soud mimo
jiné uvedl, že pro posouzení požadavku
stěžovatele je rozhodující, zda byla proká-
zána existence pojistné smlouvy na nemo-
vitost, která nebyla ve vlastnictví stěžova-
tele. K tomu konstatoval, že se s názorem
městského soudu o neplatnosti stěžovate-
lem předložené pojistné smlouvě neztotož -
ňuje. Dle mínění odvolacího soudu „není
vyloučeno uzavírání pojistných smluv
o pojištění věcí, které pojištěný v době 
uzavírání pojistné smlouvy ještě nenabyl
do vlastnictví, ale u kterých lze právem 
předpokládat, že v časově krátké době se
vlastnictvím pojištěného stanou. Nicméně
v daném případě je taková úvaha za situa -
ce, kdy je nesporné, že stěžovatel nebyl
v době pojistné události vymezené před-
mětnou pojistnou smlouvou vlastníkem 
pojištěné věci, nadbytečná.“ (str. 3–4 roz-
sudku). 

19. O dovolání stěžovatele ze dne
6. 3. 2003 (č. l. 63–66), v němž v podstatě
zopakoval námitky uvedené v odvolání,
rozhodl Nejvyšší soud ČR usnesením ze
dne 14. 6. 2005, čj. 32 Odo 826/2004-76,
tak, že jej odmítl, neboť dospěl k závěru,
že odvolací soud nepochybil, potvrdil-li
rozsudek soudu I. stupně, kterým soud
správně uzavřel, že smlouva je neplatná
podle § 39 obč. zák., „protože svými
účinky odporuje zákonné úpravě pojištění,
jestliže v době uzavření pojistné smlouvy
vůle účastníků směřovala k pojištění věci

ve vlastnictví pojištěného, přičemž (stěžo-
vatel) vlastníkem pojištěných věcí nebyl.“
(str. 3 usnesení). Dále soud přisvědčil 
tvrzení vedlejšího účastníka, že podle Vše-
obecných pojistných podmínek, oddílu III.,
bodu 1 a 2, které byly součástí předmětné
pojistné smlouvy, se pojištění vztahuje na
věci, jejichž vlastníkem je pojištěný, nebo
na věci cizí, avšak je-li to ujednáno v po-
jistné smlouvě. 

23. Podstatou ústavní stížnosti byla ná-
mitka stěžovatele ohledně nesprávného
právního posouzení otázky existence sku-
tečné vůle smluvních stran pojistné
smlouvy pojistit předmětnou věc bez
ohledu na to, že stěžovatel není jejím vlast-
níkem, ze strany obecných soudů. 

24. Ústavní soud se k otázce autonomie
vůle, případně smluvní svobody, již v mi-
nulosti v několika svých rozhodnutích 
podrobněji vyslovil (viz např. nález 
sp. zn. I. ÚS 546/03, Sb. n. u., sv. č. 32,
nález č. 12, nález sp. zn. I. ÚS 670/02, 
Sb. n. u., sv. č. 35, nález č. 183, nebo nález
sp. zn. I. ÚS 43/04, Sb. n. u., sv. č. 33, nález
č. 54), v nichž konstatoval následující. 

25. Základním atributem právního
státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy) je ochrana zá-
kladních práv jednotlivce, do nichž je státní
moc oprávněna zasahovat pouze ve výji-
mečných případech, zejména tehdy, pokud
jednotlivec svými projevy (včetně projevů
volních, které mají odraz v konkrétním jed-
nání) zasahuje do práv třetích osob nebo
pokud je takový zásah ospravedlněn urči-
tým veřejným zájmem, který však musí
vést v konkrétním případě k proporcionál-
nímu omezení příslušného základního
práva. Jinými slovy, podmínkou fungování
právního státu je respektování autonomní
sféry jednotlivce, která také požívá ochrany
ze strany státu tak, že na jedné straně stát
zajišťuje takovou ochranu proti zásahům ze
strany třetích subjektů, jednak sám vyvíjí
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pouze takovou aktivitu, kterou do této sféry
sám nezasahuje, resp. zasahuje pouze v pří-
padech, které jsou odůvodněny určitým ve-
řejným zájmem a kdy je takový zásah pro-
porcionální (přiměřený) s ohledem na cíle,
jichž má být dosaženo. 

26. Právo jednotlivce na autonomii
vůle, tj. v důsledku svoboda jednotlivce, je
jedním z projevů a institucionálních ga-
rancí těchto principů. Je na státní moci,
pokud usiluje o to, být mocí s atributy práv-
ního státu, aby uznala autonomní projevy
vůle jednotlivců a jí odpovídající jednání,
pokud takové jednání splňuje shora uve-
dené podmínky (především nezasahuje do
práv třetích osob). V takových případech
musí státní moc takové projevy jednotlivců
toliko respektovat, případně aprobovat,
pokud má toto jednání eventuálně vyvolá-
vat další právní důsledky. 

27. Autonomie vůle a svobodného in-
dividuálního jednání je na úrovni ústavní
garantována čl. 2 odst. 3 Listiny. Závěry,
které již Ústavní soud v minulosti použil
k aplikaci čl. 2 odst. 2 Listiny (např. nález
ve věci sp. zn. I. ÚS 512/02, Sb. n. u.,
sv. 28, č. 143), lze analogicky a contrario
vztáhnout také na čl. 2 odst. 3 Listiny. To
jest čl. 2 odst. 3 Listiny je třeba chápat ve
dvojím smyslu. Ve své první dimenzi před-
stavuje strukturální princip, podle něhož
lze státní moc vůči jednotlivci a jeho auto-
nomní sféře (včetně autonomních projevů
volních) uplatňovat pouze v případech, kdy
jednání jednotlivce porušuje výslovně for-
mulovaný zákaz upravený zákonem. Také
takový zákaz však musí reflektovat toliko
požadavek, spočívající v zabránění jednot-
livci v zásazích do práv třetích osob nebo
bránění v prosazení veřejného zájmu, jsou-
-li konkurující statky legitimním důvodem
pro omezení autonomního jednání jednot-
livce a je-li takové omezení přiměřené.
Autonomie vůle jednotlivce jako základní
právo a zároveň princip je pak třeba chápat

jako esenciální náležitost demokratického
právního státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy). Také
ustanovení čl. 2 odst. 4 Ústavy stvrzuje, že
Ústava je vystavěna na principu respektu
k autonomní vůli jednotlivých osob, do níž
nelze bez existence kogentních zákonných
ustanovení zasahovat. 

28. Ve své druhé dimenzi pak působí
čl. 2 odst. 3 Listiny jako subjektivní právo
jednotlivce na to, aby veřejná moc respek-
tovala autonomní projevy jeho osobnosti,
včetně projevů volních, které mají odraz
v jeho konkrétním jednání, pokud takové
jednání není zákonem výslovně zakázáno.
Takové pojetí čl. 2 odst. 3 Listiny totiž
pouze vyjadřuje skutečnost, že jednotlivec
a jeho svobodné jednání má v materiálním
právním státě vždy prioritu před státní
mocí realizovanou zákonem. Pokud by jed-
notlivec neměl vůbec mít možnost dovolá-
vat se této priority přímo, byla by taková
přednost pouhou formální deklarací. 

29. Porušení tohoto práva se proto
orgán státní moci dopustí i tehdy, pokud
formalistickým výkladem norem jednodu-
chého práva odepře autonomnímu projevu
vůle smluvních stran důsledky, které
smluvní strany takovým projevem zamý-
šlely ve své právní sféře vyvolat. 

30. Po posouzení všech okolností pří-
padu dospěl Ústavní soud k závěru, že
v daném případě šlo právě o takovou situa -
ci, kdy obecné soudy přílišným formalis-
mem interpretovaly ustanovení občan-
ského zákoníku, v tehdy platném znění,
týkající se pojistných smluv a pravidel vý-
kladu právních úkonů. 

31. Právní základ pojištění jako závaz-
kového právního vztahu tvoří konkrétní 
pojistná smlouva, příslušné všeobecné po-
jistné podmínky a případně příslušná usta-
novení obč. zák., od kterých se účastníci
dohodou neodchýlili (a od 1. 1. 2005
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i zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlou -
vě). V ustanovení § 2 odst. 3 obč. zák. je
zakotveno obecné interpretační pravidlo,
které reflektuje ústavně garantovanou
smluvní volnost účastníků smluvních
vztahů. Podle ustanovení § 35 odst. 2 
obč. zák. je třeba právní úkony vyjádřené
slovy vykládat nejen podle jejich jazyko-
vého vyjádření, ale zejména též podle vůle
toho, kdo právní úkon učinil, není-li tato
vůle v rozporu s jazykovým projevem.
Podle ust. § 37 odst. 2 a contrario je ne-
platným právní úkon, který není učiněn 
určitě a srozumitelně. Je evidentní, že
všemi citovanými ustanoveními prozařuje
shora uvedený princip autonomie vůle,
podle něhož je třeba dát maximální prostor
jednotlivcům k tomu, aby sami určovali
rozsah a obsah svých závazkových vztahů. 

32. Čl. 2 odst. 3 Listiny ve své druhé
dimenzi, v níž působí jako základní právo
jednotlivce, je pak třeba aplikovat bezpro-
středně a přímo. V této dimenzi se nejedná
o pouhé prozařování jednoduchým právem,
nýbrž o subjektivní právo, které působí
bezprostředně ve vztahu jednotlivce a státní
moci. Orgány státní moci jsou proto při 
aplikaci jednoduchého práva současně po-
vinny toto právo respektovat. Jinými slovy,
obecné soudy si při interpretaci shora uve-
dených ustanovení jednoduchého práva
musejí počínat tak, aby formalistickým vý-
kladem právních norem nezasáhly do práva
jednotlivce rozvíjet svou osobnost činěním
čehokoli, co mu zákon výslovně nezaka-
zuje, a nebýt nucen činit, co mu zákon vý-
slovně neukládá. Tento požadavek se týká
i interpretace norem, jež upravují projev
vůle jednotlivců a následky jeho vad, kdy
formalismus spočívající toliko ve výkladu
smluvního textu z něj samotného bez
ohledu k účelu úkonu vyjadřujícího vůli
účastníků smluvního vztahu, má za násle-
dek rozhodnutí soudu, které porušuje zá-
kladní práva stěžovatele na projev svo-
bodné autonomní vůle. 

33. V posuzovaném případě nejprve
městský soud konstatoval, že provedeným
dokazováním bylo zjištěno jednak, že mezi
účastníky byla uzavřena smlouva, kterou se
vedlejší účastník jako pojistitel zavázal po-
skytnout ve sjednaném rozsahu plnění, na-
stane-li nahodilá událost ve smlouvě ur-
čená a stěžovatel se zavázal platit pojistné,
a jednak byla zjištěna skutečnost, že za-
městnanec vedlejšího účastníka při uzaví-
rání smlouvy věděl, že stěžovatel není
vlastníkem pojištěné nemovitosti (viz 
Protokol o jednání ze dne 10. 7. 2001 na
č. l. 21 nebo kopie vyjádření zástupce ve-
dlejšího účastníka ze dne 20. 6. 2001 v Pří-
loze spisu). I přes výše zjištěné skutečnosti
byl stěžovatel zástupcem vedlejšího účast-
níka, jak vyplývá z kopie samotné pojistné
smlouvy, označen za vlastníka nemovitosti.
Ze zjištěného skutkového stavu je podle
Ústavního soudu evidentní, že vůle smluv-
ních stran předmětné pojistné smlouvy
směřovala k pojištění objektu truhlárny bez
ohledu na to, že stěžovatel nebyl v době
uzavírání pojistné smlouvy vlastníkem této
nemovitosti. Okamžik pojistné události je
totiž v podstatě nahodilostí a k pojistné
události tak mohlo dojít kdykoli, tj. i ihned
po uzavření pojistné smlouvy. Pokud tedy
městský soud a následně i Nejvyšší soud
hodnotily předmětnou pojistnou smlouvu
jako smlouvu neplatnou ve smyslu § 39
obč. zák., neboť svým obsahem a účinky
odporovala zákonné úpravě pojištění, zcela
tak pominuly výše zmíněný princip auto-
nomie vůle účastníků smlouvy, čímž za-
sáhly do práva stěžovatele garantovaného
čl. 2 odst. 3 Listiny, a to tím, že nedosta-
tečně přihlédly ke shodně projevené vůli
účastníků právního vztahu uzavřít pojist -
nou smlouvu za situace, kdy stěžovatel
nebyl vlastníkem objektu. Tomuto závěru
o projevené vůli účastníků pojistné
smlouvy svědčí i chování vedlejšího účast-
níka, který, i přes svá následná tvrzení
o absolutní neplatnosti této smlouvy, na
jejím základě částečně plnil (viz kopie vy-
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rozumění ze dne 27. 4. 1998 v Příloze
spisu). Ze stejného důvodu nelze přisvědčit
ani tvrzení vedlejšího účastníka ve vyjá-
dření k ústavní stížnosti o údajném uvedení
v omyl ohledně vlastnictví nemovitosti stě-
žovatelem. 

34. Vrchní soud ve svém rozsudku sice
jednání obou stran posuzoval v souladu
s principem autonomie vůle, ovšem respek-
toval jej pouze částečně, když se s názorem
městského soudu ohledně neplatnosti po-
jistné smlouvy neztotožnil. Konstatoval, že
uzavírání pojistných smluv o pojištění věcí,
které pojištěný v době uzavírání pojistné
smlouvy ještě nenabyl do vlastnictví, není
vyloučené, avšak následně bez jakéhokoli
odůvodnění dospěl k názoru, že tak tomu je
pouze tehdy, lze-li právem předpokládat, že
v časově krátké době se pojištěné věci vlast-
nictvím pojištěného stanou, čímž autonomii
smluvních stran rovněž omezil, a odmítl tedy
názor, že bylo v dispozici stran autonomně
si dotvořit obsah předmětné smlouvy, což je
jeden z atributů smluvní svobody, resp. auto-
nomie vůle smluvních stran. 

35. Ústavní soud tak konstatuje, že
v posuzovaném případě došlo k příliš úzké
(gramatické) interpretaci norem podústav-
ního práva ze strany obecných soudů, jíž
schází smysluplné a především základní
práva respektující odůvodnění. Nerespek-
továním autonomie vůle smluvních stran,
nebo přímo jejím ignorováním, pak obecné
soudy zasáhly do základního práva stěžo-
vatele garantovaného čl. 2 odst. 3 Listiny
a čl. 2 odst. 4 Ústavy. 

36. S ohledem na výše uvedené důvody
Ústavní soud ústavní stížnosti podle usta-
novení § 82 odst. 2 písm. a) zákona
o Ústavním soudu vyhověl a napadená roz-
hodnutí Nejvyššího soudu ČR, Vrchního
soudu v Praze a Městského soudu v Praze
podle ustanovení § 82 odst. 3 písm. a) zá-
kona o Ústavním soudu zrušil.

7. Ústavní aspekty zásady
autonomie vůle

čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 4 Ústavy
čl. 2 odst. 3, čl. 38 odst. 1 Listiny
§ 89a o. s. ř.

Základním atributem právního státu
(čl. 1 odst. 1 Ústavy) je ochrana základ-
ních práv jednotlivce, do nichž je státní
moc oprávněna zasahovat pouze ve vý-
jimečných případech zejména tehdy,
pokud jednotlivec svými projevy (včetně
projevů volních, které mají odraz v kon-
krétním jednání) zasahuje do práv tře-
tích osob nebo pokud je takový zásah
ospravedlněn určitým veřejným zá-
jmem, který však musí vést v konkrét-
ním případě k proporcionálnímu ome-
zení příslušného základního práva.
Jinými slovy, podmínkou fungování
právního státu je respektování auto-
nomní sféry jednotlivce, která také po-
žívá ochrany ze strany státu tak, že na
jedné straně stát zajišťuje takovou
ochranu proti zásahům ze strany třetích
subjektů, jednak sám vyvíjí pouze tako-
vou aktivitu, kterou do této sféry sám
nezasahuje, resp. zasahuje pouze v pří-
padech, které jsou odůvodněny určitým
veřejným zájmem, a kdy je takový zásah
proporcionální (přiměřený) s ohledem
na cíle, jichž má být dosaženo. V tako-
vých případech musí státní moc takové
projevy jednotlivců toliko respektovat,
případně aprobovat, pokud má toto jed-
nání eventuálně vyvolávat další právní
důsledky.

Autonomie vůle a svobodného indi-
viduálního jednání je na úrovni ústavní
garantována čl. 2 odst. 3 Listiny. Usta-
novení čl. 2 odst. 3 Listiny je třeba chá-
pat ve dvojím smyslu. Ve své první di-
menzi představuje strukturální princip,
podle něhož lze státní moc vůči jednot-
livci a jeho autonomní sféře (včetně

Obecně k zásadě autonomie vůle

29

s_pravo_1-312_Sestava 1  12.11.12  13:11  Stránka 29



autonomních projevů volních) uplatňo-
vat pouze v případech, kdy jednání jed-
notlivce porušuje výslovně formulovaný
zákaz upravený zákonem. Také takový
zákaz však musí reflektovat toliko poža-
davek spočívající v zabránění jednotlivci
v zásazích do práv třetích osob a v pro-
sazení veřejného zájmu, je-li legitimní
a proporcionální takovému omezení
autonomního jednání jednotlivce. Ta-
kový princip je pak třeba chápat jako
esenciální náležitost každého demo -
kratického právního státu (čl. 1 odst. 1
Ústavy). Podobný obsah má také ustano-
vení čl. 2 odst. 4 Ústavy.

Ve své druhé dimenzi pak působí
čl. 2 odst. 3 Listiny jako subjektivní
právo jednotlivce na to, aby veřejná moc
respektovala autonomní projevy jeho
osobnosti včetně projevů volních, které
mají odraz v jeho konkrétním jednání,
pokud takové jednání není zákonem vý-
slovně zakázáno.

Porušení tohoto práva se orgán
státní moci dopustí i tehdy, pokud for-
malistickým výkladem norem jednodu-
chého práva odepře autonomnímu pro-
jevu vůle smluvních stran důsledky,
které smluvní strany takovým pro -
jevem zamýšlely ve své právní sféře 
vyvolat.

Ustanovení čl. 2 odst. 3 Listiny ve své
druhé dimenzi, v níž působí jako zá-
kladní právo jednotlivce, je pak třeba
aplikovat bezprostředně a přímo. V této
dimenzi se nejedná o pouhé prozařování
jednoduchým právem, nýbrž o subjek-
tivní právo, které působí bezprostředně
vůči státní moci. Orgány státní moci jsou
proto povinny při aplikaci jednodu-
chého práva současně normy tohoto

práva, v nichž se odráží čl. 2 odst. 3 
Listiny a čl. 2 odst. 4 Ústavy jako objek-
tivní ústavní princip, interpretovat rov-
něž tak, aby nezasáhly do subjektivního
práva jednotlivce na autonomii vůle, jež
garantuje také čl. 2 odst. 3 Listiny ve své
druhé dimenzi.

