
opatfiení obecné povahy vztahující se k druhovû
vymezenému okruhu osob. Na otázky, jak lze
postupovat pfii pfiezkumném fiízení vÛãi opatfie-

ním, se snaÏí nalézt odpovûdi nejen soudní ju-
dikatura a správní praxe, ale mohla by k tomu
pfiispût i doktrína. O to se i tento ãlánek pokusil.
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V˘mûnek jako pojmenovaná zaopatfiovací
smlouva v novém obãanském zákoníku

DAVID ELISCHER

KATEDRA OBâANSKÉHO PRÁVA PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

Reservatum Rusticum as a Standardized Provision Contract in the New Civil Code

Summary: Recodification of private law, namely the Civil Code of 2012 has brought – in its obligation
part – among other changes a new construct of provision contracts, including the reservatum rusticum
(pension in kind) as a standardized contract. The author wonders how it is necessary to inspect such notion,
must necessarily its establishment be related to the transfer of ownership of the property? What can be the
subject or the content of the reservatum rusticum in modern times, can we consider the reservatum
rusticum explicitly grounded in the codification of the 21st century for necessary and practical? Under
what conditions can be once stipulated the reservatum rusticum changed, how shall one proceed in the
event of destruction of buildings designed for the reservatum rusticum (rent-change)? These and other
questions related to the form and content of the reservatum rusticum contract are hereby treated
theoretically but also in a practical way.

Key words: reservatum rusticum, provision contract, real burden, servitude

Rekodifikace soukromého práva s sebou pfiine-
sla – ve své obligaãní partii – kromû jin˘ch zmûn
i konstrukci zaopatfiovacích smluv, v jejichÏ
rámci (vedle staronové smlouvy o dÛchodu) je
novû upraven jako typizovan˘ kontrakt i v˘mû-
nek. V˘mûnek (reservatum rusticum), zastarale
zvan˘ téÏ v˘minek, vejmûnek, vejminek, vejmí-
nek, vejminûk (fiidãeji a náfieãnû i vejmenek, v˘-
mûnka, v˘minka ãi v˘mûnice), byl chápán
povût‰inou jako vûcn˘ závazek k plnûní (in na-
tura, in reluto, tj. práce, úkony, poÏitky a jiné
úsluhy) váznoucí na hospodáfiském statku,
resp. zemûdûlské usedlosti. Vzhledem k tomu,
Ïe obecn˘ obãansk˘ zákoník rakousk˘ (ABGB)
neobsahoval v˘slovnou úpravu v˘mûnku (byl
traktován spolu s reáln˘mi bfiemeny), jednalo se
skuteãnû o v˘raz venkovského zvykového prá-
va. Judikatura prvorepubliková si v‰ak byla vû-
doma základní distinkce mezi obligaãnû
zfiízen˘m v˘mûnkem a v˘mûnkem majícím vûc-
nûprávní úãinky (pfiedpokladem byl jeho zápis
do pozemkové knihy).

Nahlédneme-li do star˘ch v˘mûnkov˘ch
smluv (ãi dohod o zfiízení v˘mûnku), aÈ jiÏ ve-
den˘ch v pozemkov˘ch knihách ãi nikoli, zjistí-

me, Ïe obsahem závazku z v˘mûnku b˘vala ty-
picky povinnost nového vlastníka (resp. nastu-
pujícího hospodáfie) za úãelem v˘Ïivy
a zaopatfiení pÛvodního vlastníka (odstupující-
ho hospodáfie) poskytovat doãasnû (typicky do-
Ïivotnû) urãitá plnûní, jeÏ spoãívala ponejvíce
v ubytování, postoupení kousku pÛdy, v posky-
tování naturálních dávek z hospodáfiství ply-
noucích (kupfi. mléko, obilí, vejce, maso, kroupy,
lu‰tûniny, cukr, sádlo, máslo atp.), pfiípadnû ji-
n˘ch úkonech (opatfiení ‰atstva, obuvi, dfieva na
otop, zapravení útraty za slu‰n˘ a majetku pfii-
mûfien˘ pohfieb v˘mûnkáfie etc.). Nezfiídka ‰lo
i o povinnost nûco strpût (napfi. braní vody ze
spoleãné studny, atp.). Spí‰e v˘jimeãnû bylo ob-
sahem v˘mûnku plnûní dávek finanãního cha-
rakteru, i kdyÏ ani to nebylo vylouãeno (jako
souãást v˘mûnku mohla b˘t kupfi. ujednána
pravidelná renta ve prospûch oprávnûného – tj.
v˘mûnkáfie).

