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Material Amendment to a Contract as Privative Novation
Summary: The main interest of this article is a legal regime of a contract for works concluded before
1. 1. 2014 (the Contract). First of all, the authors deal with time applicability of the legislation effective
upon 1. 1. 2014, i.e. of the Act no. 89/2012, the civil code (the CC) in relation to the Contract and they
address the issue of retroactivity. The crucial question is thus if and how an amendment to the Contract
(after 1. 1. 2014) affects its legal regime. The authors conclude that if the amendment to the Contract means
privative novation, i.e. replacement of an original obligation with a new one, the Contract will be newly
governed by the CC. As an example of privative novation may serve a substantial modification to the public
Contract concluded under the Act no. 137/2006. Based on the interpretation compliant with EU law, the
authors come to a conclusion that the substantial modification to the public Contract demonstrates the will
of the parties to renegotiate the Contract resulting in privative novation under Section 1902 of the CC.
Furthermore, regarding Rome I the authors argue that an international Contract may, after its privative
novation takes place, be governed by a different legal system than the parties originally intended. The aim of
this article is thus also to provide a viable solution for the unintended and undesirable consequences of the
privative novation.
Key words: public procurement, substantial modification, novation, indirect effect, Rome I
Pﬁedstavme si zcela bûÏn˘ pﬁípad – smlouvu
o dílo, jejímÏ pﬁedmûtem je zhotovení stavebních prací, uzavﬁenou pﬁed 1. lednem 2014, tedy
za úãinnosti dosavadních právních pﬁedpisÛ –
zejména zák. ã. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
(ObchZ) a zák. ã. 40/1964 Sb., obãansk˘ zákoník
(OZ), k jejímuÏ plnûní v‰ak dochází aÏ letos, tj.
po nabytí úãinnosti zák. ã. 89/2012 Sb., obãansk˘ zákoník (NOZ). Z praktického hlediska je
stûÏejní, zda se budou nároky smluvních stran
ﬁídit dosavadními právními pﬁedpisy ãi nov˘m
NOZ. Zdánlivû jednoduchou odpovûì, kterou
najdeme v pﬁechodném ustanovení § 3028 odst.
3 NOZ,2 zde komplikuje v praxi dosti obvyklé
dodatkování smluv.
V souvislosti s uzavíráním dodatkÛ ke
smlouvû o dílo, jeÏ byla uzavﬁena pﬁed 1. lednem 2014 – naz˘vejme ji jako „Dosavadní SoD“
– se v praxi i v odborné literatuﬁe objevuje celá
ﬁada sporn˘ch otázek, které jsou s pﬁechodem
k nové soukromoprávní úpravû spojeny. Ujednání, formálnû oznaãené jako dodatek, lze totiÏ
ve vztahu k Dosavadní SoD závazkovû kvalifikovat rÛzn˘mi zpÛsoby (se zásadnû odli‰n˘mi
právními dÛsledky) – mÛÏe jít napﬁ. o kumula-

tivní nebo privativní novaci ãi o zcela samostatnou smlouvu. Je tedy otázkou, zda, za jak˘ch
podmínek a v jakém rozsahu se na práva a povinnosti dle takto dodatkované Dosavadní SoD
uplatní dosavadní (jiÏ neplatné) právní pﬁedpisy. Dále je sporné, zda a za jak˘ch podmínek se
budou práva a povinnosti dle smluvních dodatkÛ uzavﬁen˘ch po 1. lednu 2014 ﬁídit t˘miÏ
pﬁedpisy jako Dosavadní SoD.
Cílem tohoto pﬁíspûvku je zodpovûdût v˘‰e
poloÏené otázky, a to nejen z hlediska práva civilního, ale také pohledem práva veﬁejn˘ch zakázek a mezinárodního práva soukromého.
Domníváme se, Ïe právû v oblasti veﬁejn˘ch zakázek lze s vût‰í naléhavostí a argumentaãní
pﬁesvûdãivostí ukázat (spí‰e neÏádoucí) právní
závûry, k nimÏ vede dÛsledná interpretace tuzemské i evropské právní regulace. V pﬁípadech
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Tato staÈ byla vypracována v rámci programu rozvoje vûdních
oborÛ Univerzity Karlovy v Praze – PRVOUK ã. P04:
Institucionální a normativní promûny práva v evropském
a globálním kontextu, a PRVOUK ã. P05: Soukromé právo
XXI. století.
§ 3028 odst. 2 NOZ: „Není-li dále stanoveno jinak, ﬁídí se jiné
právní pomûry vzniklé pﬁede dnem nabytí úãinnosti tohoto
zákona [...] dosavadními právními pﬁedpisy [...].“
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smluv s mezinárodním prvkem se pak nabízí
otázka, zda a za jak˘ch podmínek mÛÏe dodatkování Dosavadní SoD ovlivnit volbu rozhodného práva. Závûrem tohoto ãlánku se pokusíme
ukázat, jak mohou smluvní strany ﬁadû obtíÏí
spojen˘ch se zmûnou Dosavadní SoD pﬁedejít.

Dosavadní SoD z hlediska
§ 3028 odst. 3 NOZ (zásada
neretroaktivity)
Smlouva pﬁedstavuje základní zdroj práv a povinností kontrahentÛ. Právní pomûr zaloÏen˘
smlouvou se ov‰em neﬁídí jen ujednáními
smlouvy, ale ve zbylém rozsahu (ãi v rozsahu
donucujících ustanovení zákona, která ve své
podstatû pﬁedstavují veﬁejnoprávní zásah do jinak témûﬁ neomezené smluvní svobody stran)
také subsidiárnû pouÏiteln˘mi ustanoveními
zákona. Pomineme-li proto dal‰í normativní
prameny jako obchodní zvyklosti ãi zavedenou
praxi stran, lze si zjednodu‰enû pﬁedstavit, Ïe se
právní pomûr mezi smluvními stranami ﬁídí
(a) zákonem v rozsahu pﬁednostnû pouÏiteln˘ch kogentních ustanovení právního ﬁádu, od
nichÏ se strany nemohly platnû odch˘lit,
(b) smlouvou a (c) zákonem v rozsahu subsidiárnû pouÏiteln˘ch ustanovení, tj. uplatniteln˘mi dispozitivními ustanoveními zákona
v rozsahu, v nûmÏ nebyla tato ustanovení odchyln˘m ujednáním stran nahrazena.
Ustanovení zákona se ov‰em bûhem trvání
právního pomûru ãasto mûní, coÏ vyvolává
otázku, kter˘m ãasov˘m znûním zmûnûn˘ch
právních pﬁedpisÛ se bude ﬁídit Dosavadní
SoD. Problematika ãasové pÛsobnosti právních
pﬁedpisÛ má zásadní v˘znam, neboÈ aplikace
rÛzn˘ch ãasov˘ch znûní pouÏiteln˘ch ustanovení právních pﬁedpisÛ mÛÏe snadno zasáhnout do jiÏ nabyt˘ch práv smluvních stran
a naru‰it tak napﬁ. smluvní rovnováhu.3
Obecnû lze rozli‰it tﬁi základní mody ãasového pÛsobení nové právní úpravy. (1) pravá retroaktivita – obsah i podmínky platnosti vzniku
právního pomûru se ﬁídí nov˘m právem, (2) nepravá retroaktivita – obsah právního pomûru se
ﬁídí nov˘m právem, podmínky platnosti jeho
vzniku se ﬁídí dosavadními pﬁedpisy a (3) neretroaktivita – obsah i podmínky platnosti vzniku
právního pomûru se ﬁídí dosavadními pﬁedpisy.
Prv˘ mód ãasového pÛsobení práva – pravá
retroaktivita – se v hmotném právu uplatní
pouze v˘jimeãnû, pokud to zákon v˘slovnû stanoví.4 Ve vztahu k Dosavadní SoD lze shrnout,
Ïe zákonodárce v˘slovnû v NOZ pravou retroaktivitu nestanovil, proto se dle NOZ nebudou
nikdy posuzovat podmínky platnosti vzniku
samotné Dosavadní SoD. Naproti tomu nepra4
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vá retroaktivita je v soukromém právu obecnû
pﬁípustná a dle § 3028 odst. 1 a odst. 2 NOZ
pﬁedstavuje hlavní zásadu ãasové pÛsobnosti
soukromého práva.5 DÛvodem je potﬁeba zajistit plynul˘ pﬁechod od staré právní úpravy
k nové. V˘jimky z principu nepravé retroaktivity by mûl zákonodárce opût explicitnû vyslovit
v zákonû.
Doslovné znûní pﬁechodn˘ch ustanovení
NOZ v této otázce na‰tûstí neponechává pﬁíli‰
pochybností, kdyÏ právû pro smluvní závazkové vztahy stanoví v § 3028 odst. 3 NOZ explicitní v˘jimku z nepravé retroaktivity, a to ve
prospûch neretroaktivity. Dokud se dosavadní
závazkové právní pomûry nevyãerpají, posuzují se jejich obsah i podmínky jejich vzniku zcela
dle dosavadních právních pﬁedpisÛ. Primárnû
se proto obsah i podmínky platnosti vzniku Dosavadní SoD budou v souladu s pravidlem neretroaktivity vyjádﬁen˘m v § 3028 odst. 3 NOZ
ﬁídit dosavadními pﬁedpisy.
Celkovû lze uzavﬁít, Ïe by se právní pomûr
(závazkov˘ právní vztah), resp. jednotlivá práva a povinnosti smluvních stran, mûl mûnit
v rozsahu pﬁednostnû ãi subsidiárnû pouÏiteln˘ch ustanovení zákona bez vÛle stran jen v pﬁípadech, kdy tak v˘slovnû stanoví právní
pﬁedpis, tj. zpravidla pﬁechodná ustanovení
právního pﬁedpisu. Pﬁechodná ustanovení (nejen) soukromoprávních pﬁedpisÛ jsou totiÏ souãástí veﬁejného poﬁádku, a tudíÏ mají pﬁednost
pﬁed vÛlí stran. Nestanoví-li ov‰em pﬁechodná
ustanovení zákona nic o ãasové pÛsobnosti urãitého ustanovení novely ãi nového zákona, mûl
by se právní pomûr v tomto ohledu ﬁídit pÛvodní vÛlí smluvních stran. Tu v‰ak ãasto nelze
ze samotné smlouvy rozpoznat ãi zcela chybí.
BûÏnû se vyskytující smluvní ujednání jako:
„Nestanoví-li tato smlouva jinak, ﬁídí se práva
a povinnosti smluvních stran právními pﬁedpisy âeské republiky.“ nám totiÏ neﬁíká nic ohlednû ãasového znûní takto pouÏiteln˘ch právních
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K tomu aktuálnû viz napﬁ. BERAN, K. Normy obãanského práva.
In: DVO¤ÁK, J. – ·VESTKA, J. – ZUKLÍNOVÁ, M. a kol.
Obãanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná ãást,
Wolters Kluwer âR, Praha 2013, str. 140–142.
Viz nálezy Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. II. ÚS
303/95; a ze dne 6. 2. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 38/06 (23/2007
USn.).
Nepravá retroaktivita je podle nálezu Ústavního soudu ze dne
19. 4. 2011, ve vûci sp. zn. Pl. ÚS 53/10 (N 75/61 SbNU 137;
119/2011 Sb.) v souladu se zásadou ochrany dÛvûry v právo
tehdy, pokud je vhodná a potﬁebná k dosaÏení zákonem
sledovaného cíle a pokud je pﬁi celkovém pomûﬁování
„zklamané“ dÛvûry a v˘znamu a naléhavosti dÛvodÛ právní
zmûny zachována hranice únosnosti. Viz téÏ rozhodnutí
Ústavního soudu ze dne 15. 5. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 17/11
(102/2012 USn.); rozhodnutí SDEU ze dne 4. 7. 1973,
Westzucker GmbH v Einfuhr – und Vorratsstelle für Zucker,
C-1/73; rozhodnutí SDEU ze dne 15. 6. 1976, Comptoir national
technique agricole (CNTA) SA v Commission of the European
Communities, C-74/74; rozhodnutí Spolkového ústavního soudu
ze dne 19. 12. 1961 sp. zn. 2 BvR 1/60; BVerfGE 13, 274, 278;
ãi rozhodnutí Spolkového ústavního soudu ze dne 7. 7. 2010
sp. zn. 2 BvL 14/02, bod 58.
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pﬁedpisÛ. Takové ujednání lze spí‰e interpretovat jako urãení rozhodného práva v pﬁípadech,
Ïe se jedná o vztah s mezinárodním prvkem. Je
tedy otázkou, zda smluvní strany vÛbec mívají
dostateãnû urãitou vÛli ohlednû ãasové pÛsobnosti právních pﬁedpisÛ.
Absence pﬁechodn˘ch zákonn˘ch ustanovení, ãi mezera v jejich vûcné pÛsobnosti, která by
ov‰em mûla b˘t jen v˘jimeãná, dle na‰eho názoru v takovém pﬁípadû vede spí‰e k nutnosti
aplikace pﬁednostnû ãi subsidiárnû pouÏiteln˘ch ustanovení právních pﬁedpisÛ ve znûní
úãinném v dobû uzavﬁení smlouvy. Krátkodobost (závazkového) právního pomûru a s ním
související víra v nabytá práva totiÏ zpravidla
silnû pﬁeváÏí i nad (jinak pﬁípustnou) nepravou
retroaktivitou. Opaãn˘ v˘klad by naru‰oval
právní jistotu a podlamoval dÛvûru obãanÛ
v právo.