Porušením základního práva podle
čl. 2 odst. 3 Listiny pak obecný soud rov-
něž vyvolal zásah do práva na zákon-
ného soudce podle čl. 38 odst. 1 Listiny.
V důsledku toho, že soud odepřel apro-
bovat autonomní projev vůle prorogující
místní příslušnost soudu podle § 89a
o. s. ř., zasáhl rovněž do práva na zákon-
ného soudce.

Nález Ústavního soudu ze dne
28. 1. 2004, sp. zn. I. ÚS 546/033)

Z odůvodnění:

Základním atributem právního státu
(čl. 1 odst. 1 Ústavy) je ochrana základních
práv jednotlivce, do nichž je státní moc
oprávněna zasahovat pouze ve výjimeč-
ných případech, zejména tehdy, pokud jed-
notlivec svými projevy (včetně projevů
volních, které mají odraz v konkrétním jed-
nání) zasahuje do práv třetích osob, nebo
pokud je takový zásah ospravedlněn urči-
tým veřejným zájmem, který však musí
vést v konkrétním případě k proporcionál-
nímu omezení příslušného základního
práva. Jinými slovy, podmínkou fungování
právního státu je respektování autonomní
sféry jednotlivce, která také požívá ochrany
ze strany státu tak, že na jedné straně stát
zajišťuje takovou ochranu proti zásahům ze
strany třetích subjektů, jednak sám vyvíjí
pouze takovou aktivitu, kterou do této sféry
sám nezasahuje, resp. zasahuje pouze v pří-
padech, které jsou odůvodněny určitým 
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veřejným zájmem, a kdy je takový zásah
proporcionální (přiměřený) s ohledem na
cíle, jichž má být dosaženo.

Právo jednotlivce na autonomii vůle,
tj. v důsledku svoboda jednotlivce, je jed-
ním z projevů a institucionálních garancí
těchto principů. Je na státní moci, pokud
usiluje o to, být mocí s atributy právního
státu, aby uznala autonomní projevy vůle
jednotlivců a jí odpovídající jednání, pokud
takové jednání splňuje shora uvedené 
podmínky (především nezasahuje do práv 
třetích osob). V takových případech musí
státní moc takové projevy jednotlivců to-
liko respektovat, případně aprobovat,
pokud má toto jednání eventuálně vyvolá-
vat další právní důsledky.

Autonomie vůle a svobodného indivi-
duálního jednání je na úrovni ústavní ga-
rantována čl. 2 odst. 3 Listiny. Závěry,
které již Ústavní soud v minulosti použil
k aplikaci čl. 2 odst. 2 Listiny (např. nález
ve věci sp. zn. I. ÚS 512/02, Sbírka roz-
hodnutí, svazek 28, nález č. 143), lze ana-
logicky a contrario vztáhnout také na čl. 2
odst. 3 Listiny. To jest, čl. 2 odst. 3 Listiny
je třeba chápat ve dvojím smyslu. Ve své
první dimenzi představuje strukturální
princip, podle něhož lze státní moc vůči
jednotlivci a jeho autonomní sféře (včetně
autonomních projevů volních) uplatňovat
pouze v případech, kdy jednání jednot-
livce porušuje výslovně formulovaný
zákaz upravený zákonem. Také takový
zákaz však musí reflektovat toliko poža-
davek spočívající v zabránění jednotlivci
v zásazích do práv třetích osob a v prosa-
zení veřejného zájmu, je-li legitimní
a proporcionální takovému omezení auto-
nomního jednání jednotlivce. Takový
princip je pak třeba chápat jako esenciální
náležitost každého demokratického práv-
ního státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy). Podobný
obsah má také ustanovení čl. 2 odst. 4
Ústavy.

Ve své druhé dimenzi pak působí čl. 2
odst. 3 Listiny jako subjektivní právo jed-
notlivce na to, aby veřejná moc respekto-
vala autonomní projevy jeho osobnosti
včetně projevů volních, které mají odraz
v jeho konkrétním jednání, pokud takové
jednání není zákonem výslovně zakázáno.

Porušení tohoto práva se orgán státní
moci dopustí i tehdy, pokud formalistic-
kým výkladem norem jednoduchého práva
odepře autonomnímu projevu vůle smluv-
ních stran důsledky, které smluvní strany
takovým projevem zamýšlely ve své právní
sféře vyvolat.

Po posouzení všech okolností projed-
návaného případu dospěl Ústavní soud
k závěru, že v daném případě šlo právě
o takovou situaci, kdy obecný soud příliš-
ným formalismem interpretoval ustanovení
občanského zákoníku týkající se pravidel
výkladu právních úkonů a rovněž se dopus-
til formalismu při výkladu příslušného 
ustanovení občanského soudního řádu, jež
vyvolávalo další právní důsledky pro po-
stavení stěžovatelky a vedlejšího účastníka
v přístupu k soudu.

Podle § 35 odst. 2 obč. zák. je třeba
právní úkony vyjádřené slovy vykládat
nejen podle jejich jazykového vyjádření,
ale zejména též podle vůle toho, kdo právní
úkon učinil, není-li tato vůle v rozporu 
s jazykovým projevem. Podle § 37 odst. 2
a contrario je neplatným právní úkon,
který není učiněn určitě a srozumitelně. 
Ustanovení § 89a o. s. ř. pak umožňuje, aby
si účastníci právního vztahu svými volními
projevy dohodli, že místně příslušným sou-
dem k projednávání jejich sporu bude jiný
soud, než je obecný soud účastníků pevně
stanovený pravidly podle o. s. ř.

Je evidentní, že všemi citovanými 
ustanoveními prozařuje shora uvedený
princip autonomie vůle, podle něhož je
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třeba dát prostor jednotlivcům k tomu, aby
sami určovali rozsah svých práv a po -
vinností, přičemž jejich projevu vůle je
třeba dát přednost před kogentním zněním
zákona.

Ustanovení čl. 2 odst. 3 Listiny ve své
druhé dimenzi, v níž působí jako základní
právo jednotlivce, je pak třeba aplikovat
bezprostředně a přímo. V této dimenzi se
nejedná o pouhé prozařování jednoduchým
právem, nýbrž o subjektivní právo, které
působí bezprostředně vůči státní moci. 
Orgány státní moci jsou proto povinny při
aplikaci jednoduchého práva současně
normy tohoto práva, v nichž se odráží čl. 2
odst. 3 Listiny a čl. 2 odst. 4 Ústavy jako
objektivní ústavní princip, interpretovat
rovněž tak, aby nezasáhly do subjektivního
práva jednotlivce na autonomii vůle, jež
garantuje také čl. 2 odst. 3 Listiny ve své
druhé dimenzi. Jinými slovy, obecné soudy
si při interpretaci shora uvedených ustano-
vení jednoduchého práva musejí počínat
tak, aby formalistickým výkladem práv-
ních norem nezasáhly do práva jednotlivce
činit vše, co mu zákon výslovně nezaka-
zuje, a nebýt nucen činit, co zákon vý-
slovně neukládá. To se týká i norem, jež
upravují interpretaci projevů vůle jednot-
livců, kdy formalismus spočívající toliko
ve výkladu smluvního textu z něj samot-
ného bez ohledu na účel úkonu spočívají-
cího ve vůli účastníků smluvního vztahu
uplatněný při výkladu právního úkonu jed-
notlivce lze v důsledku vztáhnout také na
formalismus interpretace samotné právní
normy.

V posuzovaném případě Krajský soud
v Brně vyložil projev vůle stěžovatelky
a vedlejšího účastníka tak, že jej označil za
neurčitý bez toho, aby dal účastníkům
možnost vyjádření. Důvod neurčitosti spa-
třoval v existenci dvou věcně příslušných
soudů, které mají sídlo v Brně (Městský
soud v Brně a Okresní soud Brno-venkov),

přičemž podle obecného soudu taková ne-
určitost projevu vůle zakládá neplatnost
prorogační doložky, čímž jí odepřel přiznat
důsledky, které strany projevem vůle za-
mýšlely vyvolat.

Jak Ústavní soud z kopie úvěrové
smlouvy uzavřené mezi stěžovatelkou
a vedlejším účastníkem zjistil, sjednali si
účastníci této smlouvy, že k řešení sporů
vzniklých mezi nimi v souvislosti s úvěro-
vou smlouvou včetně sporů, které vyvstaly
v důsledku nároků vzniklých na základě
skončení úvěrové smlouvy, je „místně pří-
slušný soud v Brně, který je věcně pří-
slušný k projednání věci“. Z toho je podle
Ústavního soudu evidentní, že smluvní
strany zamýšlely derogovat účinky přísluš-
ných ustanovení o. s. ř. o místní přísluš-
nosti obecného soudu a založit místní pří-
slušnost odlišně, a to tak, že místně
příslušným bude soud situovaný v Brně. To
znamená, že oba účastníci si byli vědomi
skutečnosti, že případné spory mezi nimi
bude projednávat věcně příslušný soud
v Brně. Jinými slovy, oba účastníci byli
srozuměni s tím, že prorogují místní pří-
slušnost soudu v Brně. Takový projev vůle
lze interpretovat i tak, že oba účastníci
smluvního vztahu si byli vědomi toho, že
prorogují místní příslušnost k projednávání
vzájemných sporů tak, aby se vždy jednalo
o obecný soud stěžovatelky, bez ohledu na
to, zda v konkrétním sporu bude stranou
žalující či žalovanou. Jak Ústavní soud
zjistil ze spisu Okresního soudu v Jindři-
chově Hradci sp. zn. 2 C 1012/2003 (pů-
vodně spis Městského soudu v Brně
sp. zn. 55 C 121/2003), žalovaná (nyní ve-
dlejší účastník) kdykoliv v průběhu řízení
ani obsah prorogační doložky nezpochyb-
ňovala, a byl to toliko sám obecný soud,
který se zabýval absolutní neplatností 
tohoto smluvního ujednání.

Ústavní soud nesdílí formalistický pří-
stup Krajského soudu v Brně, jehož hlav-
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ním cílem je zřejmě do budoucna vyloučit
situace, kdy by k projednávání veškerých
sporů vyplývajících z úvěrových smluv stě-
žovatelky, resp. k odvolacímu řízení, byl
místně a funkčně příslušný Krajský soud
v Brně. Ústavní soud nepokládá za pod-
statné rozlišovat mezi formulací „místně
příslušný soud v Brně“ a „místně příslušný
soud pro Brno“. Podle Ústavního soudu je
především klíčové to, že obě smluvní
strany v této formulaci odkázaly na místní
příslušnost, která je vždy určena přísluš-
ným soudním obvodem, nikoliv sídlem
soudu, a navíc, jak naznačeno shora, pro-
jevem vůle strany zamýšlely konstruovat
místní příslušnost tak, aby se vždy jednalo
o obecný soud stěžovatelky. Ústavní soud
však pokládá za bezpředmětné opakovat
postup obecného soudu při výkladu 
projevu vůle smluvních stran úvěrové
smlouvy s cílem vyvrátit jím zastávanou
interpretaci, neboť takový postup není ani
úkolem Ústavního soudu.

Výkladem, který obecný soud zastává
a který je výkladem toliko gramatickým,
obecný soud nesprávně aplikoval usta -
novení jednoduchého práva (§ 35 odst. 2
obč. zák. a § 89a o. s. ř.), která rozvádějí
a institucionalizují působení autonomie
vůle jednotlivce, čímž zasáhl do práva stě-
žovatelky garantovaného čl. 2 odst. 3 Lis-
tiny. Takového porušení se Krajský soud
v Brně dopustil tím, že nedostatečně při-
hlédl ke shodně projevené vůli účastníků
právního vztahu, kterou vyložil toliko for-
málně z gramatické interpretace textu
smluvního ujednání (§ 35 odst. 2 obč. zák.),
a současně i výkladem ustanovení § 89a
o. s. ř., jímž omezil dopad autonomie vůle
na prorogaci místní příslušnosti obecných
soudů v civilním řízení.

Jako podpůrný argument Ústavní soud
uvádí skutečnosti, jež vyplývají ze statis-
tických údajů, které si vyžádal od předsed-
kyně Městského soudu v Brně. Z nich totiž

vyplynulo, že ke dni 17. 12. 2003 vydal
tento soud ve věci stěžovatelky jako místně
příslušný podle § 89a o. s. ř. 8001 platební
rozkaz (rejstřík Ro), z nichž 4478 nabylo
právní moci. V rámci projednávání žalob
(rejstřík C) takto soud rozhodl jako místně
příslušný podle § 89a o. s. ř. o 99 žalobách
(z toho o 40 pravomocně) a vyslovením
místní nepříslušnosti o 190 žalobách.

Ústavní soud v dané věci nikterak ne-
zpochybňuje princip nezávislosti soudu
a soudce, přesto se však domnívá, že prin-
cipu právní jistoty odpovídá i to, aby tentýž
soud postupoval sice v různých věcech,
které však mají totožný právní základ (pro-
rogační doložka podle § 89a o. s. ř.), stejně.
Případně hrozící zvýšení nápadu věcí 
v případě účastníka, který uzavírá smluvní
vztahy s velkým počtem subjektů a v těchto
smlouvách shodně proroguje místní pří-
slušnost odlišně od pevných pravidel sta-
novených o. s. ř., nelze podle Ústavního
soudu řešit na úkor zásahů do základních
práv jednotlivce – účastníka soudního 
řízení.

Porušením základního práva podle čl. 2
odst. 3 Listiny pak obecný soud rovněž vy-
volal zásah do práva na zákonného soudce
podle čl. 38 odst. 1 Listiny. V důsledku
toho, že soud odepřel aprobovat autonomní
projev vůle prorogující místní příslušnost
soudu podle § 89a o. s. ř., zasáhl rovněž do
práva na zákonného soudce.

Ústavní soud proto z výše uvedených
důvodů pro porušení čl. 2 odst. 3 a čl. 38
odst. 1 Listiny a čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 4
Ústavy ústavní stížnosti podle § 82 odst. 2
písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, vyhověl a napadené
rozhodnutí Krajského soudu v Brně podle
§ 82 odst. 3 písm. a) téhož zákona zrušil.

Ústavní soud tak rozhodl i s vědomím
toho, že Okresní soud v Jindřichově Hradci,
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kterému byla věc jako soudu místně pří-
slušnému podle § 84 a § 85 odst. 1 o. s. ř.
postoupena, již vydal meritorní rozhodnutí,
jímž návrhu stěžovatelky vyhověl. Okresní
soud v Jindřichově Hradci tak rozhodl
přesto, že stěžovatelka podala v průběhu ří-
zení návrh na jeho přerušení z důvodu, že
je v řízení před Ústavním soudem řešena
otázka, která může mít význam pro rozhod-
nutí soudu (místní nepříslušnost soudu),
a to s odkazem na ekonomii řízení a možné
způsobení průtahů. Takový postup obec-
ného soudu se jeví Ústavnímu soudu jako
těžko pochopitelný, když z jedné strany
v zájmu procesní ekonomie vede soud věc
k meritornímu rozhodnutí, avšak z druhé
strany mu z návrhu účastníka řízení na jeho
přerušení v důsledku podané ústavní stíž-
nosti mohlo být jasné, že rozhodnutí Ústav-
ního soudu může v důsledku vést k pří-
padně zbytečně vynaloženým nákladům
spojeným s řízením před Okresním soudem
v Jindřichově Hradci.

Obecný soud by měl vždy vážit,
v jakém poměru je projednávaná věc 
v řízení před obecnými soudy k řízení
o ústavní stížnosti a do jaké míry je rozhod-
nutí Ústavního soudu relevantní pro další
řízení a rozhodování obecného soudu, byť
před Ústavním soudem není přímo napa-
den jeho postup či rozhodnutí.

8. Rozdílnost postavení subjektů
soukromého a veřejného práva

čl. 2 odst. 3 a 4, čl. 104 odst. 3 Ústavy
čl. 2 odst. 3 Listiny 

Na postup obce při vydávání obecně
závazných vyhlášek v samostatné působ-
nosti ustanovení čl. 2 odst. 4 Ústavy
a čl. 2 odst. 3 Listiny nelze vztáhnout.
Smyslem těchto ústavních ustanovení je
zaručení svobody jednání osob soukro-
mého práva a vyjádření autonomie je-

jich vůle. Naopak na jednání obce jako
veřejnoprávní korporace se vztahují
v případě jednostranného stanovení pří-
kazů a zákazů čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2
odst. 2 Listiny, podle kterých lze státní
moc uplatňovat jen v případech, mezích
a způsoby, které stanoví zákon. Toto
pravidlo nutno vztáhnout i na autorita-
tivní určování poměrů jednotlivců na
území obce cestou obecně závazných vy-
hlášek. Pro vydání obecně závazné vy-
hlášky v samostatné působnosti podle
čl. 104 odst. 3 Ústavy potřebuje obec zá-
konné zmocnění, musí dodržet meze své
působnosti vymezené zákonem, nemůže
upravovat otázky, které jsou vyhrazeny
pouze zákonné úpravě nebo jsou již
upraveny právními předpisy práva ve-
řejného nebo soukromého.

Nález Ústavního soudu ze dne
20. 10. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 17/02

Z odůvodnění:

Ústavní soud se rovněž nemohl ve
smyslu své judikatury ztotožnit s argumen-
tací účastníka řízení, podle které se na po-
stup obce při vydávání obecně závazných
vyhlášek v samostatné působnosti vztahují
ustanovení čl. 2 Ústavy a čl. 2 odst. 3 Lis-
tiny. Smyslem těchto ústavních ustanovení
je zaručení svobody jednání osob soukro-
mého práva a vyjádření autonomie jejich
vůle. Naopak na jednání obce jako veřej-
noprávní korporace se vztahují v případě
jednostranného stanovení příkazů a zákazů
čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny,
podle kterých lze státní moc uplatňovat jen
v případech, mezích a způsoby, které sta-
noví zákon. Toto pravidlo nutno vztáhnout
i na autoritativní určování poměrů jednot-
livců na území obce cestou obecně záva-
zných vyhlášek. Něco jiného by znamenalo
porušení principu právního státu, podle
kterého je veřejná moc vázána ve svém 
jednání zákony, zatímco jednotlivec jako

Obecně k zásadě autonomie vůle

34

s_pravo_1-312_Sestava 1  12.11.12  13:11  Stránka 34



osoba soukromého práva může vše, co mu
zákon nezakazuje, a je povinen činit jen to,
co mu zákon ukládá. V daném případě však
obec svou vyhláškou tato ústavní pravidla
překročila a upravovala cestou své normo-
tvorby otázky, které ji zákony nesvěřují,
nebo tak činila v rozporu se zákony. Pokud
jde o poukaz na potřebu ústavně konform-
ního výkladu vyhlášky, je třeba pozname-
nat, že tento způsob výkladu je jednou ze
záruk ústavnosti, a nelze jej proto používat
ke zcela opačnému účelu.