Z právû podaného v˘kladu je patrné, Ïe na
v˘mûnek bylo právnû nahlíÏeno – pfii neexi-
stenci v˘slovné úpravy v˘mûnku jako pojme-
novaného kontraktu – jako na soubor rÛzn˘ch
právních útvarÛ (sluÏebnost, renta, obligaãní



práva a povinnosti), jenÏ byl sjednocován pra-
videlnû svou kauzou – jeho hospodáfisk˘m 
úãelem bylo zaopatfiení oprávnûného.1 Tehdej‰í
nauka – se zfietelem k pfievaÏujícímu charakteru
v˘mûnku – fiadila v˘mûnkové smlouvy pod re-
álná bfiemena.2 V˘mûnek byl pfiitom chápán
striktnû jako právo osobní, tj. právo nezcizitelné
a nedûditelné, které vzniká buìto smlouvou
(zpravidla) nebo posledním pofiízením. Plnûní
z v˘mûnku poskytnutá (jednotlivá natu-
rální ãi relutární plnûní) nicménû mohla b˘t
pfiedmûtem dal‰í v˘mûnkáfiovy dispozice. 
Mohl je zcizit, zatíÏit, pfiípadnû mohl i pozem-
ky urãené k hospodafiení v˘mûnkáfie dále 
propachtovat.3

Z pohledu historického v˘voje civilního prá-
va na na‰em území4 je tfieba pfiedeslat, Ïe v˘-
mûnek se poprvé v kodifikované podobû
objevuje aÏ ve vládním návrhu obãanského zá-
koníku z roku 1937 (§ 1096–1107), kter˘ se
ov‰em úãinnou normou nikdy nestal. Jak˘msi
dûjinn˘m paradoxem je skuteãnost, Ïe prvním
právním pfiedpisem, kter˘ na na‰em území nor-
moval o v˘mûnku, byl Obãansk˘ zákoník z ro-
ku 1950. V˘znam v˘mûnku pro dal‰í praxi byl
ov‰em zásadnû marginalizován dfiívûj‰ím pfiije-
tím speciální úpravy zavádûjící u nás v‰eobecné
národní poji‰tûní (v roce 1948). Stfiední obãan-
sk˘ zákoník upravil v˘mûnek – na rozdíl od
souãasného zákonodárce – v rámci vûcn˘ch bfie-
men (§ 181–185), pfiiãemÏ jej chápal z dne‰ního
pohledu úÏeji. V˘mûnek mohl b˘t zfiízen toliko
pfii postoupení zemûdûlské nemovitosti ve pro-
spûch dosavadního vlastníka; ve prospûch nû-
koho jiného bylo moÏné v˘mûnek zfiídit, jen
pokud byla taková osoba svou v˘Ïivou odkázá-
na na dosavadního vlastníka, a to maximálnû na
dobu trvání této jeho potfieby. Otisk soudobé spo-
leãenské a hospodáfiské situace byl nicménû vel-
mi zfieteln˘ i v úpravû v˘mûnku. Pokud by
plnûní v˘mûnku znemoÏÀovalo anebo znaãnû
ztûÏovalo splnûní úkolÛ vypl˘vajících z jednot-
ného hospodáfiského plánu, mohl rozsah a zpÛ-
sob plnûní v˘mûnku upravit soud (§ 183 OZ
1950). O poznání ideologiãtûj‰í zákoník z roku
1964 jiÏ o v˘mûnku v kontextu socialistického
obãanského práva v˘slovnû nehovofiil. I pfies ne-
existenci v˘slovné úpravy bylo nicménû moÏné
v˘mûnek sjednat, a to v reÏimu vûcného bfieme-
ne. MoÏnost jeho smluvního zfiízení do kodexu
vrátila ov‰em aÏ novela z roku 1982.

Smlouva o v˘mûnku – povaha,
forma a úãinky

Platné obãanské právo pojímá v˘mûnek jako zá-
vazkovûprávní pomûr vznikající na základû jed-
né z pojmenovan˘ch zaopatfiovacích smluv

(vedle dÛchodu), jejímiÏ stranami jsou vlastník
nemovité vûci (v˘mûnkáfi) a nabyvatel nemovi-
té vûci a tato se uzavírá v souvislosti s pfievo-
dem vlastnického práva. Na stranû povinn˘ch
i oprávnûn˘ch mÛÏe nepochybnû existovat plu-
ralita subjektÛ (typick˘m pfiípadem je v˘mûnek
zfiízen˘ ve prospûch odstupujících manÏelÛ,
pfiíp. sourozencÛ).5 Ze zaopatfiovací povahy zá-
vazku plyne, Ïe v˘mûnkáfiem mÛÏe b˘t toliko
osoba fyzická. Není v‰ak vylouãeno, aby povin-
n˘m z v˘mûnku byla osoba právnická. Oproti
historické zvykové úpravû, ov‰em zcela v sou-
ladu s vládním návrhem ãsl. OZ z roku 1937, se
roz‰ífiil dopad v˘mûnkové smlouvy na pfievod
(odstoupení) jakékoli nemovité vûci, tj. nejen
hospodáfiského statku.