Trvání právního pomûru
Lze vyslovit obecn˘ závûr, Ïe dokud právní
pomûr (platnû) trvá, ﬁídí se tento pomûr, resp.
posouzení platnosti jeho vzniku a obsah jednotliv˘ch závazkÛ z tohoto právního pomûru
vznikl˘ch, pouÏiteln˘mi právními pﬁedpisy
úãinn˘mi v dobû jeho vzniku. Nebude tomu tak
zásadnû jen v pﬁípadû, stanoví-li to pﬁechodná
ustanovení nov˘ch právních pﬁedpisÛ. Opaãnû
platí, Ïe pﬁestane-li právní pomûr trvat (zanikne)
a na jeho místo nastoupí pomûr nov˘, uplatní se
na nûj ustanovení právních pﬁedpisÛ úãinn˘ch
v dobû jeho vzniku. V ãem ale spoãívá trvalost
právního pomûru? Trvá právní pomûr zaloÏen˘
smlouvou i po tom, co byl mnohokrát zmûnûn
dodatkem ke smlouvû? Odpovûdi na tyto a podobné otázky je tﬁeba hledat nejen v pozitivním
právu, ale téÏ v obecné právní teorii.
Zru‰ení dosavadního závazku (resp. právního pomûru) dohodou stran a jeho nahrazení závazkem (právním pomûrem) nov˘m se
v obecné teorii soukromého práva naz˘vá novací, tj. dohodou o zmûnû obsahu závazku.6
Novace se tedy váÏe na právní skuteãnost, a to
dohodu stran. Rozli‰ujeme tzv. novaci privativní a kumulativní.7 Privativní novace znamená
nahrazení pÛvodního závazku závazkem nov˘m; novace kumulativní pak pﬁistoupení závazku nového k závazku pÛvodnímu.8 Zatímco
privativní novace pojmovû zahrnuje téÏ zru‰ení
pÛvodního závazku (na jeho místo nastupuje
závazek nov˘), u kumulativní novace se pÛvodní závazek neru‰í. Právní pomûr tedy mÛÏe
b˘t zru‰en cestou privativní novace.
Privativní novace má pﬁitom obecnû za následek také zmûnu obsahu závazku v rozsahu
pﬁednostnû ãi podpÛrnû pouÏiteln˘ch ustano-
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vení právních pﬁedpisÛ. Zru‰ením pÛvodního
právního pomûru pﬁestanou b˘t strany vázány
nejen pÛvodní smlouvou, ale téÏ pﬁíslu‰n˘mi
ustanoveními zákona úãinn˘mi v dobû uzavﬁení pÛvodní smlouvy. Nahrazením pÛvodního
právního pomûru se totiÏ zakládá právní pomûr
nanovo, ãímÏ se nanovo atrahují také pﬁednostnû ãi subsidiárnû pouÏitelná ustanovení právních pﬁedpisÛ, ov‰em jiÏ ve znûní úãinném
v dobû zaloÏení nového právního pomûru. Privativní novace Dosavadní SoD má za následek
její nahrazení smlouvou o dílo, jeÏ se ﬁídí plnû
reÏimem NOZ – naz˘vejme ji „Nová SoD“.
V ãeském právu lze privativní novaci spojovat (1) se zmûnou právního dÛvodu, (2) se zmûnou kauzy a (3) se zmûnou obsahu smlouvy.
Otázka zmûny právního dÛvodu zpravidla neãiní vût‰ích obtíÏí. Je totiÏ zﬁejmé, Ïe nahrazení
právního titulu pro totéÏ plnûní pﬁedpokládá
zru‰ení titulu pÛvodního. Dle teorie civilního
práva dochází k privativní novaci rovnûÏ tam,
kde je zmûna závazku spojena s novou kauzou.9
Na obecné rovinû závazkového práva NOZ v˘slovnû potvrzuje, a v jistém smyslu i roz‰iﬁuje,
tzv. kauzální teorii. Dle kauzální teorie je nutnou podmínkou vzniknu závazku v právním
slova smyslu existence kauzy (neboli hospodáﬁského dÛvodu) tohoto závazku. Vznik závazku
bez takového dÛvodu není vÛbec moÏn˘.10
Uvedenou teorii doplÀuje § 1722 NOZ, jenÏ ãiní
pﬁedpokladem vzniku závazku téÏ zájem vûﬁitele (právem aprobovan˘). Nebude-li mít proto
smlouva kauzu, nebude se na ni pohlíÏet jako
na závazek.
Tﬁetím pﬁípadem privativní novace je zmûna
v obsahu závazku. Podle pﬁedváleãné ãeské
právní teorie i podle souãasného rakouského
práva (§ 1376 ABGB) dochází k novaci, mûní-li
se právní dÛvod nebo hlavní pﬁedmût pohledávky.11 Stejnû tak chápe privativní novaci
hlavní autor textu NOZ, Karel Eliá‰, podle nûjÏ
dochází pﬁi novaci ke zmûnû právního dÛvodu

6

7

8

9

10

11

Samotn˘ pojem novace pochází z latiny (z ﬁímského práva)
a vychází z oznaãení nûãeho nového (aliquid novi) v závazku –
odtud novace (novatio). Viz napﬁ. BARTO·EK, M. Encyklopedie
ﬁímského práva. Academia. Praha 1994, str. 194; ãi AMES, J. B.
Novation. In: Harvard Law Review,1892, vol. 6(4), str. 184
a násl.
Viz napﬁ. téÏ RABAN, P. et al. Obãanské právo hmotné.
Relativní majetková práva. Brno: Václav Klemm. Brno 2013,
str. 63; VLÁDA âR. DÛvodová zpráva k vládnímu návrhu
obãanského zákoníku. Vláda âR, Praha, 2012, str. 459.
K rozli‰ování mezi zmûnou a zánikem závazku viz napﬁ. KNAPP,
V. Splnûní závazku a jiné zpÛsoby jejich zániku. âSAV, Praha
1955, str. 12.
Viz napﬁ. HANDLAR, J. Nov˘ obãansk˘ zákoník – nenaplnûná
v˘chodiska. In: Právní rozhledy, roã. 18(23), 2010, str. 844
a násl.
Viz téÏ § 1791 odst. 1 NOZ, podle nûjÏ vzniku a trvání závazku
nebrání, není-li vyjádﬁen dÛvod, na jehoÏ základû má dluÏník
povinnost plnit; vûﬁitel je v‰ak povinen prokázat dÛvod závazku.
Srov. § 1375 a násl. Obecného zákoníku obãanského
ã. 946/1811 ﬁ. z.
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plnûní nebo ke zmûnû hlavního pﬁedmûtu plnûní.12 Ustanovení § 1902 NOZ v˘slovnû ﬁíká:
„Dohodou o zmûnû obsahu závazku se dosavadní závazek ru‰í a nahrazuje se nov˘m závazkem. MÛÏe-li v‰ak dosavadní závazek vedle
nového závazku obstát, má se za to, Ïe nebyl
zru‰en.“
Zdá se, Ïe ãeské právo povaÏuje témûﬁ jakoukoliv zmûnu v obsahu závazku (tj. nikoliv jen
zmûnu hlavního pﬁedmûtu, jak uvádí Eliá‰) za
privativní novaci, která závazek ex lege zru‰í
a nahradí jej závazkem nov˘m. Dané ustanovení
NOZ de iure umoÏÀuje pouze dvû formy zmûny
obsahu závazku, a to privativní a kumulativní
novaci, pﬁiãemÏ privativní novace pﬁedstavuje
formu základní. Handlar takové znûní textu zákona povaÏuje za návrat k „nejprimitivnûj‰ím
formám ﬁímského práva, které také dohodu
o zmûnû obsahu závazku neznalo a obsahové
zmûny závazkÛ ﬁe‰ilo skrze novaci.“13 Nemohly-li by strany zmûnit obsah svého závazku jinak neÏ formou novace (tj. zru‰ením pÛvodního
závazku vã. v‰ech dÛsledkÛ z toho plynoucích),
potíral by tím ãesk˘ zákon základní principy
smluvní volnosti. Zásada smluvní volnosti totiÏ
spoãívá nejen v moÏnosti smluvních stran svá
práva a povinnosti smlouvou zaloÏit, ale také je
zmûnit. Ustanovení § 1902 NOZ je tedy nutné
interpretovat jako ustanovení dispozitivní,14 jehoÏ pÛsobnost mohou smluvní strany vylouãit,15 a tím projevit svou vÛli pÛvodní závazek
nezru‰it.
Za pozornost v této souvislosti stojí pﬁinejmen‰ím také to, Ïe není pﬁíli‰ jasn˘ vztah mezi
§ 1901, podle nûjÏ je stranám „na vÛli ujednat si
zmûnu sv˘ch práv a povinností“, a § 1902 NOZ
V odborné literatuﬁe lze rozli‰it v zásadû tﬁi pﬁístupy, a to Ïe (1) tato ustanovení regulují
(a) zmûnu marginální, (b) privativní novaci
a (c) kumulativní novaci; nebo (2) regulují (a)
pouze privativní a (b) kumulativní novaci, pﬁiãemÏ § 1901 NOZ má toliko proklamativní v˘znam – k této variantû se kloní i autoﬁi tohoto
textu; nebo (3) regulují pouze (a) privativní
novaci a (b) v pochybnostech stanoví, co privativní novací není.16 Takováto doktrinální nejednotnost je ov‰em ponûkud ne‰Èastná, neboÈ
kaÏd˘ ze zmínûn˘ch pﬁístupÛ má naprosto odli‰né právní dÛsledky. Pﬁíãinou tohoto stavu je
patrnû i to, Ïe text NOZ nepﬁejímá dosavadní
chápání privativní novace jako dohody o zru‰ení závazku, ale vymezuje jí primárnû jako dohodu o zmûnû obsahu závazku.
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Zmûna obsahu smlouvy
po 1. lednu 2014
Vliv dodatku k Dosavadní SoD na její
právní reÏim
Novací provedenou po 1. lednu 2014 dochází
k zaloÏení nového právního pomûru, a to jiÏ
za úãinnosti NOZ. Ve vztahu k Dosavadní SoD
je tak nezbytné urãit, nakolik tvoﬁí právní jednání uãinûné po 1. lednu 2014 (formálnû oznaãené jako smluvní dodatek) s pÛvodním
právním úkonem (Dosavadní SoD) ucelen˘ „jin˘ právní pomûr“ ve smyslu § 3028 odst. 3
NOZ. Souvislost dodatku s pÛvodním právním
pomûrem (Dosavadní SoD) je moÏno dovodit
z celé ﬁady okolností, mezi nimiÏ by mûla hrát
primární roli oddûlitelnost, resp. neoddûlitelnost pﬁedmûtu dodatku od pﬁedmûtu pÛvodní
smlouvy. JestliÏe bude plnûní, které bude pﬁedmûtem dodatku k Dosavadní SoD, od pﬁedmûtu Dosavadní SoD oddûlitelné, lze s ohledem na
§ 1902 vûtu druhou NOZ oãekávat, Ïe smluvní
dodatek bude moÏné povaÏovat za zcela samostatn˘ a oddûliteln˘ právní pomûr od pÛvodní