S ohledem na výše uvedené proto třeba
konstatovat, že pro vydání obecně závazné
vyhlášky v samostatné působnosti potře-
buje obec zákonné zmocnění, musí dodržet
meze své působnosti vymezené zákonem,
nemůže upravovat otázky, které jsou vy-
hrazeny pouze zákonné úpravě a nemůže
upravovat záležitosti, které jsou již upra-
veny právními předpisy práva veřejného
nebo soukromého. Ve všech těchto bodech
přezkoumávaná vyhláška tato východiska
porušuje. V průběhu projednávání před-
mětného návrhu došlo po třech letech od
vydání obecně závazné vyhlášky pouze
k jedné podstatné změně v právním stavu,
a to úpravy pohybu psů, když zákonem
č. 77/2004 Sb., kterým se mění zákon
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti tý-
rání, ve znění pozdějších předpisů, byl
změněn § 24 zákona č. 246/1992 Sb.
V současnosti podle odstavce 2 tohoto 
ustanovení může obec obecně závaznou
vyhláškou upravit pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství a vymezit pro-
story pro volné pobíhání psů. Vzhledem
k tomu, že ponechání některých částí usta-
novení čl. 10 v napadené obecně závazné
vyhlášce by pozbylo významu a vedlo by
k její nejasnosti (nehledě na matoucí nadpis
tohoto ustavení), byla obecně závazná vy-
hláška zrušena jako celek s tím, že obec
může podle svého uvážení využít nově
dané možnosti ke stanovení pravidel pro
pohyb psů v mezích § 24 odst. 2 zákona

č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů. Na hlavní cíl vyhlášky, kterým je
podle vyjádření účastníka řešení problema-
tiky odstranění staveb užívaných bez ko-
laudace k chovu hospodářských zvířat (pra-
sat, hovězího dobytka apod.), při kterém
dochází k narušení zdraví a majetku, život-
ního prostředí a k jednání, které je v roz-
poru s dobrými mravy a zasahuje do opráv-
něných zájmů jiných osob, však novelizace
zákona na ochranu zvířat proti týrání ne-
měla žádný vliv.

Nezbývá proto než uzavřít, že obecně
závaznými vyhláškami může obec upravo-
vat pouze ty své záležitosti, které jsou svě-
řeny do její samostatné působnosti, a tyto
vyhlášky musí být v souladu se zákony
(čl. 104 odst. 3 Ústavy, § 35 zákona 
o obcích). Nelze jimi však upravovat to, co
spadá do oblasti vyhrazené státní správě,
případně do oblasti soukromoprávních
vztahů. Na tom nic nemění ani ta skuteč-
nost, že výkon státní správy může být pře-
nesen i na obec. Pokud chce obec regulovat
vyhláškou nepříznivé vlivy ve stavebním
řízení, jak odůvodnila přijetí vyhlášky ve
svém vyjádření, jde o nepřípustný způsob
úpravy, neboť stavební úřad vystupuje jako
orgán státní správy, nikoliv jako orgán sa-
mosprávy.

Konečně nebylo možné souhlasit s tvr-
zením účastníka řízení, podle kterého na-
vrhovatel nenaplnil podmínky řízení podle
§ 74 zákona o Ústavním soudu. Aplikace
tohoto ustanovení totiž přichází do úvahy
pouze v řízení o ústavní stížnosti. Již proto
je nelze v řízení o návrhu na zrušení obecně
závazné vyhlášky obce aplikovat. Ústavní
soud proto neshledal tvrzené formální dů-
vody, pro které by věc nemohla býti věcně
projednána.

Z takto rozvedených důvodů bylo roz-
hodnuto, že obecně závazná vyhláška obce
Nezvěstice č. 1/2001 ze dne 12. 3. 2001
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o chovu a držení zvířat na území obce bude
pro nesoulad s čl. 1, čl. 2 odst. 3 a čl. 104
odst. 3 Ústavy, s čl. 2 odst. 2, čl. 4 odst. 1
Listiny a dále s § 10 a § 35 zákona o obcích
zrušena v celém rozsahu dnem vyhlášení
tohoto nálezu ve Sbírce zákonů (§ 70 odst.
1 zákona o Ústavním soudu).

9. Charakteristické znaky
soukromoprávních
a veřejnoprávních vztahů

§ 3 odst. 1 obč. zák.
Občanský zákoník vychází z teore-

tického kritéria vymezení občansko-
právních vztahů, podle kterého v občan-
skoprávních vztazích žádný z jejich
subjektů nevystupuje – na rozdíl od
vztahů veřejnoprávních – v pozici nosi-
tele autoritativně vykonávané svrcho-
vané veřejné moci. V důsledku toho se
jako ústřední princip ovládající oblast
občanskoprávních vztahů prosazuje zá-
sada rovného právního postavení jejich
subjektů, tedy jak fyzických, tak práv-
nických osob, včetně státu, který má
v občanskoprávních vztazích postavení
jako kterákoli jiná právnická osoba.
Občanskoprávní vztahy jako obecné
soukromoprávní vztahy jsou založeny
na právní rovnosti účastníků, jejichž
práva a povinnosti vznikají zásadně na
základě projevů vůle vyplývajících
z principu jejich autonomie vůle. Na-
proti tomu vztahy veřejnoprávní jsou
založeny na právním postavení nerov-
ném, kdy orgány veřejné moci rozho-
dují o právech a povinnostech subjektů
autoritativně, tj. rozhodnutí těchto or-
gánů nejsou na vůli subjektů závislá.
Subjekt, o jehož právech a povinnostech
rozhoduje orgán veřejné moci, není
v rovnoprávném postavení s tímto orgá-
nem a obsah rozhodnutí tohoto orgánu
nezávisí na vůli subjektu. V současné

společnosti se ovšem často prolínají
prvky veřejného a soukromého práva
tak, že nelze zcela jednoznačně veškerou
činnost té či oné instituce označit pouze
za veřejnoprávní nebo za soukromo-
právní. Některé instituce mohou podle
povahy konkrétní činnosti v určitých
vztazích vystupovat jako soukromo-
právní subjekty, v jiných jako subjekty
veřejnoprávní. Proto je třeba vážit,
o jaký druh konkrétní činnosti té které
instituce se jedná. Organizační složka
státu vystupuje jako orgán veřejné moci
tehdy, je-li povolána k tomu, aby auto-
ritativně rozhodovala o právech a po-
vinnostech jiného subjektu.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne
28. 7. 2011, sp. zn. 33 Cdo 903/2010

ASPI ID: JUD202556CZ

Z odůvodnění:

Žalobkyně (Česká republika – Česká
obchodní inspekce) se žalobou podanou
u soudu dne 23. 10. 2006 domáhala po ža-
lovaném zaplacení 14 400 Kč s 2,5%
úroky z prodlení od 8. 3. 2005 do zapla-
cení. Uváděla, že za účelem ověření ja-
kosti a bezpečnosti odebrala v provozovně
žalovaného vzorky stropních svítidel
a provedením odborných zkoušek těchto
výrobků pověřila příslušný ústav, který
zjistil, že nevyhovují státní normě. Dopi-
sem z 2. 8. 2004 žalobkyně seznámila ža-
lovaného s tím, že posuzované výrobky
nevyhověly stanoveným požadavkům, a ve
správním řízení ve věci porušení povin-
nosti vyplývající z ustanovení § 3 písm. b),
§ 9 odst. 1, § 10 odst. 1 písm. a) a § 11 zá-
kona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebi-
tele, uložila žalovanému pokutu ve výši
5 000 Kč. Náklady, které žalobkyně uhra-
dila akreditovanému orgánu za provedené
zkoušky (14 400 Kč), vyúčtovala žalova-
nému fakturou z 18. 2. 2005, č. 2500205;
žalovaný částku nezaplatil.
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Krajský soud v Ústí nad Labem – 
pobočka v Liberci usnesením ze dne
25. 6. 2009, čj. 36 Co 200/2009-92, po-
tvrdil usnesení ze dne 27. 1. 2009, čj. 24 C
62/2007-87, kterým Okresní soud v Liberci
zastavil řízení, věc po právní moci rozhod-
nutí postoupil České obchodní inspekci
a rozhodl o nákladech řízení. Ve shodě se
soudem prvního stupně odvolací soud do-
vodil, že projednání a rozhodnutí věci brání
nedostatek pravomoci soudu, tedy ne -
odstranitelný nedostatek podmínky řízení
ve smyslu § 103 a § 104 odst. 1 zákona
č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu,
ve znění účinném do 30. 6. 2009 (čl. II bod
12. zákona č. 7/2009, dále jen „o. s. ř.“).
Vztah správního orgánu, který kontroluje
výrobky, a osoby, která výrobky nebo zboží
na vnitřním trhu prodává, je veřejno -
právním vztahem založeným na normách
správního práva. Je-li předmětem řízení pe-
něžní částka odpovídající nákladům prove-
dených odborných zkoušek, je oprávněna
tyto náklady kontrolované osobě formou
správního rozhodnutí uložit Česká obchod -
ní inspekce, i když to z ustanovení § 3
písm. e) zákona č. 64/1986 Sb., o České
obchodní inspekci, ve znění účinném do
31. 12. 2009 (dále jen „zákon č. 64/1986 Sb.“),
výslovně nevyplývá.

Dovolání – přípustné podle § 239
odst. 2 písm. a) o. s. ř. – je důvodné.

Podle ustanovení § 1 odst. 2 zákona
č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů (dále též jen
„obč. zák.“), upravuje tento zákon majet-
kové vztahy fyzických a právnických osob,
majetkové vztahy mezi těmito osobami
a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva
na ochranu osob, pokud tyto občansko-
právní vztahy neupravují jiné zákony.

Podle ustanovení § 7 o. s. ř. v občan-
ském soudním řízení projednávají a rozho-
dují soudy spory a jiné právní věci, které

vyplývají z občanskoprávních, pracovních,
rodinných a z obchodních vztahů, pokud je
podle zákona neprojednávají a nerozhodují
o nich jiné orgány (odstavec 1). Jiné věci
projednávají a rozhodují soudy v občan-
ském soudním řízení, jen stanoví-li to
zákon (odstavec 3).

Podle ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř.,
jde-li o takový nedostatek podmínky řízení,
který nelze odstranit, soud řízení zastaví.
Nespadá-li věc do pravomoci soudů nebo
má-li předcházet jiné řízení, soud postoupí
věc po právní moci usnesení o zastavení ří-
zení příslušnému orgánu; právní účinky
spojené s podáním žaloby (návrhu na zahá-
jení řízení) zůstávají přitom zachovány.

Česká obchodní inspekce jako orgán
státní správy podřízený ministerstvu prů-
myslu a obchodu kontroluje právnické a fy-
zické osoby prodávající nebo dodávající
výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující
služby nebo vyvíjející jinou podobnou čin-
nost na vnitřním trhu nebo poskytující spo-
třebitelský úvěr (dále jen „kontrolované
osoby“), pokud podle zvláštních právních
předpisů nevykonává dozor jiný správní
úřad, pokud tento zákon nestanoví jinak
(srov. § 1 odst. 1, § 2 odst. 1 zákona
č. 64/1986 Sb.).

Podle ustanovení § 3 písm. e) zákona
č. 64/1986 Sb. provádí Česká obchodní 
inspekce rozbory nebo zajišťuje provedení
rozborů k ověření jakosti a bezpečnosti vý-
robků nebo zboží nebo pro účely kontroly,
zda nedochází ke klamání spotřebitele,
s výjimkou potravin, pokrmů a tabákových
výrobků; provedení těchto rozborů zajiš-
ťuje u příslušných orgánů nebo osob; na
náklady kontrolovaných osob provádí roz-
bory nebo jejich provedení požaduje jen
tehdy, byla-li rozborem zjištěna neodpoví-
dající jakost a bezpečnost výrobků nebo
zboží nebo jestliže bylo prokázáno klamání
spotřebitele.
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Občanský zákoník vychází z teoretic-
kého kritéria vymezení občanskoprávních
vztahů, podle kterého v občanskoprávních
vztazích žádný z jejich subjektů nevystu-
puje – na rozdíl od vztahů veřejnoprávních
– v pozici nositele autoritativně vykoná-
vané svrchované veřejné moci. V důsledku
toho se jako ústřední princip ovládající ob-
last občanskoprávních vztahů prosazuje zá-
sada rovného právního postavení jejich
subjektů, tedy jak fyzických, tak právnic-
kých osob, včetně státu, který má v občan-
skoprávních vztazích postavení jako která-
koli jiná právnická osoba (srov. § 2 odst. 1,
§ 21 obč. zák.). Občanskoprávní vztahy
jako obecné soukromoprávní vztahy jsou
založeny na právní rovnosti účastníků, je-
jichž práva a povinnosti vznikají zásadně
na základě projevů vůle vyplývajících
z principu jejich autonomie vůle. Naproti
tomu vztahy veřejnoprávní jsou založeny
na právním postavení nerovném, kdy or-
gány veřejné moci rozhodují o právech
a povinnostech subjektů autoritativně, 
tj. rozhodnutí těchto orgánů nejsou na 
vůli subjektů závislá (srov. usnesení Nej-
vyššího soudu z 28. 6. 2005, sp. zn. 33 Odo
622/2005, rozsudek Nejvyššího soudu
z 29. 8. 2008, sp. zn. 33 Odo 926/2006,
uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí
a stanovisek 5/2009 pod č. 50, usnesení
Ústavního soudu z 23. 6. 1995, sp. zn.
II. ÚS 86/95, nález Ústavního soudu
z 1. 12. 1998, sp. zn. I. ÚS 41/98, nález
Ústavního soudu z 10. 11. 1998,
sp. zn. I. ÚS 229/98, usnesení Ústavního
soudu z 25. 11. 1993, sp. zn. II. ÚS 75/93).
Právě posledně uvedené usnesení definuje
veřejnou moc jako takovou moc, která
autoritativně rozhoduje o právech a povin-
nostech subjektů, ať již přímo nebo zpro-
středkovaně. Subjekt, o jehož právech a po-
vinnostech rozhoduje orgán veřejné moci,
není v rovnoprávném postavení s tímto or-
gánem a obsah rozhodnutí tohoto orgánu
nezávisí na vůli subjektu. V současné spo-
lečnosti se ovšem často prolínají prvky ve-

řejného a soukromého práva tak, že nelze
zcela jednoznačně veškerou činnost té či
oné instituce označit pouze za veřejno-
právní nebo za soukromoprávní. Některé
instituce mohou podle povahy konkrétní
činnosti v určitých vztazích vystupovat
jako soukromoprávní subjekty, v jiných
jako subjekty veřejnoprávní. Proto je třeba
vážit, o jaký druh konkrétní činnosti té
které instituce se jedná (viz již zmiňovaný
nález Ústavního soudu z 1. 12. 1998,
sp. zn. I. ÚS 41/98). Z pohledu toho, jak je
shora definována veřejná moc, je zřejmé,
že organizační složka státu vystupuje jako
orgán veřejné moci tehdy, je-li povolána
k tomu, aby autoritativně rozhodovala
o právech a povinnostech jiného subjektu.
Přitom s ohledem na zásadu, zakotvenou
v článku 2 odst. 3 Ústavy a článku 2 odst. 2
Listiny, podle níž veřejnoprávní osoby
uplatňující státní moc mohou činit pouze
to, co zákon stanoví (na rozdíl od zásady
„co není zákonem výslovně zakázáno, je
povoleno“, uvedené v článku 2 odst. 4
Ústavy a v článku 2 odst. 3 Listiny, vzta-
hující se na osoby soukromého práva),
musí právo takto rozhodovat vyplývat ze
zákona.

Nepochybné je, že vůle subjektu, který
je při splnění podmínek vymezených usta-
novením § 3 písm. e) zákona č. 64/1986
Sb. povinen nést náklady spojené s kontro-
lou jakosti a bezpečnosti výrobků nebo
zboží, je veřejnoprávním předpisem ome-
zena potud, že je ze zákona povinen pod -
robit se úkonům České obchodní in-
spekce [srov. § 4 odst. 1 písm. d) zákona
č. 64/1986 Sb.]. Na straně druhé však platí,
že oprávnění státního orgánu rozhodovat
o povinnosti kontrolované osoby zaplatit
náklady rozboru a o výši této náhrady by
muselo být výslovně zakotveno v zákoně;
tak tomu ale – jak ostatně dovodil i odvo-
lací soud – v projednávaném případě není.
Pravomoc České obchodní inspekce rozho-
dovat o povinnosti k náhradě nákladů roz-
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boru a o výši těchto nákladů nevyplývá ani
z ustanovení § 3 písm. e) zákona č. 64/1986
Sb., ani z jiného ustanovení citovaného zá-
kona, a není založena ani jiným zákonem.

Lze uzavřít, že závazkový vztah, jehož
obsahem je právo České obchodní in-
spekce na úhradu nákladů rozboru k ově-
ření jakosti a bezpečnosti výrobků nebo
zboží nebo pro účely kontroly, zda nedo-
chází ke klamání spotřebitele, a povinnost
kontrolované osoby tyto náklady zaplatit,
je vztahem občanskoprávního charakteru,
vzniklým na základě skutečnosti uvedené
v zákoně č. 64/1986 Sb. (srov. § 489 
obč. zák.). Projednání a rozhodnutí sporů
z těchto právních vztahů pak náleží do pra-
vomoci soudů (§ 7 odst. 1 o. s. ř.).

10. Povaha vztahů upravených
zákonem o sdružování občanů

zák. č. 83/1990 Sb.

Nelze zajistit uspokojení pohledávky
odborové organizace vůči jejímu členu
z důvodu placení členských příspěvků
dohodou o srážkách ze mzdy podle usta-
novení § 551 obč. zák., protože toto 
ustanovení se vztahuje pouze na zajiš-
tění pohledávek plynoucích z občansko-
právních vztahů. Vztahy upravené zá -
konem o sdružování však postrádají
atributy právní rovnosti a zásadní auto-
nomie vůle jejich subjektů. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
30. 11. 2004, sp. zn. 33 Odo 269/2003

ASPI ID: JUD89510CZ

Z odůvodnění:

Žalobkyně se domáhala, aby žalované
byla uložena povinnost provádět ve pro-
spěch žalobkyně srážky ze mzdy podle do-
hody o srážkách ze mzdy uzavřené mezi

žalobkyní jako věřitelem a jejím dlužní-
kem, který je zaměstnancem žalované. 

Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze
dne 24. ledna 2002, čj. 22 C 233/2000-41,
žalobu zamítl a rozhodl o nákladech řízení.
Vycházel ze zjištění, že mezi žalobkyní
(označenou jako „věřitel“) a zaměstnancem
žalované L. P. (označeným jako „dlužník“)
byla dne 10. 4. 2000 uzavřena smlouva na-
zvaná jako „Dohoda o placení členských
příspěvků podle § 51 občanského zákoníku
a dohoda o srážkách ze mzdy podle § 551
občanského zákoníku“. V článku I. této
smlouvy dlužník prohlásil, že je řádným
členem odborového svazu K. a na základě
§ 12 stanov O. s. K. se zavázal platit věři-
teli členský příspěvek ve výši 1 % ze své
čisté mzdy nebo dávek nemocenského, a to
pravidelně každý měsíc počínaje březnem
2000. V článku II. smlouvy se věřitel s dluž -
níkem dohodli, že pohledávka věřitele za
dlužníkem sjednaná podle § 51 obč. zák. ve
výši 1 % z dlužníkovy čisté mzdy, případně
dávek nemocenského, bude uspokojována
podle § 551 obč. zák. srážkami ze mzdy
u plátce mzdy G. C., s. r. o., výrobní závod
se sídlem v J., IČO …, a to počínaje dnem
výplaty mzdy za měsíc březen roku 2000.
V článku IV. smlouvy dlužník mimo jiné
výslovně souhlasil s placením předmět-
ného členského příspěvku výše dohodnu-
tým způsobem. Citovaná smlouva byla ža-
lované předána 11. 4. 2000. Na podkladě
uvedených zjištění soud prvního stupně
uzavřel, že „není dána věcná pasivní legi-
timace žalované v dané věci“, neboť ze
smlouvy uzavřené mezi žalobkyní a za-
městnancem žalované jí žádná povinnost
nevyplývá. Konstatoval, že se nejedná ani
o dohodu podle ustanovení § 121 odst. 1
zák. práce, protože „dohoda ve smyslu ci-
tovaného ustanovení zavazuje zaměstna -
vatele“, ani o dohodu podle § 551 odst. 1
obč. zák., neboť podle tohoto ustanovení
lze uzavřít dohodu o srážkách ze mzdy jen
ohledně již splatného dluhu, tzn. musí být
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známa jeho výše a splatnost; předmětem
smlouvy uzavřené mezi žalobkyní a za-
městnancem žalované jsou přitom srážky
ze mzdy ohledně budoucích pohledávek,
u nichž není známa jejich výše a splatnost. 

K odvolání žalobkyně Městský soud
v Praze rozsudkem ze dne 24. října 2002,
čj. 20 Co 365/2002-57, rozsudek soudu
prvního stupně změnil tak, žalobě vyhověl,
a současně rozhodl o nákladech řízení před
soudy obou stupňů. Vycházeje ze skutko-
vého stavu zjištěného soudem prvního
stupně – s jehož skutkovými závěry se plně
ztotožnil – dovodil, že žalovaná je smlou-
vou uzavřenou dne 10. 4. 2000 mezi žalob-
kyní se zaměstnancem žalované vázána,
neboť „jde o platně uzavřenou dohodu
podle § 551 občanského zákoníku o sráž-
kách ze mzdy“. Protože tato dohoda byla
uzavřena v písemné formě mezi subjekty
se způsobilostí k právním úkonům, zajiš-
ťuje peněžitou pohledávku a je v ní přesně
a srozumitelně popsán způsob výpočtu srá-
žené částky i okamžik její splatnosti, jde
o dohodu platnou, a žalovaná je touto do-
hodou vázána od okamžiku, kdy jí byla
předložena. Vzhledem k tomu, že zákon
nevylučuje, aby dohodou o srážkách ze
mzdy bylo zajištěno opětující se plnění
splatné teprve v budoucnu, nezpůsobuje
tato skutečnost neplatnost ani u předmětné
dohody. 

Žalovaná v dovolání uplatnila dovolací
důvod podle ustanovení § 241a odst. 2
písm. b) o. s. ř., jímž lze namítat, že rozsu-
dek odvolacího soudu spočívá na nespráv-
ném právním posouzení věci. V rámci to-
hoto dovolacího důvodu zpochybňuje
závěr odvolacího soudu, podle něhož je
smlouva ze dne 10. 4. 2000, která obsahuje
„Dohodu o srážkách ze mzdy a jiných pří-
jmů podle § 551 občanského zákoníku“ na-
vazující na inominátní smlouvu nazvanou
jako „Dohoda o placení členských pří-
spěvků podle § 51 občanského zákoníku“,

platná a žalovaná je tudíž povinna v sou-
ladu s jejími ujednáními provádět srážky ze
mzdy nebo dávek nemocenského ve pro-
spěch žalobkyně; posouzení správnosti 
tohoto závěru je vytyčeno přezkumu v do-
volacím řízení. 

Právní posouzení věci je činnost soudu
spočívající v podřazení skutkového stavu
příslušné právní normě, jež vede soud k zá-
věru o právech a povinnostech účastníků.
Právní posouzení je nesprávné, dopustil-li
se soud při této činnosti omylu, tzn. když
na správně zjištěný skutkový stav aplikoval
jinou právní normu nebo aplikoval sice
správnou právní normu, avšak nesprávně ji
vyložil, nebo ze skutečností najisto posta-
vených vyvodil nesprávné právní závěry. 

V posuzované věci byla mezi žalob-
kyní (jako věřitelem) a zaměstnancem ža-
lované, L. P., bytem ve V. O., N. 537 (jako
dlužníkem), dne 10. 4. 2000 uzavřena 
písemně smlouva nazvaná jako „Dohoda
o placení členských příspěvků podle § 51
občanského zákoníku a dohoda o srážkách
ze mzdy podle § 551 občanského záko-
níku.“ Jejím obsahem je závazek dlužníka
počínaje březnem 2000 platit věřiteli v sou-
ladu s § 12 stanov O. s. K., jehož je členem,
členský příspěvek ve výši 1 % z čisté mzdy
nebo dávek nemocenského. Smluvní strany
si dále ujednaly, že peněžitá pohledávka
věřitele, spočívající v opětujícím se plnění
splatném v budoucnu, bude uspokojována
srážkami ze mzdy dlužníka u plátce mzdy,
jímž je žalovaná, a to počínaje dnem vý-
platy mzdy za měsíc březen 2000. Dne
11. 4. 2000 byla uvedená smlouva předlo-
žena žalované. 

Podle ustanovení § 551 odst. 1 zákona
č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů – dále jen
„obč. zák.“, lze uspokojení pohledávky za-
jistit písemnou dohodou mezi věřitelem
a dlužníkem o srážkách ze mzdy; srážky ze

Obecně k zásadě autonomie vůle

40

s_pravo_1-312_Sestava 1  12.11.12  13:11  Stránka 40



mzdy nesmějí činit více, než by činily
srážky při výkonu rozhodnutí. Podle dru-
hého odstavce citovaného ustanovení na-
bývá věřitel práva na výplatu srážek proti
plátci mzdy okamžikem, kdy byla plátci
dohoda předložena. Podle odstavce třetího
téhož ustanovení se uvedená úprava vzta-
huje i na jiné příjmy, s nimiž se při výkonu
rozhodnutí nakládá jako se mzdou. 

Podle ustanovení § 489 obč. zák. vzni-
kají závazky z právních úkonů, zejména ze
smluv, jakož i ze způsobené škody, z bez-
důvodného obohacení nebo z jiných sku-
tečností uvedených v zákoně. Podle usta-
novení § 491 odst. 1 obč. zák. vznikají
závazky zejména ze smluv tímto zákonem
výslovně upravených; mohou však vznikat
i z jiných smluv v zákoně neupravených
(§ 51) a ze smíšených smluv obsahujících
prvky různých smluv. 

Podle ustanovení § 51 obč. zák. mohou
účastníci uzavřít i takovou smlouvu, která
není zvláště upravena; smlouva však 
nesmí odporovat obsahu nebo účelu tohoto 
zákona. 

Vztah mezi odborovou organizací
a jejím členem ohledně placení členského
příspěvku je vztahem regulovaným zvlášt -
ním právním předpisem, jímž je zákon
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve
znění pozdějších předpisů – dále jen
„zákon o sdružování občanů“, který vlastní
úpravu práv a povinností členů (tedy
i úpravu tzv. příspěvkové kázně) svěřuje
stanovám odborové organizace (srov. § 3
odst. 3 zákona o sdružování občanů). Po-
vinnost k placení členských příspěvků, jak
je upravena ve stanovách odborové organi-
zace [v posuzovaném případě v 9 odst. 2
písm. b) a § 12 odst. 1 stanov O. s. K.
schválených na III. sjezdu O. s. K. kona-
ném ve dnech 21. až 23. 6. 2001], nelze za-
jistit dohodou o srážkách ze mzdy podle
ustanovení § 551 obč. zák., protože toto 

ustanovení se vztahuje pouze na zajištění
pohledávek plynoucích z občanskopráv-
ních vztahů. Vztahy upravené zákonem
o sdružování však postrádají atributy
právní rovnosti a zásadní autonomie vůle
jejich subjektů. 

Institut dohody o srážkách ze mzdy
a jiných příjmů slouží jak k zajištění pohle-
dávky, tak k jejímu postupnému uspoko-
jení. Pokud by hlavní závazek byl neplatný,
byla by neplatná i dohoda o srážkách ze
mzdy, která má hlavní závazek zajistit. 

V posuzovaném případě měl hlavní 
závazek vzniknout smlouvou podle § 51
obč. zák. Jak již bylo výše uvedeno, plnění
povinnosti člena platit odborové organizaci
členské příspěvky vyplývající ze stanov ne-
může být zajištěno institutem sloužícím
k zajištění občanskoprávního závazku
a účelem inominátní smlouvy tak byla
zřejmě transformace původního koaličního
(spolkového) vztahu člena a odborové 
organizace na vztah občanskoprávní. Lze
přiznat důvodnost námitkám dovolatelky,
že odvolací soud se platností inominátní
smlouvy (o placení členských příspěvků)
uzavřené mezi žalobkyní a L. P. dne
10. 4. 2000 nezabýval, přestože z dosavad-
ního řízení vyplývalo, že žalovaná od po-
čátku řízení její platnost zpochybňovala.
Zaměřil se totiž výlučně na posouzení části
smlouvy ze dne 10. 4. 2000 týkající se
ujednání o zajištění uspokojení pohledávky
podle § 551 obč. zák., která na obsah 
inominátní smlouvy, jíž byl zajišťovaný 
závazek sjednán, navazovala. Právní po-
souzení věci odvolacím soudem tak zůstalo
neúplné, a je tudíž nesprávné.

Lze uzavřít, že dovolací důvod, který
vycházel z argumentu nesprávného práv-
ního posouzení věci ve smyslu ustanovení
§ 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., byl tudíž
uplatněn důvodně. Dovolací soud proto
rozhodnutí odvolacího soudu podle § 243b
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odst. 3 o. s. ř. zrušil a věc vrátil tomuto
soudu k dalšímu řízení. 

11. Princip smluvní volnosti jako
znak soukromého práva

§ 2 odst. 2 obč. zák.

Meritorně vychází Ústavní soud
z toho, že v současné době není soukromé
a veřejné právo odděleno „čínskou zdí“.
Dochází k častějšímu a užšímu prolínání
prvků soukromoprávních a veřejnopráv-
ních. Základním znakem soukromého
práva je rovnost subjektů, čemuž odpo-
vídá princip smluvní volnosti s preferencí
dispozitivnosti. Rovnost jejich postavení
znamená především, že zde není vztah
podřízenosti a nadřízenosti a to, že žádný
z účastníků tohoto vztahu nemůže v zá-
sadě jednostranným úkonem vnutit 
jinému nějakou povinnost. Rovnost po-
stavení účastníků soukromoprávních
vztahů však nevylučuje ani zásah státu. 

Nález Ústavního soudu ze dne
10. 1. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 33/2000

Z odůvodnění:

Po přezkoumání návrhu dospěl Ústavní
soud k závěru, že nelze vyhovět návrhu na
zrušení § 18a odst. 1 písm. c), § 18a 
odst. 2 písm. b) věty za středníkem a § 18a
odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb.,
jak v petitu návrhu požaduje Okresní soud
v Karviné, jestliže došlo ke změně těchto
ustanovení novým zákonem. Ústavní soud
proto pouze zvážil, zda ta ustanovení tehdy
platného zákona, jež má Okresní soud
v Karviné pro řešení konkrétního případu
použít, jsou či nejsou v rozporu s ústavním
zákonem (čl. 95 odst. 2 Ústavy) a po úvaze
dospěl k závěru, že jde o zákonnou úpravu,
která v rozporu s Ústavou není.

Především je nutné konstatovat, že 
argumentace navrhovatele směřující ke
zrušení jím napadených ustanovení zákona
o silniční dopravě se opírá pouze o ustano-
vení čl. 1 odst. 1 Listiny, podle něhož lidé
jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v prá-
vech. Navrhovatel dochází ve svých úva-
hách k závěru, že zákonným zásahem státu
do vztahů mezi dopravci a cestujícími do-
chází k nepřípustnému zvýhodnění jed-
noho smluvního partnera, v daném případě
dopravce. Navrhovatel se v odůvodnění ná-
vrhu pouští do vymezení rozdílu mezi vzta-
hem soukromoprávním a vztahem veřejno-
právním a na základě rozboru těchto pojmů
dochází k závěru, že vztah mezi dopravcem
a cestujícím je vztahem ryze soukromo-
právním, do něhož může stát zasáhnout
pouze v případě veřejného zájmu, o jehož
existenci však v tomto případě navrhovatel
pochybuje.

Smlouva o přepravě osob je upravena
v § 760 a násl. obč. zák. Jedná se o úpravu
obecnou, vztahující se na všechny druhy
dopravy. Společná ustanovení ke smlou-
vám o přepravě uvedená v § 772 obč. zák.
pak umožňují, aby podrobnější úprava
osobní a nákladní přepravy byla stanovena
zvláštními předpisy, a to zejména přeprav-
ními řády a tarify. Přeprava osob je posky-
tována dopravcem na základě smlouvy
o přepravě, která je u hromadných doprav-
ních prostředků uzavírána obvykle konklu-
dentním jednáním. Vzhledem k tomu, že na
provozování veřejné hromadné dopravy
má pochopitelný a významem přepravy
osob odůvodněný zájem i stát, reguluje ně-
které otázky přepravy osob zákonem. Uve-
dený způsob regulace umožňuje státu čl. 4
odst. 1 Listiny, podle něhož povinnosti
mohou být ukládány toliko na základě zá-
kona a v jeho mezích a jen při zachování
základních práv a svobod. Tuto ústavně-
právní úpravu ukládání povinností navrho-
vatel ve svých úvahách o protiústavnosti
napadených ustanovení zákona o silniční
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dopravě přehlíží. Přitom tato úprava je
obecná a vztahuje se na povinnosti jak osob
právnických, tak osob fyzických, a to jak
ve vztazích soukromoprávních, tak ve vzta-
zích veřejnoprávních. Právní řád České re-
publiky je sice založen na dualismu veřej-
ného a soukromého práva, toto rozlišování
práva na dvě velké oblasti vycházející
z klasického římského práva nelze však po-
jímat dogmaticky, ale s přihlédnutím k mo-
derním tendencím vývoje práva a také
k vlivu evropského komunitárního práva.
V současné době není soukromé a veřejné
právo odděleno „čínskou zdí“. Dochází
k častějšímu a užšímu prolínání, kombinaci
i vzájemnému intenzivnímu ovlivňování
prvků soukromoprávních a veřejnopráv-
ních. Základním znakem soukromého
práva je rovnost subjektů, čemuž odpovídá
princip smluvní volnosti s preferencí dis-
pozitivnosti. Účastníky občanskoprávních
vztahů jsou jak fyzické osoby, tak osoby
právnické nebo stát. Rovnost jejich posta-
vení znamená především, že zde není vztah
podřízenosti a nadřízenosti a to, že žádný
z účastníků tohoto vztahu nemůže v zásadě
jednostranným úkonem vnutit jinému ně-
jakou povinnost. Rovnost postavení účast-
níků soukromoprávních vztahů nemůže
však sama o sobě vyloučit stát z možnosti
(nebo dokonce povinnosti) zákonem 
do soukromoprávního vztahu zasáhnout.
Ústavněprávní regulace takový zásah státu
v principu nevylučuje, samozřejmě za
předpokladu, že se jedná jednak o zásah
odůvodněný veřejným zájmem, jednak
o zásah přiměřený. V případě zákona o sil-
niční dopravě nelze vytrhovat jednotlivá
ustanovení z kontextu, neboť zákon jako
celek neurčuje pouze napadené povinnosti
cestujícího a oprávnění dopravce, nýbrž
celý je koncipován tak, aby práva a povin-
nosti obou stran smluvního vztahu byla 
zachována v určité rovnováze (viz např. 
§ 18 zákona).

12. Předvídatelnost následků
volby smluvního režimu. 
Právo pokojně užívat majetek

čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1
k Úmluvě

§ 2 odst. 3 obč. zák.

V občanskoprávní oblasti obecně se
uplatňující princip autonomie (§ 2
odst. 3 obč. zák.), zvláště pak princip
smluvní autonomie, znamená, že je po-
necháno zásadně na uvážení a rozhod-
nutí sa motných subjektů, zda vůbec
a s kým smlouvu uzavřou, jaký bude její
obsah, jaká bude její forma a mimo jiné
i jaký typ smlouvy subjekty pro kon-
krétní případ zvolí. Důležitým momen-
tem při uzavírání smluv je pak předví-
datelnost, a to případně nepříznivých
právních následků pro účastníky, resp.
některého z nich, jestliže se po právu
chovat ne budou. 

Podle čl. 1 Dodatkového protokolu
č. 1 k Úmluvě každá fyzická nebo práv-
nická osoba má právo pokojně užívat
svůj majetek. Součástí tohoto práva je
i uzavírat takové typy smluv, jenž uve-
dený majetek dostatečně zabezpečují. 

Nález Ústavního soudu ze dne
3. 1. 2000, sp. zn. IV. ÚS 387/99

Z odůvodnění:

Z obsahu spisu 6 C 733/98 Okresního
soudu ve Svitavách Ústavní soud zjistil, že
stěžovatel podal dne 22. 4. 1998 u tohoto
soudu žalobu směřující proti vedlejšímu
účastníku na zaplacení částky 1 220 501 Kč
s přísl. s odůvodněním, že uvedenou 
částku jmenovanému zapůjčil v období let
1995–1996 na základě ústně uzavřených
smluv o půjčce. Okresní soud ve Svitavách
napadeným rozsudkem žalobu zamítl, když
dospěl k závěru, že účastníci řízení neza-
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mýšleli uzavřít smlouvu o půjčce ve
smyslu ustanovení § 657 obč. zák., ale ve
skutečnosti šlo o zálohy poskytované firmě
R., s. r. o., v S., která však není účastníkem
tohoto řízení, a proto nároky z tohoto simu-
lovaného právního úkonu nelze v tomto
sporu projednat. K odvolání stěžovatele
rozhodl Krajský soud v Hradci Králové
rovněž napadeným rozsudkem tak, že roz-
sudek okresního soudu potvrdil, dospěv
rovněž k závěru, že jimi činěné právní
úkony trpí především neshodou vůle a pro-
jevu, protože obě smluvní strany shodně
projevily něco zcela jiného, než co ve sku-
tečnosti chtěly. Stěžovatel totiž „naoko“
půjčil žalovanému, aby zakryl skutečnost,
že půjčuje obchodní společnosti. Takový
simulovaný právní úkon je neplatný pro ne-
dostatek vážnosti vůle ve smyslu ustano-
vení § 37 odst. 1 obč. zák. 