Smyslem v˘mûnkové smlouvy je zaopatfiit
(pravidelnû doÏivotnû) zcizitele (eventuálnû
tfietí osobu) pfii pfievodu nemovité vûci na naby-
vatele. Souãasn˘ pfiedpis neomezuje moÏnost
zfiídit v˘mûnek jen na bezúplatné pfievodní
smlouvy; zfiízení v˘mûnku tak pfiichází v úvahu
u v‰ech nominátních translaãních kontraktÛ, tj.
smlouvy kupní, darovací a smûnné. Aãkoli zá-
kon mluví o pfievodu nemovité vûci, není vy-
louãeno zfiízení v˘mûnku i v pfiípadech
pfievodu pouze spoluvlastnického podílu na ne-
movité vûci.

Pfii zfiizování v˘mûnku je tfieba nicménû re-
spektovat poÏadavek souvislosti s pfievodem
vlastnického práva k nemovité vûci. Nelze za-
m˘‰let zfiízení v˘mûnku bez souvztaÏnosti
k pfievodu vlastnického práva k nemovité vûci
(pak by ‰lo napfi. o smlouvu nepojmenovanou
nebo o smlouvu, jíÏ se zfiizuje sluÏebnost bydle-
ní atp.). Souvislost s pfievodem vlastnického
práva nelze na stranu druhou chápat jako abso-
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1 Z toho dÛvodu je tfieba i de lege lata na v˘mûnek rovnûÏ
aplikovat i pravidla stanovená pro jednotlivá dílãí práva, z nichÏ
se v˘mûnek konkrétnû sestává. V praxi bude pfiicházet do
úvahy aplikace ustanovení o sluÏebnostech, zejm. sluÏebnost
uÏívacího práva (§ 1283 a násl.), sluÏebnost poÏívacího práva 
(§ 1285 a násl.), sluÏebnost bytu (§ 1297 a násl.), sluÏebnost
stezky, prÛhonu a cesty (§ 1274 a násl.), právo na vodu 
(§ 1272), právo pastvy (§ 1278) aj. RovnûÏ se na ujednání
o zfiízení v˘mûnku budou aplikovat ustanovení o smlouvû
o dÛchodu, bude-li souãástí v˘mûnkové smlouvy ujednání
nûjaké zaopatfiovací penûÏní renty.

2 ROUâEK, F. / SEDLÁâEK, J. a kol. Komentáfi
k âeskoslovenskému obecnému zákoníku obãanskému
a obãanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.
Díl ãtvrt˘, Repr. pÛv. vyd. z r. 1936. Codex Bohemia, Praha
1998, str. 927.

3 Op. cit., str. 928.
4 K problematice v˘voje v˘mûnku v dûjinách srov. také staÈ

autorky M. Schusterové. BlíÏe viz SCHUSTEROVÁ, M.
Reservatum rusticum neboli v˘mûnek v ãeském právním fiádu.
In Promûny soukromého práva, Sborník pfiíspûvkÛ z konference
ke 200. v˘roãí vydání ABGB. Acta Universitatis Brunensis
Iuridica, Brno 2011, str. 148-157. Z prací dfiívûj‰ích je tfieba
uvést SEDLÁâEK, J. Právo v˘mûnku v dûjinném v˘voji. In:
Vûstník âeskoslovenské akademie zemûdûlská, sv. 19, 1943,
str. 101–104.

5 Pak se na právní pomûry z v˘mûnku aplikují rovnûÏ ustanovení
o spoleãn˘ch dluzích a pohledávkách – viz § 1868 a násl. OZ
2012).



lutní ãasovou shodu obou právních operací. V˘-
mûnek mÛÏe b˘t nepochybnû platnû zfiízen i po
uskuteãnûném pfievodu vlastnického práva
k nemovité vûci, stejnû tak jej lze zfiídit i pfiedtím
(srov. tzv. budoucí v˘mûnek podle § 2708 odst. 2),
je-li tu aspoÀ vûcná souvislost s pfievodem vlast-
nického práva k nemovité vûci. Pravidelnû
ov‰em bude zfiizován souãasnû s vlastním pfie-
vodem, neboÈ tehdy poskytuje odstupujícímu
vlastníkovi nejvût‰í jistotu (z hlediska ochoty
nabyvatele) jeho fiádného zfiízení.

Pokud odstupujícímu vlastníkovi nemovitos-
ti (budoucímu v˘mûnkáfii) nepostaãuje – z hle-
diska okamÏiku vzniku v˘mûnku – souãasn˘
zápis pfievodu vlastnického práva a zfiizované-
ho v˘mûnku, mÛÏe (jde o právo) – ov‰em jen
pro sebe – do vefiejného seznamu zapsat tzv. bu-
doucí v˘mûnek, tj. zapsat jej s ãasov˘m pfiedsti-
hem pfied vlastním pfievodem vlastnického
práva k nemovité vûci.6 V této souvislosti vzni-
ká otázka, zda lze budoucí v˘mûnek pro sebe
zfiídit i bez souvislosti s nadcházejícím pfievo-
dem, tj. jak˘si bianco v˘mûnek zfiízen˘ bez zfie-
tele k budoucím nabyvatelÛm.7 Zfiízení
v˘mûnku mÛÏe b˘t ujednáno i jako podmínka
(suspenzivní) pfievodu vlastnického práva k da-
né nemovitosti; pfievod vlastnického práva mÛ-
Ïe b˘t opatfien doloÏením ãasu, v nûmÏ má ke
zfiízení v˘mûnku dojít atp.