12

13

14

15

16

ELIÁ·, K. Problematická ustanovení nového obãanského
zákoníku a jejich v˘klad. In: Bulletin Advokacie, ã. 11/2013,
str. 31.
HANDLAR, J. Nov˘ obãansk˘ zákoník – nenaplnûná
v˘chodiska. In: Právní rozhledy, roã. 18(23), 2010, str. 844
a násl.
Domníváme se, Ïe § 1902 NOZ má dispozitivní povahu a strany
si tak mohou za souãasného vylouãení aplikace § 1902 NOZ
ujednat zmûnu smlouvy, která nebude novací (privativní ãi
kumulativní). ZároveÀ si lze ov‰em pﬁedstavit argumentaci,
podle které § 1902 NOZ nereguluje „práva a povinnosti“, n˘brÏ
Ïe jde o regulaci zpÛsobu zmûny práva a povinností, a tudíÏ jím
nemohou úãastníci právního vztahu disponovat. Tím bychom
dospûli k závûru, Ïe § 1901 a § 1902 NOZ mají kogentní
povahu – srov. ·VESTKA, J. – DVO¤ÁK, J. – FIALA, J. a kol.
Obãansk˘ zákoník: komentáﬁ. (sv. I), Wolters Kluwer âR, Praha
2014, str. 15.
S tím se pojí otázka formy suspenzace tohoto ustanovení. NOZ
totiÏ vyÏaduje pro novaci písemnou formu, tzn., Ïe by písemnou
formu mûlo mít i vylouãení ustanovení NOZ o novaci. Takov˘
poÏadavek ov‰em odporuje základním principÛm smluvního
práva. Srov. napﬁ. ãl. 2:106 PECL, ãl. II.-4:105(1) DCFR. Viz téÏ
napﬁ. âECH, P. Nad nûkolika rekodifikaãními nejasnostmi. In:
Obchodnûprávní revue, roã. 4 (11-12), 2012, str. 324 a násl.;
HANDLAR, J. Zánik závazkÛ dohodou v obãanském
a obchodním právu. C. H. Beck, Praha 2010, str. 100 a násl.;
ELIÁ·, K. Problematická ustanovení nového obãanského
zákoníku a jejich v˘klad. In: Bulletin Advokacie, ã. 11/2013,
str. 31.
BlíÏe k variantû (1) viz napﬁ. âECH, F. K novaci dle NOZ
a jednomu (zdánlivému) rozporu. In: OBCZAN.CZ – komunitní
portál o rekodifikaci. 2013. Dostupné z URL:
<https://www.obczan.cz/clanky/k-novaci-dle-noz-a-jednomuzdanlive mu-rozporu> [pﬁístup dne 18. 5. 2014]; k variantû (2)
napﬁ. NOVOTN¯, P. Nov˘ obãansk˘ zákoník: smluvní právo.
Vyd. 1., Praha 2014, str. 79; RABAN, P. et al. Obãanské právo
hmotné. Relativní majetková práva. Václav Klemm, Brno 2013,
str. 63; VLÁDA âR. DÛvodová zpráva k vládnímu návrhu
obãanského zákoníku. Vláda âR, Praha 2012, str. 458–459;
HANDLAR, J. Nov˘ obãansk˘ zákoník – nenaplnûná
v˘chodiska. In: Právní rozhledy, roã. 18(23), 2010, str. 844nn;
k variantû (3) napﬁ. HÒRKA, P., BEZOU·KA, P., ELIÁ·, K.,
SCHMIED, Z., TRYLâ, L., & MORÁVEK, J. Zákoník práce
a související ustanovení nového obãanského zákoníku
s podrobn˘m komentáﬁem k 1. 1. 2014. ANAG, Olomouc 2014,
str. 691; âECH, P. Nad nûkolika rekodifikaãními nejasnostmi. In:
Obchodnûprávní revue, roã. 4(11-12), 2012, str. 324 a násl.;
a ãásteãnû téÏ HANDLAR, J. Nov˘ obãansk˘ zákoník –
nenaplnûná v˘chodiska. In: Právní rozhledy, roã. 18(23), 2010,
str. 844 a násl.
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SoD. V dÛsledku toho by se tak tento oddûliteln˘ (nov˘) právní pomûr vznikl˘ z dodatku plnû
ﬁídil reÏimem NOZ a pÛvodní smlouva pﬁedpisy dosavadními.
Naopak pokud by byl pﬁedmût dodatku
k Dosavadní SoD posouzen jako neoddûliteln˘,
pak je tﬁeba s ohledem na moÏné dÛsledky uzavﬁení pﬁíslu‰ného dodatku urãit téÏ to, zda se
jedná o zmûnu, která pﬁedstavuje privativní novaci ãi nikoliv. Pﬁedstavoval-li by totiÏ dodatek
k Dosavadní SoD privativní novaci, pak se okamÏikem uzavﬁení dodatku z celé této smlouvy
vã. jejích dodatkÛ stane Nová SoD, která se zcela ﬁídí reÏimem NOZ. Pokud by naopak ne‰lo
o privativní novaci, ﬁídila by se dle na‰eho názoru pÛvodní SoD i její dodatky reÏimem dosavadního OZ a ObchZ.17

Jak poznáme novaci?
Pro posouzení obsahu dohody o zmûnû závazku je nutné aplikovat obecná pravidla o v˘kladu právního jednání.18 Primární tedy bude
vyjádﬁená vÛle stran. V praxi b˘vá ov‰em rozli‰ení mezi zmûnou a zru‰ením závazku obtíÏné.
Knapp v této souvislosti uvádí, Ïe „[z] hlediska
filosofického je [...] kaÏdá zmûna zároveÀ zánikem a naopak zánik je i zmûnou. Pro obãanské
právo by ov‰em bylo chybné aplikovat tento filosofick˘ poznatek tak, Ïe by se setﬁely rozdíly
mezi zmûnou a zánikem závazkÛ.“19 Mezi zmûnou a zánikem závazku je nezbytné rozli‰ovat,
neboÈ obojí má zcela rozdílné právní úãinky.
Knapp v tomto ohledu povaÏuje za urãující objektivní kritéria (zmûna kauzy, titulu, hlavního
pﬁedmûtu), která nám mohou napovûdût, zda
strany mûly pﬁi sjednávání dodatku vÛli pÛvodní závazek zru‰it, tj. uãinit zmûnu natolik
podstatnou, Ïe jiÏ pÛvodní právní skuteãnosti
nechtûjí dále pﬁiznávat právní úãinky. Podstatná zmûna smlouvy tudíÏ pﬁedstavuje vodítko,
dle nûjÏ lze pﬁi absenci v˘slovného odchylného
ujednání stran usuzovat na vÛli stran.20 S pﬁihlédnutím k dikci § 1902 NOZ mÛÏeme tedy
dovodit, Ïe neujednají-li si strany v˘slovnû jinak, potom podstatná zmûna smlouvy pﬁedstavuje její privativní novaci. Tyto obecné závûry,
jak dále ukáÏeme, mohou b˘t ov‰em v˘znamnû
ovlivnûny zvlá‰tními právními pﬁedpisy.
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noprávní regulace práva soukromého.21 Tam,
kde pﬁeváÏí veﬁejn˘ zájem na urãité úpravû
právních pomûrÛ, dochází bez ohledu na vÛli
stran k zákonem pﬁedvídan˘m právním dÛsledkÛm. Tak tomu mÛÏe b˘t v pﬁípadû jiÏ zmínûn˘ch pﬁechodn˘ch ustanovení zákona, která
ãasto pomûrnû zásadním zpÛsobem zasahují do
jiÏ existujících právních pomûrÛ; ãi v dÛsledku
speciální úpravy soukromého práva v oblastech, kde hraje roli veﬁejn˘ zájem – napﬁ. zadávání veﬁejn˘ch zakázek. Pravidla a principy,
které se jinak plnû uplatní v klasickém soukromém právu, jsou v oblasti práva veﬁejn˘ch zakázek znaãnû modifikovány, neboÈ ZVZ (zákon
ã. 137/2006 Sb.) ve svém dÛsledku pﬁedstavuje
sadu kogentních soukromoprávních norem.22
V urãitém smyslu lze ﬁíci, Ïe ZVZ obsahuje celou ﬁadu ustanovení, z nichÏ vypl˘vají obsahové a formální náleÏitosti smlouvy na veﬁejnou
zakázku, od nichÏ se strany sv˘m ujednáním
nemohou (pod sankcí neplatnosti ãi jin˘m postihem) odch˘lit.
Pﬁedstavme si tedy, Ïe Dosavadní SoD je zároveÀ veﬁejnou zakázkou na stavební práce.
ZVZ bude mít v takovém pﬁípadû zcela zásadní
vliv na formování a na interpretaci Dosavadní
SoD, resp. jejích smluvních dodatkÛ. Zmûna
hlavního pﬁedmûtu smlouvy, resp. podstatná
zmûna smlouvy má, jak bylo v˘‰e uvedeno, indikativní povahu pﬁi posouzení toho, zda vÛle
stran smûﬁovala k privativní novaci ãi nikoliv.
Jin˘mi slovy, nelze-li z dal‰ích okolností soudit
o opaku, svûdãí podstatná zmûna smlouvy
ve prospûch privativní novace. JestliÏe tedy máme posoudit, zda vÛbec a nakolik dochází dodatkováním Dosavadní SoD k její novaci,
musíme nejdﬁíve vymezit podstatnou zmûnu
veﬁejné zakázky, tj. kritérium, podle nûhoÏ bychom se v pﬁípadû nejasného projevu vÛle ﬁídili.
17