Z výpovědi stěžovatele zjistil již
okresní soud, že v roce 1995 navázal 
obchodní spolupráci s firmou R., s. r. o., se
sídlem v S., za kterou jednal vždy žalo-
vaný. Koncem roku 1995 se tato firma za-
čala dostávat do určitých finančních potíží
a z tohoto důvodu došlo k proplacení záloh
a k další dohodě mezi účastníky, na jejímž
podkladě stěžovatel zapůjčil žalovanému
jako fyzické osobě v 10–12 případech pe-
něžité částky v celkové výši 1 800 000 Kč.
Stejně tak zjistil i z výpovědi žalovaného,
že stěžovatel mu poskytoval průběžně for-
mou „směnek“ určitá finanční plnění, kdy
jako dlužník vystupoval žalovaný, a to
z důvodu lepšího právního jištění. Jak je
patrno z protokolu o jednání ze dne
6. 10. 1998, uvedl žalovaný doslovně:
„Dlužní úpisy jsem podepisoval jako 
fyzické osoba, neboť to tak žalobce chtěl.
Vysvětloval mně, že pokud bych je pode-
pisoval jako jednatel právnické osoby, pak
bych vlastně ručil jen do 100 000 Kč.“ Na
straně jedné je tedy nepochybné, že k uzav -
ření zmíněných dohod došlo v určité sou-
vislosti s podnikatelskou činností, v té době

kooperujících, stran, na straně druhé pak to,
že stěžovatel se uzavíráním těchto dohod
chtěl jistit, a to vzhledem k tomu, že žalo-
vaný byl do konce roku 1997 společníkem,
později již jen jediným, společnosti s ruče-
ním omezeným. Závěry obecných soudů
v tom směru, že právní úkony trpí nesho-
dou vůle a projevu, a že proto šlo o právní
úkon simulovaný, jsou tedy vzhledem
k uvedenému v extrémní rozporu s tím, co
v řízení před obecnými soudy vyšlo najevo,
když ani žalovaný nepopírá, že dlužní
úpisy podepisoval jako fyzická osoba na
žádost stěžovatele, a to kvůli omezenému
ručení jeho společnosti.

V občanskoprávní oblasti obecně se
uplatňující princip autonomie (§ 2 odst. 3
obč. zák.), zvláště pak princip smluvní
autonomie, znamená, že je ponecháno zá-
sadně na uvážení a rozhodnutí samotných
subjektů, zda vůbec a s kým smlouvu uzav -
řou, jaký bude její obsah, jaká bude její
forma a mimo jiné i jaký typ smlouvy sub-
jekty pro konkrétní případ zvolí (viz rovněž
Občanský zákoník. Komentář. 4. vydání
1997, Praha, s. 169). Důležitým momen-
tem při uzavírání smluv je pak předvídatel-
nost, a to případně nepříznivých právních
následků pro účastníky, resp. některého
z nich, jestliže se po právu chovat nebudou.
Splnění této podmínky je v projednávané
věci mimo jakoukoli pochybnost, neboť
žalovaný věděl, z jakých důvodů stěžovatel
volí „občanskoprávní půdu“ a jaké ná-
sledky jsou s tím pro něho spojeny. Vzhle-
dem k omezenému ručení společníků spo-
lečnosti s ručením omezeným (§ 106 obch.
zák.) a současným stavem plnění závazků
ze strany těchto společností byla stěžova-
telova volba, jaký typ smlouvy v konkrét-
ním případě uzavře, zcela v souladu s již
konstatovaným principem smluvní auto -
nomie, to zejména v situaci, když ani 
z obsahu podepsaných směnek nelze dovo-
dit, že by měly nepodmíněnou vztažnost
k společnosti žalovaného, a že by tedy šlo
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o obchodně závazkový vztah vztahující se
ke vzájemné podnikatelské činnosti. Přijal-
-li pak žalovaný sám při uzavírání zmí -
něných smluv režim občanskoprávního
vztahu, je nucen nést i důsledky z toho 
vyplývající. 

Podle čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1
k Úmluvě o ochraně lidských práv a zá-
kladních svobod (dále jen „Úmluva“)
každá fyzická nebo právnická osoba má
právo pokojně užívat svůj majetek. Sou-
částí tohoto práva je i uzavírat takové typy
smluv, jenž uvedený majetek dostatečně
zabezpečují. Ústavní soud má proto vzhle-
dem ke shora uvedenému za to, že rozhod-
nutím obecných soudů bylo toto právo na
pokojné užívání majetku stěžovatelem 
porušeno. 

Ústavní soud proto z uvedených dů-
vodů pro porušení ústavně zaručených práv
zakotvených v čl. 36 odst. 1 Listiny, jakož
i čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1
k Úmluvě ústavní stížnosti podle usta -
novení § 82 odst. 2 písm. a) zákona
č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, vyho-
věl a napadená rozhodnutí podle ustano-
vení § 82 odst. 3 písm. a) citovaného zá-
kona zrušil. 

13. Autonomie vůle,
předvídatelnost následků
a princip pacta sunt servanda

§ 2 odst. 3 obč. zák.
Je ponecháno zásadně na uvážení

a rozhodnutí samotných subjektů, zda
vůbec a s kým smlouvu uzavřou, jaký
bude její obsah, jaká bude její forma
a mimo jiné i jaký typ smlouvy subjekty
pro konkrétní případ zvolí. Důležitým
momentem při uzavírání smluv je pak
předvídatelnost, a to případně nepřízni-
vých právních následků pro účastníky,

resp. některého z nich, jestliže se po
právu chovat nebudou (důsledky ply-
noucí ze zásady pacta sunt servanda).
Přirozeně, závazkový právní vztah ne-
může být založen neplatným právním
úkonem, tedy úkonem, který byl učiněn
nikoliv svobodně a vážně, určitě a srozu-
mitelně, jehož předmětem je plnění ne-
možné, nebo který svým obsahem nebo
účelem odporuje zákonu nebo jej 
obchází nebo se příčí dobrým mravům.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne
8. 12. 2009, sp. zn. 28 Cdo 5348/2007

ASPI ID: JUD160542CZ

Z odůvodnění: 

Okresní soud v Nymburce (dále jen
„soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne
19. 10. 2006, čj. 6 C 661/2005-271, uložil
žalovanému povinnost do tří měsíců od
právní moci rozsudku vyklidit nemovitosti –
dům čp. 139 na pozemku parc. č. 184,
spolu s pozemky parc. č. 184 a 6/2 v katas-
trálním území B. (výrok I) a rozhodl o ná-
hradě nákladů řízení (výrok II). Vycházel
ze zjištění, že vlastnické právo k předmět-
ným nemovitostem nabyl žalobce (kupu-
jící) na základě kupní smlouvy, uzavřené
s žalovaným a jeho manželkou J. L. (pro-
dávajícími) dne 14. 5. 1999, za sjednanou
kupní cenu 470 000 Kč, jež byla v ho -
tovosti vyplacena prodávajícím. Kupní
smlouvu žalovaní uzavřeli za účelem zí-
skání peněžních prostředků, jimiž hodlali
vypomoci svému synovi T. L. v jeho pod-
nikání, ačkoliv nemovitosti chtěli i nadále
užívat a získat je zpět do vlastnictví. Žalo-
vaný proto jako leasingový nájemce uzav -
řel s žalobcem, leasingovým pronajíma -
telem, téhož dne leasingovou smlouvu
(označenou č. 99050001), která jej oprav-
ňovala k užívání nemovitostí a jejich ná-
sledné koupi, oproti povinnosti platit pro-
najímateli leasingové splátky ve výši
14 781 Kč měsíčně, s předpokládanou 
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osmiletou dobou trvání leasingu. Součástí
leasingové smlouvy bylo i ujednání o mož-
nosti výpovědi této smlouvy ze strany lea -
singového pronajímatele v případně pro-
dlení nájemce s plněním závazků. Pro
případ předčasného ukončení leasingové
smlouvy si žalovaný vymínil předkupní
právo k předmětným nemovitostem. Pí-
semnou výpovědí ze dne 15. 10. 2001 
žalobce z důvodu prodlení žalovaného 
s plněním smluvních závazků leasingovou
smlouvu vypověděl. Uplynutím sjednané
čtrnáctidenní výpovědní lhůty došlo k roz-
vázání smlouvy a žalovaný byl povinen 
nemovitosti vyklidit. Jelikož tak neučinil,
zasahuje neoprávněně do vlastnického
práva žalobce, který se důvodně domáhá
ochrany svého vlastnictví podle § 126 odst.
1 obč. zák. Soud prvního stupně neshledal,
že by účastníky uzavřené smlouvy odporo-
valy dobrým mravům a uzavřel, že se ne-
jedná ani o případ obcházení ustanovení
zákona zakazujícího propadnutí zástavy
věřiteli. Při porovnání výše kupní ceny
s celkovou výší leasingových splátek učinil
závěr, že smlouvami sjednané podmínky
nebyly pro žalovaného nápadně nevý-
hodné. Smlouvy uzavřel žalovaný svo-
bodně, s vědomím důsledků, které nasta-
nou v případě jeho prodlení, nikoliv ve
stavu tísně. Proto žalovanému nevzniklo
ani právo odstoupit od kupní smlouvy 
(§ 49 obč. zák.) a pokud tak učinil (až po
rozvázání leasingové smlouvy výpovědí,
dopisem ze dne 5. 2. 2003), jde o odstou-
pení „neúčinné“.

K odvolání žalovaného Krajský soud
v Praze jako soud odvolací shora označe-
ným rozsudkem rozsudek soudu prvního
stupně potvrdil. Se skutkovými zjištěními
soudu prvního stupně se ztotožnil a za ne-
opodstatněné označil i námitky žalovaného
směřující ke zpochybnění platnosti učině-
ných právních úkonů. Dodal, že není 
obcházením zákona, uzavřel-li žalovaný
kupní smlouvu za účelem získání peněž-

ních prostředků, s vědomím budoucího na-
vrácení vlastnického práva realizací leasing -
ové smlouvy. Smyslem uzavření kupní
smlouvy, ve spojení s leasingovou smlou-
vou, nebylo sjednání tzv. propadné zástavy
(uspokojení pohledávky věřitele tím, že mu
připadne zástava do vlastnictví), jelikož ža-
lobce se stal vlastníkem nemovitostí před
účinností leasingové smlouvy (jejíž účin-
nost byla podmíněna vkladem vlastnického
práva do katastru nemovitostí). Ačkoliv
kupní smlouvou sjednaná kupní cena byla
nižší než tzv. obvyklá cena nemovitostí,
i odvolací soud při hodnocení „výhodnosti“
sjednaných podmínek měl na zřeteli ujed-
nání obsažená v obou uzavřených smlou-
vách, s tím, že při respektování smluvní
autonomie účastníků nižší kupní ceně 
odpovídala současně nižší (pro žalovaného
výhodnější) výše leasingových splátek, po
jejichž uhrazení mohl vlastnického právo
k nemovitostem znovu nabýt. K výpovědi
leasingové smlouvy došlo z důvodu poru-
šení povinnosti žalovaného.

Odkazujíce na závěry, k nimž v řízení
o projednávané věci dospěl již v rozsudku
ze dne 28. 2. 2005, sp. zn. 28 Cdo 55/2004
(jímž zrušil předchozí rozsudky soudů
obou stupňů), Nejvyšší soud znovu připo-
míná v občanskoprávní oblasti obecně se
uplatňující princip autonomie vůle subjektů
práva, zvláštně pak princip smluvní auto-
nomie (§ 2 odst. 3 obč. zák.), reflektovaný
i judikatorní činností Ústavního soudu
(srov. kupř. nález ze dne 3. 1. 2000,
sp. zn. IV. ÚS 387/99, uveřejněný ve Sbírce
nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek
17, ročník 2000, část I., pod pořadovým
číslem 1). Ve zmíněném nálezu dochází
Ústavní soud k závěru, že „je ponecháno
zásadně na uvážení a rozhodnutí samot-
ných subjektů, zda vůbec a s kým smlouvu
uzavřou, jaký bude její obsah, jaká bude
její forma a mimo jiné i jaký typ smlouvy
subjekty pro konkrétní případ zvolí. Důle-
žitým momentem při uzavírání smluv je
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pak předvídatelnost, a to případně nepřízni-
vých právních následků pro účastníky,
resp. některého z nich, jestliže se po právu
chovat nebudou“ (důsledky plynoucí ze zá-
sady pacta sunt servanda). Přirozeně, zá-
vazkový právní vztah nemůže být založen
neplatným právním úkonem, tedy úkonem,
který byl učiněn nikoliv svobodně a vážně,
určitě a srozumitelně (§ 37 odst. 1 obč. zák.),
jehož předmětem je plnění nemožné (§ 37
odst. 2 obč. zák.), nebo který svým obsa-
hem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej
obchází nebo se příčí dobrým mravům 
(§ 39 obč. zák.).

S hodnocením účastníky uzavřených
smluv jako smluv platných žalovaný ne-
souhlasí, podle obsahu dovolání zásadně ze
dvou důvodů. V prvé řadě zastává názor, že
uzavřením kupní smlouvy a smlouvy lea -
singové sledovali účastníci nelegální cíl,
obcházení ustanovení zákona o zákazu tzv.
propadných zástav [§ 169 písm. e) obč. zák.],
a subsidiárně namítá, že plnění, jež si
účastníci měli podle smlouvy vzájemně po-
skytnout, jsou hrubě neekvivalentní (slovy
žalovaného jde o smluvní podmínky pro
něho „příkře“ nevýhodné) a z tohoto dů-
vodu se smlouva příčí dobrým mravům.

K otázce tzv. propadných zástav se
Nejvyšší soud vyslovil v řadě svých roz-
hodnutí. Již v rozsudku ze dne 5. 9. 2000,
sp. zn. 21 Cdo 2204/99 (uveřejněn v časo-
pise Soudní judikatura pod číslem 131, roč-
ník 2000) dovodil, že „smlouva (dohoda,
ujednání), jejímž skutečným smyslem je
sjednání tzv. propadné zástavy (uspokojení
pohledávky zástavního věřitele tím, že mu
připadne zástava do vlastnictví), je v roz-
poru s účelem zástavního práva tak, jak jej
stanoví zákon, a tedy pro rozpor s účelem
zákona neplatná podle ustanovení § 39 
obč. zák. Podle tohoto ustanovení je proto
neplatná také kupní smlouva, která byla
uzavřena za tím účelem, aby pohledávka
kupujícího zástavního věřitele byla uspo-

kojena tím, že na něj přejde vlastnictví pro-
dávajícího zástavního dlužníka k zástavě“.
V souvislosti s posuzováním tzv. propad-
ných zástav se judikatura Nejvyššího soudu
vymezila i vůči institutu zajišťovacího pře-
vodu práva (§ 553 obč. zák.) a dovodila, že
„jeden z podstatných rozdílů mezi (plat-
nou) smlouvou o zajišťovacím převodu
práva podle § 553 obč. zák. a (neplatným)
ujednáním o propadné zástavě podle § 169
písm. e) obč. zák. spočívá v okamžiku, kdy
dochází k převodu práva; zatímco u zajiš-
ťovacího převodu se na základě smlouvy
uzavřené podle § 553 obč. zák. nositelem
práva stává podmíněně věřitel a splnění zá-
vazku dlužníkem má za následek obnovení
jeho práva, v případě propadné zástavy
zůstává právo i po uzavření smlouvy za-
chováno dlužníkovi a okamžikem, kdy má
bez dalšího dojít k převodu práva na věři-
tele, je okamžik prodlení dlužníka se 
splněním závazku“ (k otázce realizace za-
jišťovacího převodu práva srov. zejména
rozsudek velkého senátu obchodního 
a občanskoprávního kolegia Nejvyššího
soudu ze dne 15. 10. 2008, sp. zn. 31 Cdo
495/2006).

V posuzovaném případě – jak z výše
uvedeného i obsahu spisu vyplývá – žalo-
vaný s žalobcem dne 14. 5. 1999 uzavřel
dvě smlouvy, a to smlouvu kupní (§ 588
a násl. obč. zák.) a smlouvu označenou
jako „leasingová“ (uzavíranou v mezích
smluvní svobody v podobě nepojmenované
smlouvy podle § 51 a § 491 obč. zák.; srov.
kupř. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
27. 11. 2003, sp. zn. 30 Cdo 2033/2002).
Kauzou (hospodářským důvodem) kupní
smlouvy bylo ovšem nikoliv zajištění zá-
vazku žalovaného (o závazkový vztah
z půjčky ani úvěru se zde nejedná), ani
ujednání o převodu vlastnického práva pro
případ nesplnění jiného závazku žalova-
ného (tedy ujednání o propadné zástavě),
nýbrž směna zboží (nemovitostí) za peníze,
sjednanou kupní cenu, jež byla prodávají-
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cím současně vyplacena. Vlastnické právo
k nemovitostem žalovaný pozbyl již na zá-
kladě této kupní smlouvy, vkladem vlast-
nického práva (přecházejícího na žalobce)
do katastru nemovitostí (§ 133 odst. 2
obč. zák.). Právo žalovaného užívat nemo-
vitosti bylo poté založeno závazkovým
právním vztahem účastníků, leasingem,
a při splnění podmínek sjednaných leasin-
govou smlouvou byl žalovaný oprávněn
vlastnické právo k nemovitostem znovu
nabýt (viz čl. 4.2 všeobecných smluvních
podmínek, jež byly součástí leasingové
smlouvy). Jelikož žalovaný sjednané pod-
mínky smlouvy porušil, došlo k rozvázání
smlouvy výpovědí pronajímatele (podle
čl. 4.1.1 všeobecných smluvních podmí-
nek). Ostatně, i žalované v dovolání (na
jiném místě) připouští, že jednalo se o pří-
pad tzv. zpětného leasingu, jehož podstatou
je, že původní vlastník věc prodá a sou-
časně se stane jejím leasingovým nájem-
cem s perspektivou zpětného nabytí vlast-
nictví. Ovšemže ani nabytí vlastnického
práva s úmyslem neponechat si předmět
koupě trvale pro sebe nemůže zpochybnit
platnost uzavřené kupní (a spolu s ní lea -
singové) smlouvy.