S ohledem na povahu v˘mûnkové smlouvy
a na poÏadavek souvislosti mezi pfievodem
vlastnického práva k nemovité vûci a zfiízením
v˘mûnku, je tfieba smlouvu o v˘mûnku poklá-
dat za závislou smlouvu v intenci ustanovení 
§ 1727. Zánik závazku z pfievodní smlouvy
(koupû, smûna, dar, inominát) bez uspokojení
vûfiitele (smlouva je zru‰ena dohodou stran, od
smlouvy je odstoupeno, závazek zanikne pro
následnou nemoÏnost plnûní atp.) by pfiivodil
i zánik závazku z v˘mûnku, ledaÏe by si strany
pro tyto pfiípady ujednaly zvlá‰tní reÏim, jenÏ
by je nutil k samostatnému posouzení obou 
závazkÛ.

V˘mûnek lze zam˘‰let v nûkolika modalitách.
MÛÏe b˘t zfiízen i prostou obligaãní formou, tj.
s úãinky inter partes, má-li mít ov‰em vûcnû-
právní úãinky je zapotfiebí ujednat jej jako vûc-
né bfiemeno, a to v podobû reálného bfiemene.8
Zfiízení v˘mûnku jako reálného bfiemene pfii-
chází do úvahy jen u vûcí zapsan˘ch do vefiej-
ného seznamu (§ 1303).9 V˘mûnek v takovém
pfiípadû vzniká pravidelnû (s v˘jimkou pfiípa-
dÛ, kdy se v˘mûnkáfi zfiekne zápisu)10 aÏ vkla-
dem do vefiejného seznamu.

Zákon sice nestanoví obecnû pro zfiízení v˘-
mûnku poÏadavek písemné nebo kvalifikova-
nûj‰í formy, ale bude-li zfiizován jako reálné
bfiemeno, tj. jako vûcné právo k nemovité vûci,

pak poÏadavek písemné formy pro v˘mûnko-
vou smlouvu vyplyne pfiímo z ustanovení § 560,
v souladu s nímÏ bude písemná rovnûÏ ona pfie-
vodní (kupní, smûnná, darovací, inominátní)
smlouva. Lze oãekávat, Ïe zfiízení v˘mûnku
pravidelnû bude souãástí pfiíslu‰né pfievodní
smlouvy a bude tak sledovat i její formu. Není
v‰ak vylouãen v˘mûnek v ryze obligaãní podo-
bû (kupfi. ujednání o poskytování dÛchodu spo-
lu s urãit˘mi poÏitky), pak je forma smlouvy
ponechána zcela na vÛli stran.11 S ohledem na
smluvní svobodu mohou si písemnou (pfiípad-
nû jinou formu – vefiejná listina) strany ujednat
nebo vymínit (srov. § 559 a § 1758).

Jak bylo naznaãeno v˘‰e, závazek z v˘mûnku
bude pravidelnû zfiízen bezúplatnû, nakolik se
jím sleduje zaopatfiení odstupujícího vlastníka
v˘mûnou za umoÏnûní pfievodu vlastnického
práva k nemovité vûci. Pfiesto není vylouãeno
zfiízení v˘mûnku i za úplatu.12 Závazek z v˘-
mûnku se uzavírá typicky na dobu doÏití opráv-
nûné osoby, tj. doãasnû, ale lze jej ujednat i na
dobu urãitou (napfi. 5, 10 a více let).13 Za trvání
závazku pak mohou nastat nejrÛznûj‰í okolnos-
ti, které v krajním pfiípadû mohou vést k modifi-
kaci obsahu v˘mûnku (kupfi. zmûna naturálního
plnûní na plnûní relutární – viz dále). 
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6 Katastr nemovitostí provede zápis budoucího v˘mûnku vkladem,
a to v souladu s § 11 odst. 1 písm. h) zákona ã. 256/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí.

7 S pfiihlédnutím k základnímu vymezení v˘mûnku (§ 2707)
a celkového smyslu budoucího v˘mûnku (§ 2708 odst. 2) lze mít
o takovém fie‰ení váÏné pochybnosti. Hledisko vûcné (nikoli jen
pfiísné ãasové) souvislosti s nadcházejícím pfievodem
vlastnického práva k nemovité vûci by mûlo b˘t respektováno
i zde.

8 Do katastru se zápis provede vkladem podle § 11 odst. 1 
písm. c) zákona ã. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.