18

19

20

Speciální reÏim smluv v oblasti
veﬁejn˘ch zakázek
¤ekli jsme, Ïe novace se váÏe na právní skuteãnost – dohodu stran. To mÛÏe znamenat dvojí.
Jednak Ïe privativní novace právního pomûru je
dÛsledkem vÛle stran, a jednak Ïe s dohodou
stran spojují novaci kogentní normy, resp. veﬁej-

21

22

Srov. ale názor Korbela, podle nûjÏ se nov˘m právem ﬁídí téÏ
kaÏdá kumulativní novace – KORBEL, F. Jak vykládat
pﬁechodná ustanovení. In: Právní rádce, roã. 22(5), 2014.
Dostupné z URL: <http://pravniradce.ihned.cz/c1-62190230-jakvykladat-prechodna-u stanoveni> [pﬁístup dne 15. 6. 2014].
Takov˘ závûr je dle na‰eho názoru v rozporu se zásadou
neretroaktivity vyjádﬁenou v § 3028 odst. 3 NOZ a s principem
ochrany nabyt˘ch práv a zásadou legitimního oãekávání.
âl. 5:101 odst. 1 PECL; § 555 a 556 NOZ; srov. téÏ ãl. 1156
francouzského Code Civil, ãl. 1362 italského obãanského
zákoníku ãi § 133 nûmeckého BGB.
KNAPP, V. Splnûní závazkÛ a jiné zpÛsoby jejich zániku.
Nakladatelství âeskoslovenské akademie vûd. Praha 1955,
str. 13.
HANDLAR, J. K problematice rozli‰ování dohod pÛsobících
zmûnu a zánik závazku. In: Právní rozhledy, roã. 15(23), 2007,
str. 841 a násl.; viz téÏ § 555 a § 574 NOZ.
Shodnû DVO¤ÁK, J. – ·VESTKA, J. a kol. Obãanské právo
hmotné –2. díl. (5. vyd.). Wolters Kluwer âR, Praha 2009,
str. 141. Viz dále téÏ DVO¤ÁK, D. Smluvní závazkové vztahy ve
veﬁejn˘ch zakázkách. Masarykova univerzita, Brno 2013, str. 38
a násl.
Viz napﬁ. rozhodnutí ÚOHS ze dne 15. 6. 2007, ã. j. R047,
050/2007/02-11371/310-Hr. Shodnû BOVIS, C. H. Public
Procurement in the EU: Jurisprudence and Conceptual
Directions. In: Common Market Law Review, vol. 49(1), 2012,
str. 283. Srov. BERAN, K. Kdy je norma kogentní a kdy dispozitivní?.
In: Právní rozhledy, roã. 17(19), 2009, str. 685 a násl.
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Podstatná zmûna veﬁejné zakázky je v ãeském
právu upravena v § 82 odst. 7 ZVZ, kter˘ implementuje sekundární právo EU, jak jej vyloÏil
SDEU ve vûci Pressetext.23 Podle SDEU není
obecnû moÏné provést takovou zmûnu veﬁejné
zakázky (zde Dosavadní SoD), která by prakticky pﬁedstavovala zadání nové zakázky ãi by
mûla vliv na v˘sledek zakázky pÛvodní. Jedná
se o zmûny, které „mají podstatnû odli‰nou povahu neÏ pÛvodní zakázka, a v dÛsledku toho
prokazují vÛli smluvních stran znovu sjednat
základní podmínky této zakázky.“24

Závazkovûprávní dosah
eurokonformního v˘kladu
Je tedy podstatná zmûna ve smyslu ZVZ zároveÀ privativní novací pÛvodního právního pomûru? JestliÏe by byl k Dosavadní SoD (na
veﬁejnou zakázku) platnû uzavﬁen dodatek, kter˘ pﬁedstavuje podstatnou zmûnu této smlouvy,25 pak by dÛslednû vzato vÏdy dle SDEU
prokazoval vÛli stran znovu sjednat základní
podmínky Dosavadní SoD, a pﬁedstavoval by
tak ve smyslu § 1902 NOZ privativní novaci.
SDEU v tomto ohledu opakovanû potvrdil, Ïe
podstatná zmûna veﬁejné zakázky pﬁedstavuje
vÛli znovu sjednat základní podmínky pÛvodní smlouvy.26 Lze ov‰em vykládat ve svûtle
judikatury SDEU (eurokonformnû) i závazkovû-právní aspekty podstatné zmûny? Z hlediska
ZVZ se zdá b˘t nerozhodné, jakou právní formou ke zmûnû smlouvy dojde.
Nepﬁím˘ úãinek práva EU se projevuje v povinnosti ãlensk˘ch státÛ a jejich soudÛ vykládat
tuzemské právní pﬁedpisy v co nejvût‰ím souladu s právem EU (eurokonformní v˘klad ãi souladn˘ v˘klad). Ve vztahu ke zmûnû Dosavadní
SoD je pﬁitom rozhodné urãit, zda eurokonformní v˘klad § 82 odst. 7 ZVZ, podle nûhoÏ by
podstatná zmûna Dosavadní SoD pﬁedstavovala vÛli stran znovu sjednat základní podmínky
pÛvodní smlouvy, byl zároveÀ privativní novací Dosavadní SoD.27
Je tedy nezbytné vztáhnout nepﬁím˘ úãinek
práva EU i na oblast závazkov˘ch právních
vztahÛ? Domníváme se, Ïe ano, neboÈ nepﬁím˘
úãinek se obecnû vztahuje na cel˘ vnitrostátní
právní ﬁád, nikoliv jen na implementaãní pﬁedpis. Navíc obojí (jak závazkové tak i zakázkové
otázky) spadá do oblasti soukromého práva.28
Opaãn˘ závûr by vedl k vnitﬁní rozpornosti práva veﬁejn˘ch zakázek, neboÈ bychom tutéÏ Dosavadní SoD interpretovali a posuzovali dvojím
pohledem s odli‰n˘mi dÛsledky. Dosavadní
SoD by mohla b˘t napﬁíklad ze závazkového
hlediska platnû mûnûna ústnû, av‰ak ze zakázkového hlediska jen písemnû. Je zjevné, Ïe tako8
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v˘to dvojí reÏim je absurdní a argumentaãnû
neprÛchozí, neboÈ odpírá právu vnitﬁní logiku.29 I v pﬁípadû Dosavadní SoD se tak zjednodu‰enû ﬁeãeno stále jedná o soukromoprávní
smlouvu, jen se specifick˘m kontraktaãním reÏimem, kter˘ má zajistit transparentní, rovné
a nediskriminaãní zadávání veﬁejn˘ch zakázek,
jakoÏ i efektivitu pﬁi nakládání s veﬁejn˘mi
prostﬁedky.30
Vymezit povahu zadávání veﬁejn˘ch zakázek
prismatem rozdûlení práva na soukromé a veﬁejné je nicménû obtíÏné. Veﬁejné zakázky se
nacházejí na pomezí správního, soutûÏního,
smluvního, procesního ãi deliktního práva.31
Abychom ov‰em mohli nalézt základní interpretaãní vodítka pﬁi aplikaci pﬁedpisÛ v oblasti