K otázce ekvivalentnosti vzájemných
plnění, výhodnosti či nevýhodnosti sjedna-
ných smluvních podmínek pro některou ze
smluvních stran a jejích případných dů-
sledků na platnost smlouvy, lze uvést ná-
sledující. Podle § 49 obč. zák. účastník,
který uzavřel smlouvu v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek, má právo od
smlouvy odstoupit. Žalovaným namítané
skutečnosti a „příkré“ nevýhodnosti sjed-
naných smluvních podmínek, při respekto-
vání principu smluvní autonomie, zásadně
nemohou být pokládány za vadu právního
úkonu, jehož následkem by mohla být jeho
neplatnost, ale za důvod k odstoupení od

smlouvy, byla-li současně svobodná vůle
jednající osoby vyloučena stavem tísně.
K platnosti odstoupení od smlouvy se při-
tom žalovaný v dovolání nevyjadřuje
a proti hodnocení tohoto právnímu úkonu
(který učinil až dne 5. 2. 2003 a jemuž
soudy obou stupňů nepřiznaly právní
účinky) námitky nevznáší, zejména nikte-
rak nepolemizuje s konformními závěry
soudů obou stupňů o absenci stavu tísně
v jeho vědomí při uzavření kupní (a leasing -
ové) smlouvy. Ostatně i otázka porovnání
sjednaných vzájemných plnění – zejména
obvyklé ceny převáděných nemovitostí
v poměru ke sjednané kupní ceně – je ni-
koliv otázkou právní, nýbrž skutkovou,
hodnotícím závěrem soudu o učiněných
skutkových zjištěních, který prostřednic-
tvím dovolacího důvodu podle § 241a 
odst. 2 písm. b) o. s. ř. úspěšně zpochybnit
nelze (srov. kupř. rozsudek Vrchního soudu
v Praze ze dne 28. 9. 1993, sp. zn. 1 Cdo
11/93, uveřejněný v Bulletinu4) č. 2, 1994,
pod pořadovým číslem 19). Ačkoliv nelze
vyloučit situaci, že v konkrétním případě
může být podle jeho okolností smlouva
uzavřená v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek kvalifikována současně jako ne-
platná pro rozpor s dobrými mravy podle
§ 39 obč. zák. (kupříkladu tam, kde vzá-
jemně poskytnutá plnění jsou v hrubém ne-
poměru a smlouva i z jiného důvodu odpo-
ruje obecně uznávaným pravidlům chování
a vzájemným vztahům mezi lidmi a mrav-
ním principům společenského řádu; srov.
například rozsudek Nejvyššího soudu ze
dne 30. 9. 1998, sp. zn. 3 Cdon 51/96, 
uveřejněný pod č. 5 ve Sbírce soudních
rozhodnutí a stanovisek, ročník 2001, 
popř. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
29. 5. 1997, sp. zn. 2 Cdon 473/96, uveřej-
něný pod č. 16 ve Sbírce soudních rozhod-
nutí a stanovisek, ročník 1998). O takový
případ – vycházejíc z jedinečných skutko-
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vých okolností případu zjištěných odvo -
lacím soudem – se v posuzované věci 
nejedná.

Žalovanému se tudíž prostřednictvím
uplatněného dovolacího důvodu (a jeho 
obsahové konkretizace) správnost napade-
ného rozsudku zpochybnit nepodařilo. 

14. Autonomie vůle a zásada
pacta sunt servanda I.

čl. 2 odst. 3 Listiny

Projevem zásady smluvní autonomie
mj. je to, že smluvním stranám není za-
kázáno, aby uzavřely podle svého roz-
hodnutí a sebeurčení určitou smlouvu
(ať pojmenovanou, či nepojmenovanou)
s tím důsledkem, že tuto smlouvu mají
povinnost plnit, a to i když by se plnění
pro některou z nich stalo nevýhodným.
I nepojmenovaná smlouva je stejně zá-
vazná jako pojmenovaná, je-li uzavřena
po právu. Jde o důsledek plynoucí ze 
zásady „pacta sunt servanda“, která 
je jednou z předních zásad plynoucí
i z článku 2 odst. 3 Listiny.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
28. 2. 2005, sp. zn. 28 Cdo 55/2004

ASPI ID: JUD87895CZ

Z odůvodnění:

V projednávané věci byl předmět řízení
podle obsahu spisu (jenž byl zřejmě rekon-
struován, jak plyne z údajů na č. l. 1 spisu)
vymezen tvrzeními žalobce o jeho výluč-
ném vlastnickém právu k předmětu vykli-
zení (z titulu uzavřené kupní smlouvy)
a o ztrátě oprávnění žalovaného předmět
vyklizení užívat (z titulu vypovězení lea -
singové smlouvy, na jejímž základě ne -
movitosti užíval). Tomu odpovídal návrh
rozsudečného výroku znějícího na vykli-

zení předmětných nemovitostí. Pokud jde
o žalovaného, tento uplatňoval od počátku
námitky, podle nichž nevěděl, že podepi-
suje kupní smlouvu, tuto nečetl a vlastně
neviděl až poté, co jeho syn přestal platit
leasingové splátky a celé jednání žalob-
kyně označil za podvod (č. l. 42 a 43 spisu).
S přihlédnutím k ustanovení § 41 odst. 2
o. s. ř. se tak nabízí závěr, že zřejmě namí-
tal neplatnost smlouvy, kterou na žalobkyni
přešlo vlastnické právo k předmětným ne-
movitostem. 

V této souvislosti se sluší připomenout,
že účastník není povinen provádět právní
kvalifikaci svého nároku nebo námitek,
když toto právní posouzení přísluší soudu
v souladu se zásadou „iura novit curia“.
S tím ovšem souvisí povinnost soudu zjistit
náležitě skutečnosti rozhodující pro apli-
kaci té které právní normy, o níž své roz-
hodnutí soud opírá. V tomto směru se od-
kazuje na shora uvedenou část vztahující
se k ustanovení § 157 odst. 2 o. s. ř., jež se
vztahuje i na rozhodnutí odvolacího soudu.
Stranou přitom nelze ponechat, že žalo-
vaný ve svém odvolání (č. l. 50 spisu) na-
mítl absenci vůle účastníků kupní smlouvu
uzavřít a přivodit účinky převodu vlast -
nického práva, dále namítl neplatnost
smlouvy pro rozpor nebo obcházení zá-
kona, jakož i rozpor s dobrými mravy a na-
konec namítl neplatnost kupní smlouvy
podle § 49a obč. zák., které se výslovně do-
volal. K tomu tvrdil, že celá věc měla
původ v potřebnosti jeho syna J. L., který
v roce 1999 potřeboval větší obnos pro své
podnikání. Žalobkyně mu přislíbila půjčku
na příslušný finanční obnos proti zajištění
formou zástavy nemovitosti. Na žádost
syna žalovaný souhlasil s poskytnutím
domu, v němž bydlel, spolu s příslušejícími
pozemky, jako zástavy. Byl přitom srozu-
měn s tím, že pokud syn půjčku nebude
splácet, žalobce se bude moci zákonným
postupem uspokojit ze zástavy. Za této 
situace kupní smlouvu dne 14. 5. 1999 
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podepsal, avšak si ji nečetl a její kopii ne-
obdržel. Přitom byl zástupcem žalobkyně
ujištěn, že se k nemovitostem sjednává jen
zástavní právo.

Rozhodnutí soudu prvního stupně vy-
chází ze závěru o platnosti nabývacího ti-
tulu, z něhož žalobkyně dovozuje své vlast-
nické právo k předmětu vyklizení. Soud
aplikoval ustanovení § 126 odst. 1 obč.
zák., o ochraně vlastnického práva vlast-
níka nemovitostí. Měnící rozhodnutí odvo-
lacího soudu spočívá na závěru o neplat-
nosti zmíněné kupní smlouvy, jakož i na ni
vnitřně navazující leasingové smlouvy, a to
podle § 39 obč. zák., jmenovitě pro rozpor
s dobrými mravy. Odvolacímu soudu nelze
upřít správnost zaměření zkoumání, zda
a nakolik obě smlouvy spolu souvisí, a to
nejen z hlediska časového (když byly uzav -
řeny ve stejný den), nýbrž i z hlediska
účelu, který byl jimi sledován. Stejně tak
za správné je třeba považovat postup odvo-
lacího soudu, který z úřední povinnosti
zkoumal rovněž podmínky platnosti obou
smluvních ujednání z hlediska jejich abso-
lutní neplatnosti.

V tomto směru po skutkové stránce při-
tom odvolací soud neakceptoval tvrzení ža-
lovaného, že nevěděl, že podepisuje kupní
smlouvu a že podepsal pouze smlouvu lea -
singovou. Ve vztahu k podmínkám sjed -
naným v leasingové smlouvě pak odvolací
soud vyšel z písemných důkazů, které zo-
pakoval a dovodil, že nemovitost byla pro-
dána žalovaným a jeho manželkou za cenu
představující jednu třetí odhadní ceny ne-
movitostí, přičemž vzápětí se stala tato ne-
movitost předmětem leasingového pro-
nájmu jednomu z nich pro leasingového
nájemce za značně nevýhodných podmí-
nek. Podle odvolacího soudu stanovila lea -
singová smlouva jednostranně výhodné
podmínky pro žalobkyni, která zneužila fi-
nanční potřebnost druhé strany, jež byla nu-
cena přistoupit i na tak pro ni riskantní

smlouvu. V tom spatřoval odvolací soud
rozpor s dobrými mravy ve smyslu § 3
odst. 1 obč. zák. 

S přihlédnutím k vylíčenému průběhu
řízení, vymezení předmětu sporu podle tvr-
zení obou stran a shora uvedeným předpi-
sům vztahujícím se k uplatněným dovola-
cím důvodům dovolací soud předně
konstatuje, že ve vydání měnícího zamíta-
vého rozsudku odvolacím soudem nedošlo
k situaci tzv. nepředvídaného rozhodnutí,
jak se to dovolatel snaží prezentovat. Při-
nejmenším z obsahu odvolání žalovaného,
jak bylo shora zmíněno, bylo totiž patrno,
že tento se dovolával neplatnosti obou
smluv, ať už pro obcházení zákona či roz-
por se zákonem, ba dokonce uplatňoval
i důvod neplatnosti spočívající právě v roz-
poru s dobrými mravy. Odvolacímu soudu
proto nic nebránilo, aby své měnící rozhod-
nutí založil na odlišném právním posou-
zení, než učinil soud prvního stupně. 

Právní závěr odvolacího soudu zaujatý
v dovoláním napadeném rozhodnutí však
není v souladu se shora citovanými poža-
davky na úplnost dokazování a přesvědči-
vost odůvodnění jeho rozhodnutí. Odvolací
soud zcela pominul shora zmíněná rozdílná
tvrzení účastníků o okolnostech, za nichž
mělo k uzavření obou smluv dojít. To se
týká zejména skutečností významných pro
posouzení kauzy, tedy hospodářského dů-
vodu uzavřených závazků. Z obsahu spisu
se totiž podávají skutečnosti nabízející roz-
dílný výklad jednání předcházejícího uzav -
ření smlouvy, a to zejména z hlediska
zájmu obou účastníků na jejich uzavření.
Soudy obou stupňů vycházely podle ob-
sahu odůvodnění svých rozhodnutí z toho,
že subjektem potřebným k získání finanč-
ních prostředků měl být sám žalovaný. Při-
tom sám žalovaný (přinejmenším v odvo-
lání) a shodně tak nepřímo i žalobce
současně tvrdili, že prvotním důvodem
byla finanční potřebnost syna žalovaného,

Obecně k zásadě autonomie vůle

50

s_pravo_1-312_Sestava 1  12.11.12  13:11  Stránka 50



který provozoval restaurační zařízení
a předložil žalobci v tomto směru svůj pod-
nikatelský záměr. Kopie takové listiny je
založena na č. l. 27 až 29 spisu (v rozporu
s ustanovením vnitřního kancelářského
řádu pro okresní a krajské soudy však z ní
není patrno, kterým z účastníků byla před-
ložena, v kterém stadiu řízení, zda a kdy jí
byl proveden důkaz, následně pak zda z do-
kazování vyplynulo, že šlo o listinu vyho-
tovenou samotným žalovaným nebo jeho
synem). Za významné je třeba považovat
tvrzení uvedené na první straně podnikatel-
ského záměru, která hovoří o úmyslu vy-
stavitele listiny „investovat do stavebního
zhodnocení předmětu leasingu – tj. rodin-
ného domu v B...“. Přitom z textu uvedené
listiny dále plyne mj. záměr autora zřídit
v přízemí téhož domu velkoobchodní pro-
dejnu. Zmíněná okolnost souvisí s obsa-
hem výpovědi žalovaného slyšeného k dů-
kazu (č. l. 42 spisu), který nepřímo
potvrzuje, že žalovaný se svou manželkou
jako majitelé předmětné nemovitosti vy -
stupovali v souvislosti s výpomocí synovi,
který ve své podnikatelské činnosti později
zkrachoval, takže leasingové splátky
15 300 Kč nebyly jím řádně poukazovány
a tyto začal žalovaný v jiných částkách
(5 000 Kč) sám poukazovat. 

K otázce souladu vůle a jejího projevu,
jak se tohoto rozporu žalovaný v průběhu
řízení dovolával, schází rovněž odpovída-
jící náležité zjištění, které by bylo možno
učinit z výpovědi syna žalovaného, pří-
padně zástupce žalobce, který se žalova-
ným jednal v době podpisu obou smluv,
případně ve stadiu předsmluvního jednání
mezi účastníky. 

Pokud jde o tu část odůvodnění odvo-
lacího soudu, jež z obsahu listinných dů-
kazů činí závěr o příkré nevýhodnosti pod-
mínek leasingové smlouvy, z níž pak
odvolací soud dovodil rozpor s dobrými
mravy, nelze tuto argumentaci zatím pova-

žovat (bez náležitého zjištění, ve prospěch
koho byla skutečně leasingová smlouva
uzavírána a jaké byly předpoklady podni-
kajícího subjektu při iniciaci jednání o uzav -
ření leasingové smlouvy) za úplnou a do-
loženou. Připomíná se, že podle okolností
(v závislosti na výsledcích dalších dokazo-
vání) by nebyla vyloučena ani možnost
znaleckého dokazování o skutečnostech
významných pro proporcionalitu výhody
plynoucí pro příjemce půjčky dané na jeho
straně v případě, že leasingové splátky by
u něj byly představovány výdaji, zohled -
nitelnými podle předpisů účetních a da -
ňových. 

Zmíněné rozhodné skutečnosti, které
odvolací soud pominul, souvisí s proble-
matikou právního posouzení, na němž od-
volací soud své rozhodnutí založil. Ustá-
lená judikatura k aplikaci ustanovení § 3
odst. 1 obč. zák. zdůrazňuje, že závěr o po-
užití tohoto ustanovení spadá do okruhu zá-
konem povolené úvahy soudu. Ta však
musí být v každém konkrétním případě
podložena důkladnými konkrétními zjiště-
ními, z nichž přesvědčivě plyne, že výkon
práva je v rozporu s dobrými mravy.

Bez ohledu na neúplnost skutkových
zjištění a následnou nepřesvědčivost odů-
vodnění odvolacího soudu v tomto směru,
považuje dovolací soud za vhodné připo-
menout, že podle současné platné právní
úpravy má přednost respektování důsledků
plynoucích ze zásad smluvní autonomie
účastníků. Ta se projevuje mj. v tom, že jim
není zakázáno, aby uzavřely podle svého
rozhodnutí a sebeurčení určitou smlouvu
(ať pojmenovanou, či nepojmenovanou)
s tím důsledkem, že tuto smlouvu mají po-
vinnost plnit, a to i když by se plnění pro
některou z nich stalo nevýhodným. Ostatně
i nepojmenovaná smlouva je stejně zá-
vazná jako pojmenovaná, je-li uzavřena po
právu. Jde o důsledek plynoucí ze zásady
„pacta sunt servanda“, která je jednou
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z předních zásad plynoucí i z článku 2
odst. 3 Listiny. Přitom leasingová smlouva
je podle současné právní úpravy smlouvou
nepojmenovanou, v závislosti na okruhu
účastníků může jít o smlouvu řídící se re-
žimem občanského či obchodního záko-
níku, to vše na její závaznosti však nic ne-
mění. Přirozeně soudu zůstává – jak už byl
shora uvedeno – oprávnění (a ovšemže
i povinnost) zkoumat, zda z výsledků do-
kazování plyne závěr o možnosti odepření
účinků smluvnímu ujednání s odkazem na
rozpor s dobrými mravy podle § 3 odst. 1
obč. zák. Aplikace tohoto ustanovení by se
však neměla dostávat do rozporu se zmíně-
nou zásadou rovného postavení účastníků,
respektováním jejich smluvní volnosti
a ovšemže odpovědností účastníků plynou-
cích z platně uzavřeného závazku. 

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí od-
volacího soudu neřešilo otázku případ-
ného obcházení zákona (k čemuž se odvo-
lací námitky žalovaného nesly), totiž
posouzení toho, zda uzavřením kupní
smlouvy za současného uzavření smlouvy
leasingové, jejímž předmětem je právě
předmět kupní smlouvy, vybočuje posou-
zení těchto aspektů z dovolacího pře-
zkumu (když jinak soudům obou stupňů
jsou jistě známy závěry rozhodovací
praxe vyjádřené v rozsudku Nejvyššího
soudu ČR ze dne 5. 9. 2000, sp. zn. 21 Cdo
2204/99).

15. Autonomie vůle a zásada
pacta sunt servanda II.

čl. 2 odst. 3 Listiny

Uzavřely-li subjekty práva smlouvu
na základě ustanovení zjevně dispozitiv-
ního charakteru, je třeba v souladu se
zásadou autonomie vůle, jíž se řídí ob-
čanskoprávní vztahy, z takové smlouvy
vycházet. Zásada pacta sunt servanda se

přitom uplatní i tehdy, byla-li by taková
smlouva pro některou ze smluvních
stran nevýhodná.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
20. 11. 2008, sp. zn. 26 Cdo 853/2007

ASPI ID: JUD144337CZ

Z odůvodnění:

Okresní soud Praha-východ (soud prv-
ního stupně) rozsudkem ze dne 12. 5. 2005,
čj. 3 C 256/2004-67, uložil žalovanému vy-
klidit dům čp. 122 postavený na parcele
st. č. 65 a parcelu st. č. 65 – zastavěnou plo-
chu a nádvoří, vše k. ú. L. (dále jen „před-
mětný dům“ nebo „dům“ a „předmětný 
pozemek“ nebo „pozemek“) ve lhůtě do
30 dnů poté, co žalobce zajistí žalovanému
náhradní ubytování (výrok I.), a rozhodl
o nákladech řízení (výrok II.). 