9 Byl-li by zfiizován v˘mûnek k nemovité vûci nezapisované do
vefiejného seznamu, není moÏné jej zfiídit jako reálné bfiemeno.
Pokud by to vyhovûlo konkrétnímu úãelu v˘mûnku, mohly by
strany zfiídit v takovém pfiípadû sluÏebnost (povinn˘ z v˘mûnku by
mûl povinnost nûco strpût nebo se nûãeho zdrÏet) s tím, Ïe by
daná sluÏebnost vznikla jiÏ úãinností smlouvy (§ 1262 odst. 2).

10 Zákon pfiipou‰tí, aby se v˘mûnkáfi zfiekl zápisu v˘mûnku coby
reálného bfiemene do katastru nemovitostí. Uãiní-li tak, v˘mûnek
vznikne jiÏ úãinností smlouvy, nebude v‰ak mít úãinky vÛãi
tfietím osobám. Pokud se zápisu nezfiekne, pak je jistota zfiízení
v˘mûnku (tj. ochrana v˘mûnkáfie) zaji‰tûna zákonn˘m
poÏadavkem na souãasn˘ zápis vlastnického práva nabyvatele
nemovité vûci spoleãnû s v˘mûnkem. Pro zfieknutí se práva na
zápis reálného bfiemene zákon nestanoví Ïádnou specifickou
formu.

11 S v˘jimkou pfiedepsané formy pro smlouvu o dÛchodu – srov. 
§ 2701 odst. 2.

12 Úplata (nikoli ov‰em plnû ekvivalentní) za zfiízení v˘mûnku mÛÏe
spoãívat v tom, Ïe odstupující vlastník (zcizitel, resp. budoucí
v˘mûnkáfi) poskytne slevu z kupní ceny nemovitosti nebo se
zaváÏe k poskytnutí (ãi poskytování) nûjakého plnûní (facere -
pomoc pfii správû nemovitosti, dare – poskytování ãásti v˘nosÛ
z v˘mûnkáfiova pole, pati – strpûní provádûní hospodáfisk˘ch
nebo rekonstrukãních prací omezujících uÏívání nemovitosti
v˘mûnkáfiem, omittere – zdrÏení se propachtování v˘mûnkáfii
vyhrazené ãásti pozemku atp.). 

13 JiÏ prvorepubliková judikatura kupfi. dovodila pravidlo, Ïe
v pochybnostech o délce trvání závazku platí, Ïe v˘mûnek byl
ujednán doÏivotnû (Gl. U. 3781). Viz ROUâEK, F., SEDLÁâEK,
J. a kol. Komentáfi k âeskoslovenskému obecnému zákoníku
obãanskému a obãanské právo platné na Slovensku
a v Podkarpatské Rusi. Díl ãtvrt˘, Repr. pÛv. vyd. z r. 1936.
Codex Bohemia, Praha 1998,  str. 929.



Pfiedmût v˘mûnku a rozsah
v˘mûnkov˘ch plnûní

Co má b˘t pfiedmûtem v˘mûnku bude vÏdy zá-
viset na ujednání stran. Obecnû lze fiíci, Ïe pÛjde
o nejrÛznûj‰í poÏitky, úkony a jiná práva slouÏí-
cí k zaopatfiení osoby v˘mûnkáfie ãi v˘mûnkáfiÛ
(je-li oprávnûn˘ch více), pfiípadnû tfietí osoby
(tfietích osob).14 Povinnost nabyvatele nemovité
vûci tak mÛÏe mít podobu dare (poskytnout
ubytování, pfiístfie‰ek, dávat pravidelnû naturál-
ní ãi jiné plody), facere (udrÏování v˘mûnku,
opravy, úpravy, opatfiení náhradního bydlení,
opatfiení odûvÛ a obuvi, pomoc v˘mûnkáfii v ne-
moci), omittere (zdrÏení se uÏívání a poÏívání
nemovité vûci v rozsahu, kter˘ by práva z v˘-
mûnku ohroÏoval, zejm. kupfi. zdrÏení se zatíÏe-
ní nebo zcizení pÛdy pfiidûlené v˘mûnkáfii) ãi
pati (strpûní braní vody ãi ãerpání dal‰ích plo-
dÛ), a to samozfiejmû ve v‰ech mysliteln˘ch
kombinacích.

Ve v˘mûnkové smlouvû bude pravidelnû
stranami vymezen rovnûÏ rozsah poskytované-
ho zaopatfiení, aÈ jiÏ po stránce kvalitativní ãi
kvantitativní. Na újmu urãitosti v˘mûnkové
smlouvy nicménû není, pokud tak strany její
z jakéhokoli dÛvodu neuãiní. V takovém pfiípa-
dû se vedle zákonného dispozitivního reÏimu
uplatní rovnûÏ místní zvyklosti.15