23
24
25

26

27

28

29
30

31

Rozsudek SDEU ze dne 19. 6. 2008, C-454/06, pressetext
Nachrichtenagentur GmbH v. Austria, Sb. rozh. s. I-4401.
TamtéÏ, body 34 aÏ 37.
Dodatek pﬁedstavující podstatnou zmûnu smlouvy bude platnû
sjednán tehdy, pokud mu bude pﬁedcházet pﬁíslu‰né zadávací
ﬁízení ãi pokud uplyne lhÛta k jeho zneplatnûní. TﬁebaÏe je totiÏ
podstatná zmûna smlouvy na veﬁejnou bez zadávacího ﬁízení
obecnû nepﬁípustná, lze si pﬁedstavit situaci, kdy bude uzavﬁen
dodatek v rozporu se ZVZ (tj. se zákazem podstatné zmûny),
av‰ak jiÏ uplyne lhÛta k podání návrhu na zahájení ﬁízení, které
jediné mÛÏe vést k jeho neplatnosti (§ 118 odst. 6 ZVZ).
Rozhodnutí SDEU ze dne 13. 4. 2010 ve vûci Wall AG v.
Frankfurt nad Mohanem, C-91/08; rozhodnutí SDEU ze dne
29. 4. 2010 ve vûci Evropská komise v. Spolková republika
Nûmecko, C-160/08; rozhodnutí SDEU ze dne 11. 7. 2013 ve
vûci Evropská komise v. Nizozemské království, C-576/10;
rozhodnutí SDEU ze dne 4. 6. 2009 ve vûci Evropská komise
v. ¤ecká republika, C-250/07; rozhodnutí SDEU ze dne 22. 4.
2010 ve vûci Evropská komise v. ·panûlské království,
C-423/07; rozhodnutí SDEU ze dne 15. 10. 2009 ve vûci Acoset
SpA v. Conferenza Sindaci e Presidenza Prov Reg ATO Idrico
Ragusa, C-196/08. Z ãesk˘ch soudních rozhodnutí viz napﬁ.
rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne 21. 12. 2010, sp. zn. 23 Cdo
4561/2008.
Na tomto místû se slu‰í uvést, Ïe § 82 odst. 7 ZVZ vymezuje
podstatnou zmûnu toliko formálnû (postaãí naplnûní formálních
znakÛ kteréhokoliv ze ãtyﬁ zákonn˘ch pﬁípadÛ podstatné zmûny
dle § 82 odst. 7 ZVZ). I ve svûtle nepﬁímého úãinku práva EU
proto dle na‰eho názoru nelze dojít k materiálnímu chápání
pojmu „podstatná zmûna“. Smyslem a úãelem pﬁíslu‰né právní
úpravy je totiÏ stanovit kritéria pﬁi zadávání veﬁejn˘ch zakázek
a právo EU v tomto ohledu stanoví pouze minimální poÏadavky.
Národní právo proto mÛÏe b˘t v souladu se smyslem a úãelem
zadávání veﬁejn˘ch zakázek pﬁísnûj‰í. Rozhodl-li se tedy ãesk˘
zákonodárce pro formální a nikoliv materiální pojetí „podstatné
zmûny“, nelze neÏ jej akceptovat, a to navzdory negativním
dÛsledkÛm z tohoto pojetí plynoucím.
SDEU ve své judikatuﬁe hovoﬁí o „vÛli sjednat znovu základní
podmínky veﬁejné zakázky“ pouze u materiálnû „podstatné
zmûny“. Z toho lze dle na‰eho názoru argumentem e rationis
dovodit, Ïe smysl a úãel vymezení podstatné zmûny jakoÏto
vÛle stran uãinit novaci pÛvodní veﬁejné zakázky, lze spatﬁovat
jen u zmûny materiálnû podstatné (tj. nikoliv u v‰ech
podstatn˘ch zmûn ve smyslu ZVZ). Naopak u toliko formálnû
„podstatné zmûny“ veﬁejné zakázky je smysl a úãel práva EU
zaji‰tûn jiÏ realizací zadávacího ﬁízení. Nelze tu proto dovodit, Ïe
by ãesk˘ zákonodárce sledoval úãel smûrnice (jak jí vyloÏil
SDEU, totiÏ znovu sjednat základní podmínky smlouvy)
i u zmûny toliko formálnû podstatné. Z tohoto dÛvodu se zde dle
na‰eho názoru uplatní tzv. teleologická redukce a normativnû
jinak ‰irok˘ pojem „podstatné zmûny“ jak je uveden v § 82
odst. 7 ZVZ se pro úãely závazkového osudu veﬁejné zakázky
zúÏí (redukuje).
BOVIS, C. H. Public Procurement in the EU: Jurisprudence and
Conceptual Directions. In: Common Market Law Review, vol.
49(1), 2012, str. 283.
Srov. WEINRIB, E. J. The Idea of Private Law. OUP, Oxfrord
2012, str. 28–46.
Shodnû BOLTON, P. Overview of the Government Procurement
System in South Africa. In: THAI, K. V. (ed.). International
Handbook of Public Procurement. Taylor & Francis, Boca Raton
2009, str. 359.
KRÜGER, K. Ban-on-Negotiations in Tender Procedures:
Undermining the Best Value for Money. In: THAI, K. V. (ed.).
International Handbook of Public Procurement. Taylor & Francis,
Boca Raton 2009, str. 651.
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veﬁejn˘ch zakázek, musíme nutnû vycházet
z urãitého doktrinálního zakotvení tohoto právního odvûtví.32
Argumentem, jenÏ lze uvést ve prospûch soukromoprávní povahy práva veﬁejn˘ch zakázek,
je zejména judikatura SDEU,33 která pﬁi rozli‰ování soukromého a veﬁejného práva upﬁednostÀuje mocenskou (subordinaãní) a organickou
teorii veﬁejného práva. Podle mocenské teorie
lze mezi soukrom˘m a veﬁejn˘m právem rozli‰it na základû vztahu nadﬁazenosti a podﬁízenosti subjektÛ. V pﬁípadû, Ïe jsou subjekty
právního vztahu ve vzájemnû nerovném postavení, jedná se o právo veﬁejné; v pﬁípadû rovnosti subjektÛ pak jde o právo soukromé.
Z hlediska teorie organické (teorie subjektÛ) se
veﬁejné právo vyznaãuje tím, Ïe jedním ze subjektÛ právního vztahu je orgán veﬁejné moci,
kter˘ na základû zákona a v jeho mezích rozhoduje o subjektivních právech a povinnostech
dal‰ích osob. Je tedy zﬁejmé, Ïe z tohoto úhlu
spadá oblast zadávání veﬁejn˘ch zakázek sv˘m
smluvním charakterem do oblasti práva soukromého. V‰echny strany zadávacího ﬁízení totiÏ sv˘m jednáním pÛsobí a ovlivÀují právní
vztah, kter˘ mezi nimi vzniká. V rozsahu neupraveném ZVZ se navíc plnû uplatÀuje soukromoprávní princip smluvní volnosti.34
Dále lze ve prospûch soukromoprávní povahy práva veﬁejn˘ch zakázek uvést téÏ aktuální
zpÛsob rozli‰ování mezi soukrom˘m a veﬁejn˘m právem preferovan˘ judikaturou Nejvy‰‰ího správního soudu ãi Nejvy‰‰ího soudu.35
Pﬁístup, kter˘ Nejvy‰‰í správní soud pouÏívá,
b˘vá nûkdy oznaãován jako tzv. kritérium metody právní regulace. Metodou právní regulace
se rozumí „specifick˘ zpÛsob právního regulování, vyjadﬁující povahu a míru pÛsobení jednotliv˘ch úãastníkÛ právního vztahu na vznik
a rozvíjení tohoto vztahu, resp. vyjadﬁující povahu a míru úãasti subjektÛ právního vztahu na
formování jeho obsahu.“36 I z hlediska této metody je zadávání veﬁejn˘ch zakázek ovládáno
spí‰e principem smluvní volnosti, tj. spadá
do oblasti soukromého práva. Povaha a míra
úãasti smluvních stran na vzniku a rozvíjení
vztahu s Dosavadní SoD a na formování jejího
obsahu je v zásadû stejná.
Zadávání veﬁejn˘ch zakázek a pﬁedpisy v této oblasti lze tak oznaãit za pﬁedpisy soukromého práva vydané ve veﬁejném zájmu. Neuplatní
se zde základní principy práva veﬁejného – zásada zákonnosti (enumerativnost veﬁejnoprávních pretenzí),37 ale naopak pravidlo smluvní
volnosti (zásada legální licence), podle kterého
kaÏd˘ mÛÏe dûlat v‰e, co není zákonem zakázáno.38 Pﬁedpisy v oblasti veﬁejn˘ch zakázek
pouze pﬁedstavují sadu kogentních soukromo-
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právních pravidel,39 tedy v podstatû urãité limity autonomie vÛle pﬁi kontraktaãním procesu
(a ãásteãnû téÏ po jeho ukonãení).
Z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ se proto domníváme, Ïe v pﬁípadû „podstatné zmûny“ Dosavadní SoD dojde v souladu s právem EU
k opûtovnému sjednání pÛvodní veﬁejné zakázky, tj. k její privativní novaci. Smlouva na veﬁejnou zakázku je zároveÀ vÏdy soukromoprávní
smlouvou, jejíÏ závazkov˘ reÏim se toliko modifikuje v otázkách upraven˘ch právem veﬁejn˘ch
zakázek. Eurokonformní v˘klad „podstatné
zmûny“ smlouvy se tudíÏ uplatní i pro zmûnu
smlouvy z hlediska závazkového práva. Podstatná zmûna smlouvy coby objektivní kritérium
se tak nestává jen prvotním vodítkem interpretace vÛle stran, ale jeho urãujícím prvkem.40

Dopady z hlediska
mezinárodního práva
soukromého
Pokud se veﬁejn˘ ãi sektorov˘ zadavatel rozhodne uzavﬁít smlouvu na základû zadávacího
ﬁízení, je návrh takové smlouvy ve vût‰inû pﬁípadÛ jiÏ souãástí zadávací dokumentace. Tento
návrh vítûzn˘ uchazeã pﬁijme, aniÏ by mûl moÏnost
32