Po provedeném dokazování měl soud
prvního stupně za zjištěné, že žalobce je
vlastníkem předmětného domu a pozemku
(hájenky V.), že dům i pozemek užívá ža-
lovaný, že rozhodnutím ze dne 20. 7. 1978
byl žalovanému přidělen podnikový byt
sestávající z kuchyně a dvou pokojů s pří-
slušenstvím, který se nacházel v předmět-
ném domě, že žalovaný byt užíval na zá-
kladě dohody o odevzdání a převzetí bytu
ze dne 9. 4. 1979, že rozsudkem Okresního
soudu Praha-východ vydaným pod sp. zn.
4 C 823/83 ve spojení s rozsudkem Kraj-
ského soudu v Praze sp. zn. 11 Co 104/84
mu bylo (k návrhu S. s. l.) zrušeno právo
užívat předmětný byt (trvale určený pro
ubytování pracovníků organizace), že jeho
vyklizení bylo vázáno na zajištění náhrad-
ního bytu či ubytování, že kupní smlouvou
ze dne 7. 9. 2001 L. Č. r., s. p. (právní ná-
stupce S. s. l.) prodaly předmětný dům
a pozemek žalobci, že dne 21. 5. 2002 ža-
lobce a žalovaný uzavřeli nájemní
smlouvu (dále jen „předmětná smlouva“
nebo „smlouva“), že podle této smlouvy
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žalobce žalovanému pronajal předmětný
dům a pozemek na dobu neurčitou za mě-
síční nájemné 708 Kč (podléhající valori-
zaci), že náklady na běžné opravy a údržbu
měl žalovaný hradit ze svého (článek 8),
že byl povinen pečovat o pronajaté nemo-
vitosti s péčí řádného hospodáře, nepoško-
zovat je a včas oznámit pronajímateli po-
třebu provedení udržovacích prací nad
rámec běžné údržby a případných oprav
(článek 9 odst. 1), že pronajatý pozemek
byl povinen na své náklady udržovat, za-
mezit růstu plevelu a náletových dřevin,
neparkovat na něm ani motorová vozidla
ani zemědělské stroje, ani na něm neskla-
dovat bez zvláštního souhlasu žalobce ma-
teriál, zemědělské nářadí ani jiné věci (člá-
nek 9 odst. 2), že pokud by žalovaný, přes
písemnou výstrahu, soustavně nebo trvale
porušoval povinnosti z nájemní smlouvy,
zejména neprováděl běžnou údržbu sta-
veb, zřídil na pronajatém pozemku bez
souhlasu žalobce stavbu, nebo neplnil po-
vinnosti stanovené v čl. 9 odst. 2, oprav-
ňovalo by to žalobce (mimo jiné dohod-
nuté důvody) nájem vypovědět [článek 14
odst. 4 písm. c)], že žalobce dal žalova-
nému dopisem ze dne 19. 10. 2003 vý-
strahu a vyzval ho k odstranění nepovo-
lené stavby, k odvozu materiálu a strojů
z pronajatého pozemku a k likvidaci ne-
bezpečných odpadů, že dopisem ze dne
8. 9. 2004 (který žalovaný převzal dne
10. 9. 2004) dal žalobce žalovanému vý-
pověď z nájmu pro neplnění povinnosti
údržby pronajatých nemovitostí a trvající
porušování povinností uvedených v článku
9 bod 2 smlouvy, že žalovaný neprovádí
běžnou údržbu (nátěry oken, dveří a malo-
vání místností) domu čp. 122, že v okolí
domu je skládka materiálu, stavební suti,
železa, povalují se tam i sudy, pozemek je
zaplevelený, nejsou z něho odstraňovány
náletové dřeviny, parkují na něm motorová
vozidla a zemědělské stroje a je na něm
bez souhlasu žalobce skladován různý ma-
teriál, zemědělské nářadí a jiné věci.

Na tomto skutkovém základě soud prv-
ního stupně po právní stránce uzavřel, že
byly naplněny předpoklady pro skončení
nájemního poměru výpovědí pro porušo-
vání povinností vyplývajících z článku 9
odst. 1 a 2 nájemní smlouvy žalovaným.
Vzhledem k tomu, že se v předmětném
domě nachází bytová jednotka, vázal soud
prvního stupně (za použití analogie) po -
vinnost žalovaného vyklidit nemovitosti
podle § 712 odst. 5 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění účinném do
30. 3. 2006 (dále jen „obč. zák.“), na zajiš-
tění náhradního ubytování. 

K odvolání žalobce i žalovaného Kraj-
ský soud v Praze (soud odvolací) rozsudkem
ze dne 2. 2. 2006, čj. 19 Co 558/2005-92,
změnil rozsudek soudu prvního stupně tak,
že žalobu zamítl (výrok I.) a rozhodl o ná-
kladech řízení před soudy obou stupňů
(výrok II.). 

Odvolací soud poté, co zopakoval
důkaz listinami (nájemní smlouvou ze dne
21. 5. 2002 a výpovědí z nájmu ze dne
8. 9. 2004) a provedl výslech žalovaného,
učinil zjištění, že žalobce dal žalovanému
výpověď z nájmu pouze pro porušování
povinností dohodnutých v článku 9 odst. 2
nájemní smlouvy. Po právní stránce 
uzavřel, že je ujednání nájemní smlouvy
obsažené v článku 9 odst. 2 neplatné podle
§ 39 obč. zák. pro rozpor „se smyslem 
ustanovení § 663 a násl. občanského záko-
níku týkající se nájmu nemovitosti za úče-
lem jejího užívání k trvalému bydlení“.
Poukázal na ustanovení § 664 obč. zák.,
podle něhož je pronajímatel povinen pře-
nechat pronajatou věc nájemci ve stavu
způsobilém smluvenému užívání, nebo
nebyl-li způsob užívání smluven, užívání
obvyklému, a v tomto stavu ji svým nákla-
dem udržovat, a dále na ustanovení § 665
odst. 1 obč. zák., podle něhož je nájemce
oprávněn užívat věc způsobem stanove-
ným ve smlouvě; nebylo-li dohodnuto
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jinak, přiměřeně povaze a určení věci. Pro
danou věc pak dovodil, že je-li předmětem
nájmu objekt bydlení a k obvyklému způ-
sobu užívání objektu bydlení patří parko-
vání motorových vozidel na přilehlém po-
zemku, skladování materiálu a potřeb
souvisejících s běžnou činností nájemce,
nelze platně sjednat způsob užívání po-
zemku, který přiléhá k domu a který byl
rovněž pronajat, jenž by nájemce v užívání
domu podstatně omezil. Takové omezení
totiž znemožňuje, aby mohlo být dosaženo
smyslu a účelu nájemní smlouvy. Uzavřel,
že výpověď z nájmu pro porušování povin-
ností, které nebyly platně dohodnuty, není
důvodná a nemohla přivodit skončení ná-
jemního poměru. Žalobce se proto nemůže
domáhat ochrany podle § 126 odst. 1
obč. zák. spočívající ve vyklizení žalova-
ného z předmětných nemovitostí. Vzhle-
dem k tomu, že podle jeho zjištění byla vý-
pověď ze dne 8. 9. 2004 dána jen pro
porušování povinností uvedených v článku
9 odst. 2 nájemní smlouvy, nezabýval se
tím, zda žalovaný porušil ještě i jiné povin-
nosti z nájemní smlouvy. 

Z argumentace dovolacího soudu:

Rozhodnutí odvolacího soudu je zalo-
ženo na řešení předběžné právní otázky, že
ujednání obsažené v článku 9 odst. 2 ná-
jemní smlouvy je neplatné. 

Dovolatel prostřednictvím dovolacího
důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.
právní závěr odvolacího soudu zpochybnil. 

Podle § 664 obč. zák. pronajímatel je
povinen přenechat pronajatou věc nájemci
ve stavu způsobilém smluvenému užívání,
nebo nebyl-li způsob užívání smluven, uží-
vání obvyklému, a v tomto stavu ji svým
nákladem udržovat. 

Podle § 665 odst. 1 obč. zák. nájemce
je oprávněn užívat věc způsobem stanove-

ným ve smlouvě; nebylo-li dohodnuto
jinak, přiměřeně povaze a určení věci. Pro-
najímatel je oprávněn požadovat přístup
k věci za účelem kontroly, zda nájemce
užívá věc řádným způsobem. 

Podle § 39 obč. zák. neplatný je právní
úkon, který svým obsahem nebo účelem
odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se
příčí dobrým mravům. 

Ustanovení § 665 odst. 1 věty prvé
obč. zák. je právní normou dispozitivní po-
vahy, která upřednostňuje dohodu pronají-
matele a nájemce o způsobu užívání prona-
jaté věci. Jen tehdy, není-li dohodnut
způsob užívání, uplatní se úprava podle
§ 665 odst. 1 věty druhé obč. zák. a ná-
jemce je oprávněn užívat pronajatou věc
přiměřeně její povaze a určení. Soudní
praxe (srov. např. rozsudek Nejvyššího
soudu ČR ze dne 31. 3. 1998, sp. zn. 
3 Cdon 1398/96, uveřejněný v časopise
Právní rozhledy, sešit 3, ročník 1999 nebo
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
27. 8. 2004, sp. zn. 26 Cdo 2381/2003)
i právní teorie (srov. např. Knapp., V.
a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek II.,
3. vydání, Praha, ASPI Publishing, s. r. o.,
2002, str. 39) jsou zajedno v tom, že uzav -
řely-li subjekty práva smlouvu na základě
ustanovení zjevně dispozitivního charak -
teru, je třeba v souladu se zásadou auto -
nomie vůle, jíž se řídí občanskoprávní
vztahy (srov. § 2 odst. 3 obč. zák.), z takové
smlouvy vycházet. Zásada pacta sunt 
servanda (srov. čl. 2 odst. 3 Listiny) se při-
tom uplatní i tehdy, byla-li by taková
smlouva pro některou ze smluvních stran
nevýhodná (viz rozsudek Nejvyššího
soudu ze dne 28. 2. 2005, sp. zn. 28 Cdo
55/2004, anebo usnesení Nejvyššího soudu
ze dne 19. 7. 2007, sp. zn. 28 Cdo
2893/2007). V dané věci ostatně nelze pře-
hlížet, že sjednané podmínky smlouvy
měly nepochybně vliv na dohodnuté ná-
jemné a nelze je z těchto souvislostí vytrhá-
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vat. Jestliže tedy odvolací soud dovodil, že
sjednaný – omezený – způsob užívání po-
zemku (oproti obvyklému způsobu jeho
užívání) je ujednáním contra legem (které
svým obsahem nebo účelem odporuje zá-
konu) a uzavřel-li, že to činí ujednání ob-
sažené v článku 9 odst. 2 nájemní smlouvy
neplatným, je jeho právní posouzení ne-
správné.

16. Obsah smlouvy a zásada
poctivého obchodního styku

§ 265 obch. zák.

Zcela běžné smluvní ujednání, které
vyjadřovalo autonomii smluvní vůle
obou stran, nelze kvalifikovat jako jed-
nání, které neodpovídá požadavkům
poctivého obchodního styku jen proto,
že se jedné ze smluvních stran nezdařilo
smluvenou povinnost uskutečnit. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
26. 3. 2009, sp. zn. 23 Cdo 5211/2008

ASPI ID: JUD149660CZ

Z odůvodnění:

Napadeným rozsudkem soud I. stupně
uložil žalované povinnost zaplatit žalobci
71 000 Kč spolu s úroky z prodlení 
ve výši 9,75 % od 21. 9. 2007 do
31. 12. 2007 a od 1. 1. 2008 do zaplacení
ve výši repo sazby vyhlášené Českou ná-
rodní bankou pro první den kalendářního
pololetí, v němž trvá prodlení žalované,
zvýšené o sedm procentních bodů, to vše
do tří dnů od právní moci rozsudku
(výrok 1.), ohledně úroků z prodlení
z částky 71 000 Kč ve výši 9 % do
(správně od) 15. 2. 2006 do 31. 12. 2006,
ve výši 9,5 % od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007
a ve výši 9,75 % od 1. 7. 2007 do
20. 9. 2007 žalobu zamítl (výrok II.) a roz -
hodl o nákladech řízení. 

Žalobkyně se domáhala na žalované
zaplacení předmětné částky jakožto ceny
přepravy nákladu z V. n. V. do L. (U.), 
kterou pro žalovanou uskutečnila na zá-
kladě smlouvy o přepravě zboží ze dne
19. 12. 2005 a vyfakturovala fakturou
z 31. 12. 2005, splatnou 14. 2. 2006, kterou
však žalovaná nezaplatila. Mezi účastníky
nebylo sporu o tom, že žalobkyně přepra-
vila řádně pro žalovanou zboží ve smlouvě
specifikované; sporným mezi nimi zůstalo
pouze to, zda žalobkyně mohla žalované
předat díl 3/8 JSD potvrzený celním úřa-
dem při výjezdu zboží z E., což bylo (mimo
jiné) podle bodu 2 této smlouvy podmínkou
a podkladem pro uhrazení faktury. Podle
odborného vyjádření Generálního ředitel-
ství cel bylo přitom v možnostech žalob-
kyně tento doklad žalované zajistit. Soud
I. stupně po provedeném řízení uzavřel, že
nešlo o nemožnou podmínku, uvedený do-
klad není v mezinárodní přepravě zboží
cenným papírem a není tedy třeba umořo-
vacího řízení. Protože žalobce kopii tohoto
(ztraceného) listu předložil soudu, podmínku
smlouvy splnil (§ 36 odst. 1 obč. zák.). Při
aplikaci vyhl. č. 11/1975 Sb., o Úmluvě
o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční
nákladní přepravě (CMR), na smluvní vztah
účastníků, proto soud prvního stupně žalobě
vyhověl a uložil žalované povinnost zaplatit
přepravné ve sjednané výši 71 000 Kč
včetně úroků z prodlení od 21. 9. 2007, kdy
se žalovaná ocitla v prodlení, neboť k před-
ložení kopie dílu 3/8 JSD došlo při jednání
soudu konaném 19. 9. 2007 a následujícího
dne mohlo být plněno. Pokud žalobkyně
požadovala úroky z prodlení i za předchozí
dobu, tj. od 15. 2. 2006 do 20. 9. 2007, soud
prvního stupně v této části žalobu zamítl
a o nákladech řízení rozhodl tak, že žalob -
ci přiznal jejich plnou náhradu, poně vadž
měl neúspěch v nepatrné části (§ 142 
odst. 3 o. s. ř.). 

Odvolací soud přezkoumal rozsudek
soudu prvního stupně a shledal, že soud
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I. stupně vycházel při svém rozhodování
z postačujících skutkových podkladů
a správně uzavřel, že jde mezi účastníky
o přepravní smlouvu podle § 610 a násl.
obch. zák. Vzhledem k ust. § 756 obch. zák.
pak smluvní vztah účastníků správně posu-
zoval podle vyhl. č. 11/1975 Sb., o Úmluvě
o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční
nákladní dopravě (CMR), třebaže jde
o vztah dvou tuzemských subjektů, neboť
místo převzetí zásilky a předpokládané
místo jeho dodání, jak jsou uvedena 
v objednávce resp. ve smlouvě, leží ve
dvou různých státech, z nichž alespoň
jeden je smluvním státem této Úmluvy 
(čl. 1 odst. 1). Tato Úmluva pak dopadá i na
spor o zaplacení ceny přepravy (srov. roz-
sudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo
1262/2000). Na rozdíl od soudu I. stupně
však dospěl odvolací soud k závěru, že si
žalobkyně počínala v rozporu se smluvním
ujednáním a že jí tak nárok na přepravné
nevznikl. Zaplacení provedené přepravy
zboží je totiž podmíněno mimo jiné před-
ložením dílu 3/8 JSD jednotného přeprav-
ního dokladu potvrzeného celním orgánem
z hraničního přechodu při výstupu z EU
[bod 2) zvláštních dispozic smlouvy].
Pokud žalobkyně tomuto smluvnímu ujed-
nání nedostála a žalované potvrzený díl 
3/8 JSD nepředložila, ač tak učinit měla
a mohla, nesplnila odkládací podmínku
(§ 36 odst. 1 obč. zák.) a nárok na zaplacení
přepravného jí tak doposud nevznikl. V dů-
sledku odlišného právního názoru odvola-
cího soudu byl proto rozsudek soudu
I. stupně ve vyhovujícím výroku o věci
samé podle § 220 odst. 1 písmo a) o. s. ř.
změněn tak, že žaloba o zaplacení
71 000 Kč s příslušenstvím byla zamítnuta. 

Námitky žalovaného uplatněné v dovo-
lání zpochybňují správnost hodnocení
otázky, zda odvolací soud správně apliko-
val právní normu na zjištěný skutkový stav.
Žalobkyně namítá, že odvolací soud přece-
nil formální význam smlouvy, aplikoval

normu v extrémním nesouladu se skutko-
vými zjištěními a porušil principy spra-
vedlnosti. Dále uvádí, že nepřihlédl
k úpravě obsažené v čl. 11 odst. 3 vyhl.
č. 11/1975 Sb., kterou byla vyhlášena
Úmluva o přepravní smlouvě v meziná-
rodní silniční nákladní dopravě (CMR).

Podstatou posuzované věci je otázka,
zda v daném případě byla žalobkyně po-
vinna předložit žalované díl 3/8 JSD po-
tvrzený celním úřadem při výjezdu zboží
z EU, což bylo účastníky řízení smluveno
jako podmínka pro uhrazení faktury za pře-
pravu. Nejvyšší soud se v této věci zcela
ztotožňuje se závěrem odvolacího soudu.
Jestliže byl podle smlouvy vznik práva na
zaplacení přepravného vázán na předložení
dílu 3/8 JSD potvrzeného celním úřadem
při výjezdu zboží z EU, mohla se žalob-
kyně domáhat zaplacení přepravného te-
prve poté, co provedla přepravu a žalované
zmíněný dokument předložila. Tento závěr
by neplatil pouze v případě, kdyby žalob-
kyně prokázala, že předání dokumentu
bylo objektivně nemožné (např. proto, že
se takový doklad nevydává nebo neexis-
tuje). V takovém případě by byla příslušná
část smlouvy neplatná a žalobkyni by
vzniklo právo na úhradu přepravného i bez
předložení předmětného dokumentu. V ří-
zení před soudem prvního i druhého stupně
však bylo zjištěno, že daný dokument exis-
tuje a že byl předán řidiči, který přepravu
realizoval. Bylo tedy na žalobkyni, aby si
organizačně zajistila doručení dokladu do
svého fakturačního oddělení. Odvolací
soud zde zcela správně konstatoval, že
předložení dílu 3/8 JSD potvrzeného cel-
ním úřadem při výjezdu zboží z EU nebylo
pro žalobkyni nemožné a že jej předložit
mohla a měla. 