Obsah závazku z v˘mûnku –
zákonné modifikace

Obsahem závazku jsou práva a povinnosti v˘-
mûnkáfie a nabyvatele nemovité vûci tak, jak by-
ly ujednány pfii zfiízení v˘mûnku. Pfiesto mohou
za trvání závazku nastat takové okolnosti, které
povedou –v zájmu spravedlivého uspofiádání
práv a povinností – k urãit˘m zákonn˘m modi-
fikacím. Zákon sám v urãit˘ch kvalifikovan˘ch
Ïivotních situacích zesiluje zaopatfiovací funkci
v˘mûnku zakotvením zv˘‰ené ochrany v˘mûn-
káfie. I tehdy, pokud strany pfii zfiizování v˘-
mûnku nepamatovaly na speciální potfieby
v˘mûnkáfie v pfiípadû jeho nemoci, pfii úrazu ne-
bo v podobné nouzi, stanoví zákon (dispozitiv-
nû) povinnost nabyvatele, resp. osoby zavázané
k v˘mûnku pfiispût v˘mûnkáfii tzv. pomocn˘mi
úkony.16 Pomoc v˘mûnkáfii ze strany osoby za-
vázané k v˘mûnku je jistû projevem zásady do-
br˘ch mravÛ, na stranu druhou nesmí b˘t toto
právo v˘mûnkáfiem zneuÏito (abusus iuris), resp.
vyuÏito (‰ikanóznû) jen za úãelem ‰kodit povin-
nému, kupfi. tím, Ïe by si v˘mûnkáfi zámûrnû
pfiivodil úraz a poÏadoval po povinném potfieb-
né úsluhy (srov. § 2909 a § 6 odst. 2). Povinnost
pomoci v˘mûnkáfii je i z tohoto dÛvodu ãasovû
ohraniãena dobou jeho nezbytné potfieby. Ostat-

nû povinn˘ z v˘mûnku se této – pro sebe tfieba
pfiíli‰ nároãné povinnosti – mÛÏe zprostit tím, Ïe
zajistí, resp. zprostfiedkuje, aby byl v˘mûnkáfi
umístûn v zafiízení (zejména zdravotnického ty-
pu), kde o nûho bude po dobu jeho potfieby po-
staráno (samozfiejmû jen s jeho souhlasem).
Umístûním v˘mûnkáfie do pfiíslu‰ného zafiízení
(nemocnice, sanatorium, ústav sociální péãe,
psychiatrická léãebna atp.) ov‰em závazek z v˘-
mûnku nezaniká, je tfieba poãítat s doãasností ta-
kového opatfiení.17

Nastalé okolnosti ov‰em mohou b˘t charak-
teru dlouhodobého nebo dokonce trvalého
a mohou se dot˘kat obou stran závazku. I na
stranû osoby povinné z v˘mûnku totiÏ mÛÏe na-
stat okolnost (nemoc, stáfií, úraz, osobní péãe
o postiÏeného potomka atp.), jeÏ jí zabrání po-
skytovat v‰echna plnûní v rozsahu ujednaném
podle v˘mûnkové smlouvy. Právní úprava pro-
to dispozitivnû nastiÀuje právní reÏim pro pfií-
pad, kdy dojde ke kvalifikované zmûnû
pomûrÛ18 a subjekty v˘mûnku nedosáhnou do-
hody o dal‰ím rozsahu a povaze v˘mûnkov˘ch
plnûní. Povinn˘ z v˘mûnku má v tûchto situa-
cích pfiednû právo vyzvat v˘mûnkáfie k dohodû
na úlevách z naturálního plnûní závazku, resp.
k pfiemûnû naturálního plnûní zãásti nebo zcela
na plnûní penûÏité. PÛjde-li o zmûnu natolik zá-
vaÏnou, Ïe jiÏ dále nelze spravedlivû poÏadovat
po osobû povinné, aby plnila povinnosti z v˘-
mûnku in natura, vyvolá zmûna okolností trans-
formaci naturálního plnûní z v˘mûnku na
penûÏit˘ dÛchod (relutum). Není-li dosaÏeno
dohody, mÛÏe se obrátit na soud.

Soudu pfiíslu‰í rozhodování o obsahu závaz-
ku z v˘mûnku ve dvou rÛzn˘ch podobách. Pfie-
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14 Na v˘mûnek ujednan˘ ve prospûch tfietí osoby se pfiimûfienû
aplikují rovnûÏ ustanovení o smlouvû ve prospûch tfietího
(contractus in favorem tertii – § 1767 a násl. OZ 2012).

15 Obecné soukromé právo umoÏÀuje aplikaci místních zvyklostí
jen, pokud se jich zákon v˘slovnû dovolá, coÏ zde pro úãely
subsidiárního posouzení rozsahu v˘mûnku ãiní – srov. § 2707
odst. 1 in fine. 

16 Povaha a rozsah tûchto pomocn˘ch úkonÛ bude záviset na
konkrétní situaci v˘mûnkáfie, tj. v jakém se nalézá zdravotním
stavu a jakou pomoc nezbytnû potfiebuje (doãasná asistence,
pomoc s obstaráním jídla, pomoc s úklidem atp.).