33

34

35

36
37
38
39

40

Jinak bychom postupovali zcela arbitrárnû a v rÛzn˘ch
pﬁípadech bychom, jak bylo jiÏ uvedeno, na základû stejn˘ch
skutkov˘ch okolností do‰li k jin˘m právním závûrÛm, coÏ je
nepﬁijatelné nejen s ohledem na princip právní jistoty, ale také
s ohledem na základní svobody EU, které by tím mohly b˘t
ohroÏeny. Nerovn˘ materiální v˘klad a aplikace právní regulace
v oblastech, kde se mají ãlenské státy snaÏit o sbliÏování
právních pﬁedpisÛ, totiÏ pﬁedstavuje zásadní pﬁekáÏku volnému
trhu. V tomto ohledu nepostaãuje pouze formální sbliÏování
právních pﬁedpisÛ. Nejménû z tohoto dÛvodu bychom mûli
k veﬁejn˘m zakázkám pﬁistupovat koncepãnû a jednotnû napﬁíã
EU. Mûli bychom jasnû urãit – byÈ tﬁeba ne na stálo, Ïe veﬁejné
zakázky patﬁí do urãitého právního odvûtví, resp. mûli bychom
vymezit jejich místo v systému práva.
Viz napﬁ. usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne 27. 9. 2012, sp. zn.
33 Cdo 3793/2011; rozsudek SDEU (druhého senátu) ze dne
15. 2. 2007, Eirini Lechouritou and others v. Dimosio tis
Omospondiakis Dimokratias tis Germanias, C-292/05; rozsudek
SDEU ze dne 14. 10. 1976, LTU Lufttransportunternehmen
GmbH & Co. KG v. Eurocontrol, C-29/76; rozsudek SDEU ze
dne 16. 12. 1980, Netherlands State v. Reinhold Rüffer.
C-814/79; rozsudek SDEU (pátého senátu) ze dne 14. 11. 2002,
Gemeente Steenbergen v. Lucu Batenovi, C-271/00; rozsudek
SDEU (pátého senátu) ze dne 15. 5. 2003, Préservatrice
foncière TIARD SA v. Staat der Nederlanden, C-266/01;
rozsudek SDEU ze dne 1. 10. 2002, Verein für
Konsumenteninformation v. Karl Heinz Henkel, C-167/00;
rozsudek SDEU ze dne 21. 4. 1993, Volker Sonntag
v. Waidmann, C-172/91; rozsudek SDEU (pátého senátu) ze
dne 5. 2. 2004. Frahuil SA v. Assitalia SpA, C-265/02.
Srov. napﬁ. GERLOCH, A. Teorie práva. 6.vyd. Ale‰ âenûk,
PlzeÀ 2013, str. 116–117; HENDRYCH, D. Správní právo:
obecná ãást. C. H. Beck, Praha 2012, str. 24.
Viz napﬁ. rozhodnutí Nejvy‰‰ího správního soudu ze dne 12. 10.
2004, ã. j. 4 As 47/2003-125 ãi rozhodnutí Nejvy‰‰ího soudu ze
dne 27. 5. 2004, sp. zn. 32 Odo 521/2003.
Rozhodnutí Nejvy‰‰í správního soudu ze dne 12. 10. 2004,
ã. j. 4 As 47/2003-125.
âl. 2 odst. 3 Ústavy ãi ãl. 2 odst. 2 Listiny základních práv
a svobod.
âl. 2 odst. 4 Ústavy ãi ãl. 2 odst. 3 Listiny základních práv
a svobod.
Podobnû napﬁ. KNAPP, V. Teorie práva. C. H. Beck, Praha
1999, str. 54-55 ãi DVO¤ÁK, D. Smluvní závazkové vztahy ve
veﬁejn˘ch zakázkách. Masarykova univerzita, Brno 2013, str. 34.
Z hlediska vztahu dodatku k Dosavadní SoD se samozﬁejmû
i zde uplatní hledisko (ne)oddûlitelnosti obou právních
skuteãností. BlíÏe viz ãást 4(1) shora.
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provádût ve smlouvû obsahové zmûny. V praxi
je bûÏné, Ïe návrh smlouvy obsahuje ustanovení
o volbû rozhodného práva. Zvolen˘m právem je
zpravidla právní ﬁád státu sídla zadavatele. DÛvodem pro volbu práva v návrhu smlouvy je
právní jistota pro zadavatele, kter˘ se takov˘m
postupem vyvaruje moÏnosti aplikace právního
ﬁádu ãlenského státu, ve kterém se nachází sídlo
vítûzného uchazeãe, jak bude vysvûtleno níÏe.
Tímto právním ﬁádem by totiÏ zejména v pﬁípadû nadlimitních veﬁejn˘ch zakázek (zadávací
dokumentace publikovaná v Dodatku k Úﬁednímu vûstníku Evropské unie)41 mohl b˘t právní
ﬁád kteréhokoliv ãlenského státu Evropské unie.
Ke sjednání rozhodného práva ve smlouvû
o plnûní veﬁejné zakázky (smlouvy o dílo) dochází na základû ãl. 3 naﬁízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) ã. 593/2008 ze dne 17. 6. 2008
o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (¤ím I). Zmínûn˘ ãlánek naﬁízení ¤ím I stranám umoÏÀuje sjednat si rozhodné právo dle
vlastní volby. ¤ím I je normativním aktem Evropské unie, kter˘ je obecnû závazn˘ a pﬁímo pouÏiteln˘ na území v‰ech ãlensk˘ch státÛ. âeské
vnitrostátní kolizní normy se tudíÏ nepouÏijí.42
Pokud byla Dosavadní SoD uzavﬁena jako
smlouva s mezinárodním prvkem (aÈ jiÏ na základû zadávacího ﬁízení dle ZVZ ãi mimo rámec
pravidel ZVZ) a souãasnû byl zvolen v souladu
s ãl. 3 ¤ím I jako rozhodné právo ãesk˘ právní
ﬁád, lze si pﬁedstavit vznik následující situace.
Dojde-li ke sjednání dodatku k této Dosavadní
SoD v období po 1. 1. 2014, budou se právní dÛsledky zmûny Dosavadní SoD (vã. moÏnosti
zru‰ení pÛvodní smlouvy tímto dodatkem) posuzovat na základû ãl. 12 odst. 1 písm. d) ¤ím I
podle ãeského právního ﬁádu. Tento ãlánek stanoví, Ïe se otázky pﬁípadného zániku závazku
posuzují podle stejného práva, kter˘m se ﬁídí
dan˘ závazek (smlouva). Jak bylo ov‰em vysvûtleno v˘‰e, mÛÏe vést uzavﬁení dodatku
k Dosavadní SoD v kontextu ãeského právního
ﬁádu k privativní novaci, a tudíÏ ke zru‰ení stávajícího závazku a jeho nahrazení závazkem
nov˘m – Novou SoD. V pﬁípadû smluv s mezinárodním prvkem se pak bude i po privativní
novaci jednat o soukromoprávní vztah, jehoÏ
rozhodné právo bude muset b˘t urãeno na základû ¤ím I. Pokud v‰ak smluvní strany pﬁi
sjednávání dodatku k Dosavadní SoD nepoãítaly s moÏn˘mi novaãními dÛsledky svého právního jednání, pak zﬁejmû ani znovu nesjednaly
rozhodné právo pro Novou SoD. To znamená,
Ïe rozhodné právo pro Novou SoD jiÏ nebude
urãeno na základû ãl. 3 ¤ím I (volba práva), ale
na základû ãl. 4 ¤ím I, kter˘ se aplikuje právû
v pﬁípadech, kdy rozhodné právo pro smlouvu
s mezinárodním prvkem nebylo zvoleno.
10
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âl. 4 naﬁízení ¤ím I stanoví základní zpÛsoby
urãení rozhodného práva primárnû pro jednotlivé smluvní typy (ãl. 4 odst. 1) a subsidiárnû43
podle místa obvyklého bydli‰tû (sídla) smluvní
strany, která má poskytnout plnûní charakteristické pro danou smlouvu (ãl. 4 odst. 2). Mezi
smluvní typy uvedené v ãl. 4 patﬁí mj. i smlouva
o poskytování sluÏeb.44 Tato smlouva se dle naﬁízení ¤ím I ﬁídí právem zemû, v níÏ má poskytovatel sluÏby své obvyklé bydli‰tû. Pojem
„poskytování sluÏeb“ má b˘t dle ãl. 17 Preambule ¤ím I vykládán stejnû jako pﬁi pouÏití ãl. 5 odst.
1 písm. b) Naﬁízení Rady (ES) ã. 44/2001 ze dne
22. 12. 2000 o pﬁíslu‰nosti a uznávání a v˘konu
soudních rozhodnutí v obãansk˘ch a obchodních
vûcech (Brusel I). „Poskytování sluÏeb“ ve smyslu Brusel I a ¤ím I je v judikatuﬁe SDEU definováno jako v˘kon urãité ãinnosti stranou, která sluÏbu
poskytuje, za úplatu.45 Takovéto „sluÏby“ tudíÏ
pﬁedstavují jak˘koliv druh práce, kter˘ vykonává
jedna osoba pro jinou osobu. Z ekonomického hlediska se nejedná o hotové produkty, n˘brÏ
o ãinnosti, které jsou pﬁedmûtem poptávky na trhu.46 Poskytování sluÏeb zahrnuje v‰echny
smlouvy o poskytování sluÏeb v oblasti právního
poradenství, sluÏby v oblasti nemovitostí (napﬁ.
sluÏby realitních kanceláﬁí), stavebnictví vãetnû
sluÏeb architektÛ apod.47 Provedení stavebních
prací a zhotovení stavby jako pﬁedmûtu plnûní
smlouvy o dílo (Nové SoD) lze, vzhledem k v˘‰e
uvedenému pojetí „sluÏeb“ jako v˘konu ãinností
za úplatu, oprávnûnû povaÏovat za poskytování
sluÏeb ve smyslu ¤ím I.48 V pﬁípadû Nové SoD by
proto rozhodn˘m právem jiÏ nemusel b˘t ãesk˘
právní ﬁád, ale právo státu, v nûmÏ má zhotovitel
obvyklé bydli‰tû (sídlo).