Jestliže žalobkyně namítá formálnost
postupu odvolacího soudu, která vede k po-
rušení principů spravedlnosti, zdůrazňuje
Nejvyšší soud, že rozsudek odvolacího
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soudu respektoval vůli smluvních stran
projevenou v ustanovení o fakturaci. Bylo
zcela na jejich vůli, jaké podmínky pro fak-
turaci a placení přepravného si dohodnou.
Jejich dohoda vyjádřená ve smlouvě byla
formulována způsobem v obchodním styku
zcela běžným a formulace nebyla zpochyb-
něna ani v jednání soudu prvního stupně
ani v odvolacím řízení. Nejvyšší soud proto
považuje za neopodstatněnou i námitku do-
volatelky o nejasnosti a vzájemné rozpor-
nosti smluvních ujednání. Vůle stran vyjá-
dřená ve smlouvě je určující pro jejich
práva a povinnosti ve vztahu smlouvou za-
loženém a z následných komplikací, které
při realizaci těchto povinností jednu ze
smluvních stran postihnou, nelze dovo -
zovat, že by se smluvní ujednání nemělo
splnit. Žalobkyně měla splnění smluvních
povinností zajistit příslušnými organizač-
ními opatřeními, popř. se pokusit o změnu
smlouvy. K ujednání, které by měnilo pod-
mínky fakturace a placení, však nedošlo. 

Nejvyšší soud tímto řeší i námitku do-
volatelky o rozporu jednání žalované se zá-
sadami poctivého obchodního styku. Zcela
běžné smluvní ujednání, které vyjadřovalo
autonomii smluvní vůle obou stran, nelze
kvalifikovat jako jednání, které neodpovídá
požadavkům poctivého obchodního styku
jen proto, že se jedné ze smluvních stran
nezdařilo smluvenou povinnost uskutečnit.

17. Vztah zásady profesionality,
autonomie vůle a smluvní
svobody

§ 261 odst. 3 písm. d), § 265, 
§ 673 až 681 obch. zák.

Smlouva o tichém společenství je 
zařazena do ust. § 261 odst. 3 písm. d)
obch. zák. jako smlouva, která se bez
ohledu na právní povahu svých smluv-

ních stran řídí obchodním zákoníkem.
Jde o smluvní typ úzce spjatý s podnika-
telskou činností, jehož jednou smluvní
stranou je vždy podnikatel. Pro takové
vztahy platí zásada profesionality účast-
níků smluvního vztahu, od nichž je
možno vyžadovat vyšší míru znalostí
a zkušeností i vyšší míru péče o vlastní
práva. Na druhé straně je tato zásada
spojena se zásadou minimalizace zásahů
do smluvní svobody a autonomie vůle
stran. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
26. 2. 2009, sp. zn. 23 Cdo 4427/2008

ASPI ID: JUD152926CZ

Z odůvodnění:

V projednávané věci zaujaly soudy niž-
ších stupňů právní názor, že ust. § 679 odst.
1 obch. zák. mělo v době uzavření smlouvy
dispozitivní charakter a smluvní strany si
proto mohly sjednat možnost výpovědi
i přísněji, než vyplývalo z doslovného textu
zákona. Dovolatel ve své argumentaci
tento závěr zpochybňuje a upozorňuje na
to, že výčet kogentních ustanovení v ust.
§ 263 odst. 1 obch. zák. nemá taxativní
charakter. Uvedená argumentace dovola-
tele se týká ust. § 679 odst. 1 obch. zák.,
které zprvu nebylo uvedeno ve výčtu 
kogentních ustanovení v § 263 odst. 1
obch. zák. a do tohoto výčtu bylo zařazeno 
až novelizací obchodního zákoníku
z. č. 370/2000 Sb. s účinností od 1. ledna
2001. Jádrem sporu je neshoda o tom, zda
bylo možné se při uzavření smlouvy o ti-
chém společenství odchýlit od úpravy ust.
§ 679 odst. 1 písm. b) obch. zák., tedy zda
bylo toto ustanovení dispozitivní v době,
kdy smluvní strany smlouvu uzavíraly. Sta-
novisko dovolatele je sice zdůvodněno, ale
odporuje platné úpravě obchodního záko-
níku. Argumentace zcela pomíjí, že 
obchodní zákoník má pro určení kogent-
nosti ustanovení v části třetí vlastní zvláštní
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režim a nelze tak na ně vztáhnout pravidlo
občanského práva, na něž dovolatel od -
kazuje. 

Ust. § 263 obch. zák. má jednoznačně
charakter taxativního výčtu. Vyplývá to jak
z jeho znění „Strany se mohou odchýlit od
ustanovení této části zákona nebo její jed-
notlivá ustanovení vyloučit s výjimkou us-
tanovení...“, tak i z odborné literatury – viz.
např. Štenglová I., Plíva S., Tomsa M.
a kol., Obchodní zákoník: komentář,
10. vydání, Praha: C. H. BECK 2005, na
str. 995. Historický výklad zde může mít
jen podpůrný charakter, neboť nelze před-
pokládat, že smluvní strany v době uzav -
ření smlouvy věděly nebo mohly vědět, 
že uvedené ustanovení bude v budoucnu
zařazeno do výčtu ustanovení kogentního
charakteru. Hodnocení právní úpravy z po-
hledu jejího dnešního stavu je zde nepří-
pustné. K tomu Nejvyšší soud podotýká, že
v době uzavření smlouvy panovala vše-
obecná shoda o dispozitivnosti předmět-
ného ustanovení a byly běžně uzavírány
smlouvy, které dispozitivnost úpravy vy-
užívaly. Tento právní názor byl již vyjádřen
v rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne
11. února 2003 sp. zn. 32 Odo 340/2002.
Uvedené rozhodnutí se sice zabývalo obrá-
cenou situací – řešilo otázku platnosti do-
ložky, která umožnila výpověď smlouvy
o tichém společenství sjednané na dobu 
určitou, ovšem jeho závěry mohou posky-
tovat vodítko i pro tento případ. Nejvyšší

soud v citovaném rozhodnutí konstatoval,
že podle úpravy platné do 1. 1. 2001 bylo
ust. 679 odst. 1 písm. b) obch. zák. dispo-
zitivní a umožňovalo sjednání odlišného
režimu. Skutečnost, že byl sjednán režim
volnější, zatímco ve zkoumaném případě
šlo o režim přísnější, nemá na samotné
konstatování dispozitivnosti ustanovení
vliv. 

Uvedený závěr lze dovodit i z charak -
teru samotné smlouvy o tichém společen-
ství. Smlouva o tichém společenství je 
zařazena do ust. § 261 odst. 3 písm. d)
obch. zák. jako smlouva, která se bez
ohledu na právní povahu svých smluvních
stran řídí obchodním zákoníkem. Jde
o smluvní typ úzce spjatý s podnikatelskou
činností, jehož jednou smluvní stranou je
vždy podnikatel. Pro takové vztahy platí
zásada profesionality účastníků smluvního
vztahu, od nichž je možno vyžadovat vyšší
míru znalostí a zkušeností i vyšší míru péče
o vlastní práva. Na druhé straně je tato zá-
sada spojena se zásadou minimalizace zá-
sahů do smluvní svobody a autonomie vůle
stran. Závěry Nejvyššího soudu se tedy
plně shodují se závěry soudů nižších
stupňů, které sporné ujednání kvalifikovaly
jako projev svobody a autonomie smluv-
ních stran, zejména když bylo prokázáno,
že obě smluvní strany na ujednání trvaly
i po upozornění právníka, že se odchylují
od výslovného pravidla uvedeného v ob-
chodním zákoníku.
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18. Prolomení smluvní volnosti

čl. 2 odst. 3 Listiny

II. Zásadu smluvní volnosti lze pro-
lomit jen na základě výslovné zákonné
úpravy či smluvního ujednání. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
20. 11. 2008, sp. zn. 26 Cdo 863/2007

ASPI ID: JUD144404CZ

Z odůvodnění:

Okresní soud ve Strakonicích (soud
prvního stupně) rozsudkem ze dne
21. 3. 2003, čj. 6 C 50/2002-56, nahradil za
žalovaného projev vůle s uzavřením ná-
jemní smlouvy obsažené ve výroku roz-
sudku a dále rozhodl o nákladech řízení
mezi účastníky. Soud prvního stupně vyšel
ze zjištění, že usnesením městské rady ža-
lovaného města byla přijata pravidla pro
přidělování bytových jednotek na základě
tzv. obálkové metody s tím, že nájemní
smlouvy k bytům budou uzavírány na dobu
jednoho roku s možností automatického
obnovení nájmu za splnění podmínek vy-
plývajících z nájemní smlouvy. Pravidla
byla zveřejněna ve Zpravodaji města S. ze
dne 1. 7. 1999. Po uvolnění jednoho z bytů
zveřejnil žalovaný v době od 21. 6. do
10. 8. 2002 nabídku jeho pronájmu, ná-
sledně byl žalobce vybrán jako úspěšný 
žadatel, složil nabídnutou částku spolu
s běžným nájemným a dne 20. 9. 2002 uzav -
řel se žalovaným nájemní smlouvu. Soud 
prvního stupně dovodil, že uvedená ná-
jemní smlouva je zčásti absolutně neplatná
pro nedostatek svobody vůle žalobce podle
§ 37 občanského zákoníku (dále jen
„obč. zák.“), neboť z nabídky nevyplývá
vůle žalovaného jako vlastníka a pronají-
matele předmětného bytu uzavřít nájem na

dobu určitou, nýbrž uzavřít „nájem“ s tím
zájemcem, který bude jako úspěšný vybrán
orgánem žalovaného, takže lze za analogic-
kého použití § 686 odst. 2 obč. zák. vyložit,
že předmětem nabídky měl být nájem na
dobu neurčitou. Soud prvního stupně ozna-
čil smlouvu za částečně neplatnou též
podle § 39 obč. zák., neboť je nemravná
a příčí se zákonu tím, že porušuje rovnost
účastníků a znevýhodňuje nájemce. Na zá-
kladě uvedených úvah soud prvního stupně
uzavřel, že návrh žalobce na nahrazení pro-
jevu vůle žalovaného k uzavření nájemní
smlouvy odpovídající její zákonné úpravě
je důvodný.

K odvolání žalovaného Krajský soud
v Českých Budějovicích (odvolací soud)
rozsudkem ze dne 2. 7. 2003, čj. 5 Co
1420/2003-79, ve znění usnesení ze dne
1. 9. 2003, čj. 5 Co 1420/2003-88, rozsu-
dek soudu prvního stupně změnil tak, že
zamítl žalobu požadující nahrazení pro-
jevu vůle žalovaného k uzavření tam spe-
cifikované nájemní smlouvy, změnil
i výrok o náhradě nákladů řízení před sou-
dem prvního stupně a rozhodl o náhradě
nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud
převzal skutková zjištění soudu prvního
stupně, neztotožnil se však s jeho právními
závěry. Dovodil, že nárok na nahrazení
projevu vůle nemá v tomto případě pod-
klad v žádném z ustanovení hmotného
práva. Zdůraznil, že v občanskoprávních
vztazích platí zásada smluvní volnosti,
z níž existují výjimky pouze v případech
vyplývajících ze zákona anebo ze smlou -
vy, o takovou výjimku se však v této věci
nejedná.

Jak je patrno z obsahu dovolání, je jím
výslovně uplatněn dovolací důvod podle
§ 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., jímž lze na-
mítat, že rozhodnutí odvolacího soudu spo-
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čívá na nesprávném právním posouzení
věci. Dovolatel toto nesprávné právní po-
souzení spatřuje v řešení otázky, zda za da-
ného skutkového stavu lze soudním roz-
hodnutím nahradit projev vůle žalovaného
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu.

Právní posouzení věci odvolacím sou-
dem je správné z důvodů v něm uvede-
ných, na které dovolací soud pro stručnost
odkazuje. Dovolací námitky nejsou způso-
bilé správností právních závěrů odvolacího
soudu otřást. Dovolací argumentace je 
vybudována na přesvědčení žalobce, že 
při pochybnostech o platnosti smlouvy
o nájmu bytu uzavřené mezi účastníky je
jediným způsobem ochrany žalobce roz-
hodnutí, jímž by byl nahrazen projev vůle
žalovaného s uzavřením takové smlouvy.
Tato úvaha je však zjevně chybná, neboť
pochybnosti o platnosti smlouvy tako-
výmto způsobem odstranit v žádném pří-
padě nelze a je naopak třeba zvolit jiný
právní prostředek odstranění této nejistoty
(žalobu na plnění ze sporného právního
vztahu či na určení existence tohoto vztahu
či práva z něj vyplývajícího). Rozhodnutí
odvolacího soudu se otázkou platnosti ná-
jemní smlouvy nezabývá a řešení této
otázky ani není pro rozhodnutí ve věci vý-
znamné. Byla-li smlouva platně uzavřena
(i kdyby byla zčásti neplatná), není důvod
nahrazovat projev vůle žalobce s jejím
uzav řením. Sám žalobce v této souvislosti
logicky dovozuje, že (v takovém případě)
podstatné náležitosti byly sjednány a zbý-
vající otázky jsou upraveny zákonem.
Pokud by bylo neplatně sjednáno pouze
omezení nájmu na dobu určitou, vyplývá
z ustanovení § 686 odst. 2 obč. zák., že
smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou.
Byla-li smlouva uzavřena v tísni, je to jen
důvod k odstoupení od ní (§ 49 obč. zák.).
Ani kdyby smlouva byla zcela neplatná,
nelze z hmotného práva dovodit nárok na
nahrazení projevu vůle žalovaným. Odvo-
lací soud zcela správně poukázal na zásadu

smluvní volnosti, kterou lze prolomit jen
na základě výslovné zákonné úpravy či
smluvního ujednání. Tyto výjimky z pra-
vidla nelze rozšiřovat ani na základě ana-
logie ani „přirozenoprávní cestou“; ostatně
dovolatel ani blíže nespecifikuje, v čem by
se měla aplikace pozitivního práva odvola-
cím soudem dostat do rozporu s jeho úče-
lem či základními principy. Na uvedených
závěrech nemohou nic změnit ani úvahy
dovolatele o kogentní povaze norem upra-
vujících nájem bytu.

19. Smluvní svoboda a cenová
regulace

čl. 11 odst. 1 Listiny

Nezbytnou součástí demokratického
právního státu je i ochrana svobody
smluvní vůle, jež je derivátem ústavní
ochrany práva vlastnického dle čl. 11
odst. 1 Listiny, jehož základním kompo-
nentem je ius disponendi. Cenová regu-
lace je proto opatřením výjimečným
a akceptovatelným pouze za zcela ome-
zených podmínek.

Nález Ústavního soudu ze dne
23. 5. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 24/99

Z odůvodnění:

Dikce ustanovení § 17 odst. 5 zákona
č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů, jehož ústavnost je Ústavním soudem
posuzována v řízení o kontrole norem, je
následující:

„Hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní
péče hrazené ze zdravotního pojištění se
dohodnou v dohodovacím řízení zástupců

a) Všeobecné zdravotní pojišťovny
České republiky a ostatních zdravotních
pojišťoven a
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b) příslušných profesních sdružení po-
skytovatelů jako zástupců smluvních zdra-
votnických zařízení.

Výsledek dohodovacího řízení posoudí
Ministerstvo zdravotnictví z hlediska sou-
ladu s právními předpisy a veřejným zá-
jmem a vyhlásí jej ve Věstníku Ministerstva
zdravotnictví. Nedojde-li dohodovací řízení
k výsledku do 15 dnů před skončením účin-
nosti posledních výsledků dohodovacího 
řízení nebo pokud výsledek dohodovacího
řízení bude odporovat právním předpisům
nebo veřejnému zájmu, vláda České repu-
bliky rozhodne na návrh Ministerstva zdra-
votnictví o hodnotách bodu a výši úhrad
zdravotní péče hrazené ze zdravotního po-
jištění; rozhodnutí se vyhlásí ve Věstníku
Ministerstva zdravotnictví.“

Uvedená dikce je dána novelou zá-
kona o veřejném zdravotním pojištění
č. 2/1998 Sb., jež nahradila znění, dle
něhož „výsledek dohodovacího řízení o ce-
nách ve zdravotnictví bude posouzen z hle-
diska souladu s právními předpisy a veřej-
ným zájmem Ministerstva zdravotnictví
a Ministerstvem financí, které jej poté vydá
jako cenový výměr.“ Příčinou změny, jež je
artikulována v důvodové zprávě k uvedené
novele, jakož i ve vyjádřeních účastníka ří-
zení, byla absence mechanizmu rozhodování
o hodnotě bodu v případech, kdy mezi účast-
níky cenových jednání nedojde k dohodě.

Dle § 10 zákona č. 526/1990 Sb. zboží,
u něhož se uplatňuje regulace cen podle 
§ 5 a 6 uvedeného zákona, zařazují cenové
orgány rozhodnutím do seznamu zboží
s regulovanými cenami, přičemž seznam
a ceny v jeho rámci stanovené a zboží,
u něhož se uplatňuje regulace cen podle 
§ 8 uvedeného zákona, uveřejňují cenové
orgány v Cenovém věstníku. Cenovým 
orgánem příslušným rozhodovat o regulaci
cen je přitom dle § 2, 2a a 2b zákona
č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů

České republiky v oblasti cen, ve znění
pozdějších předpisů, Ministerstvo financí.

Ustanovení § 17 odst. 5 zákona o ve-
řejném zdravotním pojištění představuje
tudíž ve vztahu k zákonu o cenách lex spe-
cialis, když pro oblast regulace cen, jež
jsou vyjádřeny hodnotou bodu a výší úhrad
zdravotní péče hrazené ze zdravotního po-
jištění, stanoví zvláštní postup, rozhodo-
vání svěřuje vládě (a nikoli Ministerstvu fi-
nancí, jak je tomu dle zákona o cenách)
a odlišným způsobem upravuje i formu vý-
sledku tohoto rozhodování (a to jako roz-
hodnutí, jež je publikováno ve Věstníku
Ministerstva zdravotnictví).

Nelze dále, a to i z důvodu, jež vyply-
nul z průběhu ústního jednání, přisvědčit
názoru Senátu, dle něhož se v případě roz-
hodování vlády o hodnotě bodu a výši úhrad
zdravotní péče jedná o rozhodnutí „nezávis -
lého rozhodce“, které ve smluvním právu
není ojedinělé (např. rozhodovací rozhodce
v řízení o uzavření kolektivní smlouvy, ří-
zení před rozhodci apod.). Český právní
řád zná rozhodčí řízení jednak dle zákona
č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o vý-
konu rozhodčích nálezů, a jednak dle zákona
č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání,
ve znění pozdějších předpisů. V případě
prvním je podmínkou rozhodčího řízení
uzavření rozhodčí smlouvy (dle § 2 uvede-
ného zákona), tudíž v něm nedochází k do-
tčení smluvní volnosti. V případě druhém
platí dle § 13 odst. 1 zákona o kolektivním
vyjednávání rovněž jako princip podmínka
dohody smluvních stran o rozhodčím ří-
zení. Pouze jako výjimka dle § 13 odst. 2
dochází k rozhodčímu řízení i v případě,
jest liže se smluvní strany nedohodnou, a to
jde-li o spor o plnění závazků z kolektivní
smlouvy (což není analogií posuzované
věci) nebo jde-li o spor o uzavření kolek-
tivní smlouvy vzniklý na pracovišti, kde je
zakázáno stávkovat (§ 20 zákona o kolek-
tivním vyjednávání). I v uvedeném jedi-
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