17 Obãansk˘ zákoník v‰ak jiÏ dále nestanoví, jak má b˘t naloÏeno
s jednotliv˘mi plnûními (poÏitky, úkony, dávky a jiná práva), jeÏ
dospívají v urãit˘ch pravideln˘ch intervalech, a to po dobu
v˘mûnkáfiovy nepfiítomnosti. Bude proto záleÏet na konkrétní
situaci a na ujednání stran. Pokud byl v˘mûnek zfiízen ve
prospûch manÏelÛ, sourozenecké dvojice nebo v jin˘ch
pfiípadech plurality subjektÛ na stranû oprávnûn˘ch, lze
nepochybnû ujednat, Ïe doãasnû bude pfiíjemcem poÏitkÛ,
úkonÛ a jin˘ch práv jen jeden z více oprávnûn˘ch. Podobnû lze
ujednat – v pfiípadû poskytování pravidelné renty coby souãásti
v˘mûnku – kapitalizaci dávek na urãitém úãtu po dobu
v˘mûnkáfiovy nepfiítomnosti. Lze rovnûÏ ujednat, Ïe v˘mûnek
v podobû penûÏního plnûní bude pouÏit doãasnû k úhradû
nákladÛ pobytu ve zmínûném zafiízení nebo jej zcela
transformovat doãasnû na relutární plnûní.

18 Pokud by se stalo pro zavázanou stranu plnûní z v˘mûnku
pouze obtíÏnûj‰í (zv˘‰ené fyzické úsilí pfii péãi o nemocného
v˘mûnkáfie, pfiimûfienû se zvy‰ující náklady na v˘mûnková
plnûní v závislosti na prostém v˘voji trÏních cen), nemûnilo by to
nic na povinnosti zavázané osoby plnit, tj. plnit rovnûÏ naturálnû
(srov. § 1764).



dev‰ím mÛÏe na návrh osoby zavázané z v˘-
mûnku rozhodnout o transformaci naturálního
plnûní na plnûní penûÏitého dÛchodu; musí pfii-
tom ocenit v‰echna naturální plnûní, k nimÏ je
povinn˘ z v˘mûnku zavázán tak, aby byla pfie-
voditelná do penûÏní renty. Dále mÛÏe soud
(a to i bez návrhu) rozhodnout o povinnosti
osoby zavázané z v˘mûnku sloÏit tzv. zaopatfio-
vací jistinu (resp. uhrazovací jistinu) ve pospûch
v˘mûnkáfie u provozovatele vhodného zaopat-
fiovacího ústavu. Uvedené fie‰ení pfiichází do
úvahy zvlá‰tû v situacích, kdy osoba povinná
z v˘mûnku nemÛÏe (z dÛvodÛ v˘‰e uvede-
n˘ch) zajistit naturální poÏitky (vãetnû dÛstoj-
ného bydlení, stravy a péãe) v˘mûnkáfii, kter˘ je
ov‰em na tento druh v˘mûnkového plnûní jiÏ
odkázan˘ (je kupfi. nemohoucí, pfiestárl˘, stiÏen
du‰evní poruchou atp.), pfiiãemÏ plnûní relutár-
ní nebylo by v jeho pfiípadû vhodné. Volbu
vhodného zaopatfiovacího zafiízení (napfi. dÛm
sociálních sluÏeb, dÛm s peãovatelskou sluÏ-
bou, speciální penzion atd.) by mûl provést
soud,19 a to se zfietelem k pÛvodním ujednáním
(rozsahu) v˘mûnkové smlouvy, k aktuálním po-
mûrÛm (moÏnostem, schopnostem a zejména
potfiebám) oprávnûného i povinného, jakoÏ
i s pfiihlédnutím k dal‰ím relevantním okolnos-
tem (vzdálenost od pÛvodního bydli‰tû, 
dostupnost a kvalita poskytované péãe, její ná-
kladnost atd.). Pfiihlédne v tomto smyslu i k pfií-
padn˘m návrhÛm stran ohlednû vhodnosti
urãeného zafiízení. Rozhodnutí soudu o pfiemû-
nû naturálního plnûní v˘mûnku na penûÏní dÛ-
chod je vydáno –podobnû jako kupfi. rozhodnutí
o v˘Ïivném (srov. § 923) – rovnûÏ s klauzulí re-
bus sic stantibus (§ 2710 odst. 2). Dojde-li od vy-
nesení rozsudku, resp. od dohody stran
v˘mûnku, k podstatné zmûnû pomûrÛ, mÛÏe
soud (i bez návrhu) své rozhodnutí, resp. doho-
du stran v˘mûnku, zmûnit.