41
42

43

44
45

46

47

48

TED – internetová aplikace TED (Tenders Electronic Daily),
dostupné z URL: <http://ted.europa.eu>.
V âeské republice je od 1. 1. 2014 úãinn˘ zák. ã. 91/2012 Sb.
(ZMPS), kter˘ nahradil zák. ã. 97/1963 Sb. Samotn˘ ZMPS pak
ve svém § 84 uvádí, Ïe vnitrostátní kolizní normy pro závazkové
vztahy se pouÏijí v návaznosti na pﬁímo pouÏitelné pﬁedpisy
Evropské unie a mezinárodní smlouvy, av‰ak pouze na otázky,
které nespadají do rozsahu pÛsobnosti tûchto pﬁedpisÛ a smluv,
ledaÏe tyto pﬁedpisy a smlouvy pﬁipou‰tûjí pouÏití vnitrostátních
kolizních norem. BlíÏe k aplikaci naﬁízení ¤ím I viz napﬁ.
PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé.
C. H. Beck, Praha 2013, str. 159–163.
Tj. v pﬁípadû, Ïe by smlouvu nebylo moÏné zaﬁadit pod Ïádn˘
ze smluvních typÛ dle ãl. 4 odst. 1 ¤ím I ãi pokud by obsahovala
prvky vícero smluvních typÛ dle ãl. 4 odst. 1 ¤ím I.
âl. 4 odst. 1 písm. b) ¤ím I.
Rozsudek SDEU ze dne 23. 4. 2009, Falco Privatstiftung
a Rabitsch, C-533/07, bod 29. Shodnû napﬁíklad i Rozhodnutí
SDEU ze dne 14. 11. 2013, Krejci Lager & Umschlagbetriebs
GmbH v. Olbrich Transport und Logistik GmbH, C-469/12, bod 26.
MANKOWSKI, P. Article 5. In: MAGNUS, U. – MANKOWSKI, P.
(eds.). Brussels I Regulation. München: Sellier. European Law
Publishers, 2007, str. 131.
MAGNUS, U. Article 4 Rome I. regulation: The Applicable Law
in the Absence of Choice. In: FERRARI, F. – LEIBLE, S. (eds.).
Rome I regulation: the law applicable to contractual obligations
in Europe. München: Sellier European Law Publishers, 2009,
str. 38.
Podobnû i VOSER, N. Jurisdiction, governing law and impact of
mandatory provisions in construction contracts. 2012. Dostupné
z URL: <http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=
3d62d3d7-c1 81-4e14-b5f2-faee93425e85> [pﬁístup dne 22. 5. 2014].
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Aplikací v˘‰e uveden˘ch pravidel ov‰em nelze zcela vylouãit pﬁípadnou kolizní nespravedlnost.49 Naﬁízení ¤ím I proto obsahuje tzv.
únikovou doloÏku (ãl. 4 odst. 3), podle níÏ v pﬁípadû, Ïe ze v‰ech okolností vypl˘vá, Ïe je
smlouva „zjevnû úÏeji spojena s jinou zemí, neÏ
je zemû uvedená v odstavcích 1 a 2, pouÏije se
právo této jiné zemû.“ Úniková doloÏka dle ¤ím
I by mûla b˘t vyuÏita spí‰e ojedinûle a to pﬁedev‰ím tehdy, pokud neexistuje prakticky Ïádná
spojitost se zemí urãenou dle ãl. 4 odst. 1 a 2 ¤ím
I, vyjma obvyklého bydli‰tû zhotovitele. Podobnû jako ¤ím I, i jeho pﬁedchÛdce (¤ímská úmluva) obsahoval únikovou doloÏku. Proto lze na
únikovou doloÏku uvedenou v ¤ím I pouÏít,
s potﬁebnou mírou uváÏení v‰ech rozdílÛ, judikaturu SDEU vykládající pojem únikové doloÏky dle ¤ímské úmluvy.50 SDEU stanovil, Ïe ãl. 4
odst. 5 ¤ímské úmluvy (o únikové doloÏce) musí b˘t vykládán v tom smyslu, Ïe pokud z okolností jako celku jasnû vypl˘vá, Ïe daná smlouva
souvisí úÏeji s jinou zemí, neÏ je zemû urãená na
základû jednoho z kritérií stanoven˘ch v uvedeném ãl. 4 odst. 2 aÏ 4 ¤ímské úmluvy, pﬁíslu‰í
soudu, aby nepouÏil tato kritéria a pouÏil právo
zemû, se kterou uvedená smlouva souvisí úÏeji,
neÏ se zemí urãenou na základû kritérií stanoven˘ch v ãl. 4 odst. 2 aÏ 4 ¤ímské úmluvy.51
U smlouvy o dílo pﬁichází v úvahu uÏ‰í souvislost s jinou zemí, neÏ je zemû obvyklého bydli‰tû poskytovatele sluÏby (zhotovitele),
zejména ve prospûch zemû místa plnûní dané
smlouvy. Pro urãení, zda se jedná o onen v˘jimeãn˘ pﬁípad uplatnûní únikové doloÏky, je
klíãová definice pojmu „zjevnû úÏeji spojena“
z únikové doloÏky z ¤ím I. Pﬁesná definice tohoto pojmu52 nebyla doposud SDEU poskytnuta. Tribunal de Grande Instance de Poitiers
v rozhodnutí ze dne 22. 12. 1999 ve vûci Mayer
v. Deshouliere pouÏil jako rozhodné právo
smlouvy o dílo francouzské právo, a to pro projekt provádûn˘ ve Francii nûmeck˘m architektem. Italsk˘ Tribunale di Udine dne 2. 8. 2002
rozhodoval podle rakouského práva spor t˘kající se prací provádûn˘ch italskou spoleãností
v Rakousku.53
Lze tedy uvést, Ïe pokud by zhotovitel dle
Nové SoD mûl obvyklé bydli‰tû v jiném ãlenském státû a Nová SoD by byla uzavﬁena a ujednána v âeské republice a také ve‰keré plnûní na
základû Nové SoD by bylo provádûno v âeské
republice, pak by bylo moÏné aplikovat únikovou doloÏku a rozhodn˘m právem by byl ãesk˘
právní ﬁád. To proto, Ïe Nová SoD souvisí s âeskou republikou mnohem úÏeji neÏ se státem obvyklého bydli‰tû zhotovitele, neboÈ na území
âeské republiky probíhá ve‰keré plnûní typické
pro dan˘ smluvní typ – smlouvu o dílo.
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Situace by v‰ak byla komplikovanûj‰í v pﬁípadû, Ïe by ãást plnûní dle Nové SoD probíhala
i ve státû obvyklého bydli‰tû zhotovitele. Lze si
napﬁíklad pﬁedstavit, Ïe by dílo bylo ãásteãnû
zhotovováno v místû obvyklého bydli‰tû zhotovitele nebo Ïe souãástí plnûní by bylo vyhotovení projektové dokumentace, coÏ by zhotovitel
provádûl také v místû svého bydli‰tû. V tomto
pﬁípadû by pak nemusel b˘t dán prostor pro
aplikaci únikové doloÏky a nová SoD by se ﬁídila dle ãl. 4 odst. 1 písm. b) ¤ím I právním ﬁádem státu, v níÏ má zhotovitel obvyklé bydli‰tû.
Na základû v˘‰e uvedeného lze tedy ohlednû
Dosavadní SoD s mezinárodním prvkem ﬁídící
se ãesk˘m právem, u které dojde v dÛsledku
privativní novace k uzavﬁení Nové SoD, vyslovit následující závûr. Pokud smluvní strany ve
sjednaném dodatku k Dosavadní SoD, kter˘ povede k privativní novaci, znovu nesjednají rozhodné právo, bude rozhodn˘ právní ﬁád pro
Novou SoD urãen na základû ãl. 4 ¤ím I. V pﬁípadû, kdy bude smluvní plnûní a smlouva jako
taková souviset v˘hradnû s územím âeské republiky, lze pﬁedpokládat, Ïe i nadále se bude
v dÛsledku únikové doloÏky aplikovat na Novou SoD ãesk˘ právní ﬁád. Pokud v‰ak bude
smlouva souviset i s územím jiného státu, zejména pak s územím státu obvyklého bydli‰tû
zhotovitele, bude pro Novou SoD rozhodn˘m
právem právní ﬁád platn˘ v místû zhotovitelova
obvyklého bydli‰tû. To mÛÏe vést zejména v pﬁípadû smluv uzavíran˘ch na základû zadávacích
ﬁízení k neÏádoucím dÛsledkÛm.
Jak bylo zmínûno, tuzem‰tí zadavatelé pﬁedpokládají pﬁi vyhla‰ování veﬁejn˘ch zakázek, Ïe
se uzavﬁená smlouva bude ﬁídit ãesk˘m právním ﬁádem. V dÛsledku popsané privativní novace v pﬁípadû smlouvy s mezinárodním
prvkem se ale mÛÏe stát, Ïe po uzavﬁení dodatku k Dosavadní SoD se smluvní vztah pﬁestane
ﬁídit ãesk˘m právním ﬁádem, coÏ mÛÏe mít pro
zadavatele nepﬁíznivé a neoãekávané dÛsledky
(rozdílné promlãecí lhÛty, jiná pravidla pro
smluvní pokuty ãi odli‰né pojetí limitace náhra-
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Rozhodné právo je urãeno formálnû správnû, av‰ak z povahy
daného závazkového právního pomûru je zﬁejmé, Ïe by
vhodnûj‰ím bylo právo jiného státu.
Zmínûné rozdíly mezi ¤ímskou úmluvou a ¤ím I pramení
pﬁedev‰ím z odli‰né systematiky ãl. 4 ¤ímské úmluvy (urãení
rozhodného práva v pﬁípadû absence volby práva, vã. únikové
doloÏky) a ãl. 4 ¤ím I. ¤ímská úmluva místo kolizních norem
obsahovala pouhé vyvratitelné domnûnky, se kterou zemí
smlouva nejúÏeji souvisí. Jinak byla ãl. 4 odst. 1 ¤ímské úmluvy
ponechána národním soudÛm znaãná diskrece pro urãení práva
zemû, s níÏ smlouva „nejúÏeji souvisí“.
Rozsudek SDEU ze dne 6. 10. 2009, Intercontainer Interfrigo
SC (ICF) v. Balkenende Oosthuizen BV, MIC Operations BV,
C-133/08.
Pﬁípadnû téÏ pojmu „úÏeji souvisí“ uÏitého v únikové doloÏce
¤ímské úmluvy.
BùLOHLÁVEK, A. J. ¤ímská úmluva a Naﬁízení ¤ím I: komentáﬁ
v ‰ir‰ích souvislostech evropského a mezinárodního práva
soukromého. C. H. Beck, Praha 2009, str. 716.
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dy ‰kody). Lze tedy doporuãit, aby zadavatelé
v pﬁípadû sjednávání dodatkÛ k Dosavadní SoD
s mezinárodním prvkem, provedli v dodatcích
volbu ãeského práva.

Negativní dÛsledky podstatné
zmûny a jejich prevence
Pﬁi zohlednûní v˘‰e uveden˘ch právních závûrÛ lze zmínit nûkteré hlavní (negativní) dÛsledky, k nimÏ podstatná zmûna mÛÏe vést. Dle
Nejvy‰‰ího soudu znamená privativní novace,
Ïe vÛle stran – vyjádﬁena tﬁeba i mlãky uãinûn˘m souhlasn˘m projevem, smûﬁuje ke zru‰ení
starého závazku.54 Nebude-li tudíÏ vÛle stran
v dodatku k Dosavadní SoD vyjádﬁena v˘slovnû, lze oãekávat, Ïe v pﬁípadû sporu bude takov˘ dodatek, kter˘ pﬁedstavuje podstatnou
zmûnu Dosavadní SoD, vykládán podle svého
obsahu spí‰e jako privativní novace.55 Tím se
ov‰em z Dosavadní SoD stane právní pomûr
novû vznikl˘ po 1. lednu 2014, tedy Nová SoD,
se v‰emi dÛsledky z toho plynoucími.56 Zánik
závazku novací pﬁedstavuje „právní skuteãnost, která pÛvodní právní skuteãnost zbavuje
[trvale] právních úãinkÛ“57 Zru‰ení závazku se
proto t˘ká jak jeho obsahu, tak promlãení pohledávky, pﬁíslu‰enství pohledávky, vedlej‰ích
ujednání atd. Z vÛle zákonodárce pﬁetrvávají
pouze právní úãinky zaji‰tûní pÛvodních práv,
která mají b˘t pﬁedmûtem novace (viz § 1907
NOZ). V rozsahu, v nûmÏ dodatek v˘slovnû nepﬁevezme ustanovení Dosavadní SoD se tedy
práva a povinnosti stran budou novû posuzovat
dle pﬁednostnû ãi subsidiárnû pouÏiteln˘ch
ustanovení zákona, tj. NOZ, coÏ je zpravidla pomûrnû neÏádoucí s ohledem na pÛvodní vÛli
smluvních stran Dosavadní SoD a jejich legitimní oãekávání.
V prvé ﬁadû je tudíÏ dle na‰eho názoru nezbytné, aby smluvní strany v kaÏdém z uzavíran˘ch dodatkÛ jednoznaãnû deklarovaly, Ïe
nemají úmysl Dosavadní SoD zru‰it a nahradit
(tj. uzavﬁít ji novû jiÏ za úãinnosti NOZ). Z pﬁedcházejícího v˘kladu vyplynulo, Ïe podstatná
zmûna Dosavadní SoD mÛÏe vést ex lege k privativní novaci, a tedy ke vzniku Nové SoD.
V kontextu ustanovení § 1902 NOZ lze proto
rovnûÏ doporuãit doplnûní kaÏdého dodatku
k Dosavadní SoD o v˘slovné ujednání, které na
základû principu smluvní volnosti (§ 1 odst. 2
NOZ) vylouãí aplikaci § 1901 a § 1902 NOZ na
celou smlouvu i na uzavíran˘ dodatek.58
Dále lze doporuãit, aby smluvní strany za
pﬁedpokladu, Ïe nechtûjí optovat do reÏimu
NOZ, v dodatcích uzavíran˘ch k Dosavadní
SoD explicitnû uvedly v‰echna kogentní ustanovení ObchZ a OZ, jakoÏ i dispozitivní usta12
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novení tûchto dvou právních pﬁedpisÛ, která
v dobû uzavﬁení Dosavadní SoD nebyly v rozporu s touto smlouvou. To v‰e v‰ak s odkládací
podmínkou, Ïe se tato ustanovení pouÏijí pouze v tom pﬁípadû, Ïe by uzavﬁením dodatku do‰lo k privativní novaci Dosavadní SoD. Pouze
v pﬁípadû privativní novace by se totiÏ okamÏikem uzavﬁení dodatku k Dosavadní SoD pﬁestala práva a povinnosti stran neupravená
v˘slovnû Dosavadní SoD ﬁídit ObchZ a OZ,
a namísto toho by se ﬁídila pﬁíslu‰n˘mi ustanoveními nového NOZ. Doporuãené smluvní
ujednání by tak mûlo vést k dÛleÏité fixaci práv
a povinností, které smluvním stranám pﬁed
uzavﬁením dodatku vypl˘valy z Dosavadní
SoD a pﬁíslu‰n˘ch ustanovení zákona (ObchZ
a OZ). Na základû principu vyjádﬁeného v § 1
odst. 2 NOZ (strany si mohou ujednat práva
a povinnosti odli‰nû od NOZ, pakliÏe to zákon
v˘slovnû nezakazuje) se tím zároveÀ automaticky vylouãí uÏití tûch ustanovení NOZ, která by
byla v rozporu s textem Dosavadní SoD ãi
s ustanoveními dosavadních právních pﬁedpisÛ
(ObchZ a OZ).59
Koneãnû by smluvní strany nemûly opominout, aby i kaÏd˘ jednotliv˘ dodatek ke smlouvû
s mezinárodním prvkem obsahoval ustanovení
ohlednû rozhodného práva. V opaãném pﬁípadû
by totiÏ uzavﬁením dodatku mohlo dojít k nechtûnému podﬁízení právního pomûru jinému
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Rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne 22. 10. 2002, sp. zn. 33
Odo 566/2001.
Tomuto závûru nasvûdãuje téÏ obecné v˘kladové pravidlo § 574
NOZ, podle nûjÏ je tﬁeba právní jednání v pochybnostech
vykládat spí‰e jako platné. Nedo‰lo-li by totiÏ pﬁi podstatné
zmûnû smlouvy (na veﬁejnou zakázku) zároveÀ k její privativní
novaci, bylo by takové jednání patrnû neplatné pro rozpor se
zákonem.
Bude-li pﬁedmût dodatku oddûliteln˘ od Dosavadní SoD, lze
rovnûÏ uvaÏovat o zmínûném dvojím reÏimu, kdy se Dosavadní
SoD stále ﬁídí OZ a dodatek se jako jiÏ novû vznikl˘ právní
pomûr ﬁídí NOZ.
HANDLAR, J. Zánik závazkÛ dohodou v obãanském
a obchodním právu. C. H. Beck, Praha 2010, str. 8.
ZároveÀ je tﬁeba pﬁipustit v˘klad, podle nûjÏ by toto ujednání
bylo posouzeno jako neplatné, neboÈ § 1901 a § 1902 NOZ
nespadá pod rozsah dispoziãní volnosti stran. Bylo by tomu tak
proto, Ïe se nejedená o ustanovení, která upravují „práva
a povinnosti“, n˘brÏ stanoví formální procedurální poÏadavky na
zmûnu obsahu smlouvy. Na základû § 1 odst. 2 NOZ si strany
ov‰em mohou odchylnû od zákona ujednat pouze „práva
a povinnosti“. PakliÏe by takov˘ v˘klad pﬁeváÏil, bylo by
ujednání o vylouãení aplikace § 1901 a § 1902 NOZ neplatné.
NOZ ov‰em novû zakotvuje téÏ princip rozhodování podle zásad
spravedlnosti (§ 10 odst. 2 NOZ), a proto je moÏné, Ïe by
v pﬁípadû sporu soud dle zásad spravedlnosti ponechal pÛvodní
smlouvu v platnosti i v pﬁípadû její podstatné zmûny, tj. Ïe by za
uÏití teleologické redukce neinterpretoval jednání stran jako
privativní novaci ve smyslu § 1902 NOZ To by ve svém
dÛsledku vedlo k závûru, Ïe uzavﬁením dodatku sice do‰lo
k opûtovnému sjednání základních podmínek smlouvy, av‰ak
bez jejího zru‰ení (podobnû jako v pﬁípadû novace v rakouském
právu). Dosavadní SoD by si tudíÏ i nadále zachovala své právní
úãinky a ﬁídila by se ObchZ a OZ.
ZároveÀ je ov‰em nezbytné podotknout, Ïe atrakce pﬁednostnû
ãi subsidiárnû pouÏiteln˘ch ustanovení dosavadních právních
pﬁedpisÛ do Dosavadní SoD by mohla b˘t povaÏována za
neurãitou ãi vágní, pﬁípadnû by mohla pﬁedstavovat rozpor
s veﬁejn˘m poﬁádkem, a to se v‰emi dÛsledky z toho
plynoucími. Takové ujednání by totiÏ mohlo b˘t posouzeno jako
ujednání, jeÏ obchází pﬁechodná ustanovení zákona (je
v rozporu s kogentním právem), a jeÏ je z tohoto dÛvodu
absolutnû neplatné ve smyslu § 580 odst. 1 a § 588 NOZ.
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právnímu ﬁádu, neÏ smluvní strany pﬁi uzavírání Dosavadní SoD zam˘‰lely.

Shrnutí
Jak˘ je tedy právní osud smluv uzavﬁen˘ch pﬁed
1. lednem 2014, jestliÏe smluvní strany po tomto
datu mûní jejich obsah? Dovodili jsme, Ïe pro
zodpovûzení této otázky je klíãová identifikace
uceleného právního pomûru a stanovení pﬁesné
doby jeho trvání. Na bûÏném smluvním typu –
smlouvû o dílo – jsme demonstrovali, Ïe dokud
právní pomûr trvá, platí pravidlo neretroaktivity NOZ. Dosavadní SoD se tudíÏ bude aÏ do
svého zániku ﬁídit pﬁednostnû ãi subsidiárnû
pouÏiteln˘mi ustanoveními dosavadních právních pﬁedpisÛ. Identita a zároveÀ i existence
právního pomûru (Dosavadní SoD) mÛÏe b˘t
ov‰em znaãnû ovlivnûna zmûnami Dosavadní
SoD. Z hlediska § 1902 NOZ je základním zpÛsobem zmûny obsahu závazku privativní novace. Dovodili jsme tak, Ïe v pﬁípadû uzavﬁení
dodatku k Dosavadní SoD, jenÏ pﬁedstavuje její
podstatnou zmûnu, dojde ex lege k jejímu nahrazení nov˘m právním pomûrem – Novou SoD.
V pﬁípadû oddûlitelnosti pﬁedmûtu dodatku od
pﬁedmûtu Dosavadní SoD je pak dokonce moÏné, Ïe se dodatek a Dosavadní SoD budou povaÏovat za dva zcela samostatné právní pomûry
– na jeden se budou vztahovat pﬁíslu‰ná ustanovení OZ a ObchZ a na druh˘ ustanovení NOZ.
V klasickém závazkovém právu je podstatná
zmûna smlouvy indikací toho, Ïe dochází k její
privativní novaci. VÛle smluvních stran v‰ak
musí mít v souladu s principem smluvní volnosti pﬁednost. Strany si proto mohou v˘slovnû
ujednat, Ïe pﬁíslu‰n˘ dodatek, tﬁebaÏe by podstatnû mûnil obsah pÛvodní smlouvy, dosavadní
právní pomûr neru‰í a nenahrazuje. Mnohem závaÏnûji se pak ale podstatná zmûna projeví na
osudu právního pomûru, kter˘ je zároveÀ veﬁejnou zakázkou. Z Dosavadní SoD se v pﬁípadû její podstatné zmûny stane ex lege Nová SoD. Je-li
tudíÏ Dosavadní SoD veﬁejnou zakázkou, vede její podstatná zmûna k pﬁeklopení celé této smlouvy do reÏimu NOZ, a to aniÏ by smluvní strany
do tohoto reÏimu v˘slovnû optovaly. Tento závûr
vypl˘vá z pﬁedpokladu neoddûlitelnosti obsahu
dodatku od obsahu Dosavadní SoD a z nepﬁímého úãinku práva EU. V souladu s právem EU
a s ohledem na aktuální znûní § 1902 NOZ je totiÏ v oblasti veﬁejn˘ch zakázek dÛsledkem podstatné zmûny smlouvy její privativní novace.
Obecnû platí, Ïe privativní novací dochází ke
zru‰ení pÛvodního závazku a k jeho nahrazení
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závazkem nov˘m. To ov‰em mj. znamená, Ïe se
strany nemohou bez dal‰ího dovolávat obsahu
pÛvodní smlouvy, promlãení pohledávky, pﬁíslu‰enství pohledávky, vedlej‰ích ujednání dle
pÛvodní smlouvy atd. Dle na‰eho názoru by se
tudíÏ mûlo stát obecn˘m pravidlem, Ïe si
smluvní strany v kaÏdém dodatku mûnícím obsah smlouvy v˘slovnû upraví alespoÀ, (1) zda
jde o novaci ãi nikoliv, (2) zda vyluãují aplikaci
§ 1901 a § 1902 NOZ, (3) zda a která ustanovení
ãi práva a povinnosti dle pÛvodní smlouvy
hodlají pﬁevzít, pakliÏe by uzavﬁením dodatku
ex lege do‰lo k privativní novaci pÛvodní smlouvy, (4) zejména v pﬁípadû smluv uzavﬁen˘ch
pﬁed 1. lednem 2014 také to, kter˘mi ustanoveními dosavadních právních pﬁedpisÛ se má
smlouva ﬁídit, pakliÏe by uzavﬁením dodatku ex
lege do‰lo k privativní novaci pÛvodní smlouvy,
a (5) v pﬁípadû smluv s mezinárodním prvkem
také to, kter˘m právním ﬁádem se kaÏd˘ dodatek, resp. právní pomûr vznikl˘ po jeho uzavﬁení v dÛsledku privativní novace, ﬁídí.
Dle pﬁedstavené argumentace nutí souãasná
právní úprava zmûny obsahu závazkÛ smluvní
strany k tomu, aby si samy explicitnû sjednaly
právní dÛsledky svého jednání. Tím se na jednu
stranu dostáváme blíÏe k praxi bûÏné v prostﬁedí vyspûl˘ch státÛ systému common law, kde mívají smlouvy stovky stran. Kladnû je moÏno
hodnotit skuteãnost, Ïe si strany budou skuteãnû muset dohodnout svá práva. Na druhou
stranu oslabuje souãasné znûní NOZ jednu
z tradiãních úloh práva v kontinentálním právním systému, totiÏ ochranu právní jistoty. V koneãném dÛsledku tak stávající znûní zákona
mÛÏe omezovat hospodáﬁskou prosperitu – lidé
se mohou bát obchodovat, neboÈ neznají právní
dopady svého jednání. Novû si totiÏ strany, neupraví-li si tuto otázku v˘slovnû, nebudou jisty
zákonn˘mi dÛsledky dodatkování smluv. TﬁebaÏe jsme tuto problematiku pro vût‰í názornost demonstrovali na pﬁíkladu Dosavadní
SoD, u níÏ lze pﬁedvést fatální dÛsledky z hlediska pﬁechodu k NOZ, lze uzavﬁít, Ïe se obecnû t˘ká v‰ech typÛ smluv, a to bez ohledu na
dobu jejich vzniku, tedy i v pﬁípadû smluv
vznikl˘ch po 1. lednu 2014. Dané pojetí obsahu
zmûny závazku mÛÏe mít v oblasti smluvních
právních pomûrÛ, zejména pak tûch s mezinárodním prvkem, krajnû neÏádoucí dÛsledky, neboÈ rozhodn˘m právem se v dÛsledku
privativní novace mÛÏe stát právní ﬁád, o kterém smluvní strany nikdy ani neuvaÏovaly.
V tuto chvíli je proto na bedrech justice a právní obce, jak se s tímto problémem vypoﬁádají.
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