Smysl a úãel v˘mûnku nemá b˘t zmafien tím,
Ïe bude zniãena budova, v níÏ bylo v˘mûnkáfii
vyhrazeno obydlí, tj. zkázou stavby v˘mûnek
bez dal‰ího nezaniká.20 Naopak povinnému je
uloÏena povinnost opatfiit v˘mûnkáfii na svÛj
náklad vhodné náhradní bydlení. Zákon jiÏ v té-
to souvislosti zvlá‰È nefie‰í otázku pfiípadného
zavinûní v˘mûnkáfie, resp. jeho pÛsobení pfii
zkáze stavby. Lze nicménû dovodit, Ïe pokud
v˘mûnkáfi úmyslnû nebo z hrubé nedbalosti pfii-
vodil zkázu stavby (kupfi. zaloÏil poÏár), bylo
by v rozporu s dobr˘mi mravy poÏadovat po
povinném z v˘mûnku splnûní povinnosti opat-
fiit mu vhodné náhradní bydlení.21 Co se t˘ãe
náhradního bydlení – pfii absenci bliÏ‰ího zá-
konného vymezení – je tfieba z povahy v˘mûn-
kové smlouvy a úãelu zaopatfiovacích smluv
vÛbec dovodit, Ïe by mûlo jít o takovou náhra-

du, která by zajistila adekvátní bydlení v˘mûn-
káfii (pfiíp. v˘mûnkáfiÛm) v takovém rozsahu
a kvalitû, aby to odpovídalo intenci pÛvodní
smlouvy o v˘mûnku. Vhodn˘m náhradním
bydlením mÛÏe b˘t – podle konkrétních okol-
ností – napfi. samostatn˘ byt, vymezená ãást ro-
dinného domu, soubor místností nebo jen jedna
místnost. VÏdy je tfieba trvat na tom, Ïe má jít
o prostory urãené (ve smyslu vhodné) k bydle-
ní. Této své povinnosti dostojí osoba zavázaná
z v˘mûnku tak, Ïe napfi. zajistí nájem bytu pro
v˘mûnkáfie s tím, Ïe bude hradit nájemné a dal-
‰í platby související. Náklady na obstarání
vhodného náhradního bydlení totiÏ nese povin-
n˘ z v˘mûnku, pfiiãemÏ tato povinnost zahrnu-
je nejen náklady na zaji‰tûní takového bydlení
(kupfi. náklady stûhování, sloÏení kauce), ale
rovnûÏ ve‰keré dal‰í provozní náklady souvise-
jící s bydlením oprávnûného (nájemné, úhrada
sluÏeb souvisejících s nájmem atp.). Opatfiení
náhradního bydlení jistû mÛÏe mít doãasn˘ cha-
rakter, pokud kupfi. osoba zavázaná z v˘mûnku
pÛvodní nemovitost opraví, obnoví ãi jinak
znovu uzpÛsobí vhodnému bydlení.22 V opaã-
ném pfiípadû bude trvat povinnost vhodného
náhradního bydlení po dobu trvání závazku
z v˘mûnku.

Pfievod a pfiechod práv
a povinností z v˘mûnku

Osobní charakter závazku z v˘mûnku se proje-
vuje i v otázce jeho postupitelnosti na jiného.
V˘mûnek lze sice zfiídit ve prospûch tfietí osoby,
ale nelze jej postupní smlouvou cedovat na jiné-
ho. Podobnû jako dÛchod a jiné závazky vázáné
na osobu dluÏníka ãi vûfiitele je v˘mûnek vylou-
ãen z postoupení (srov. § 1895 dikce „nevyluãu-
je-li to povaha smlouvy“), v tomto pfiípadû
ov‰em pfiímo v˘slovn˘m zákonn˘m zákazem.
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19 Spoleãnû s volbou vhodného zaopatfiovacího ústavu musí soud
rovnûÏ stanovit v˘‰i zaopatfiovací jistiny. Její v˘‰e má b˘t urãena
tak, aby zajistila zaopatfiení v˘mûnkáfie v rozsahu odpovídajícím
ujednání v˘mûnkové smlouvy, a to zásadnû na celou dobu
v˘mûnku (tak, aby nebylo ohroÏeno v˘mûnkáfiovo zaopatfiení),
tj. na urãitou dobu, byl-li v˘mûnek sjednán na dobu urãitou,
anebo na dobu v˘mûnkáfiova Ïivota, bylo-li ujednáno doÏivotní
zaopatfiení. Soud musí vyfie‰it i otázku splatnosti povinnosti
uhrazovací jistinu sloÏit, pfiípadnû urãit dal‰í modality splnûní
této povinnosti (splátky).

20 Ke zkáze stavby mÛÏe dojít nejrÛznûj‰ím zpÛsobem. Budova
mÛÏe b˘t zniãena jednak z vnitfiních pfiíãin, tj. zejména stáfiím
a chatrností své konstrukce, dlouhodobou neúdrÏbou
povinného, a dále z vnûj‰ích pfiíãin, zvlá‰tû zásahem vy‰‰í moci,
kdy stavba podlehne zkáze v dÛsledku poÏáru, povodnû,
zásahu blesku, pádu stromu, sesuvu pÛdy atp.

21 Jako analogie mÛÏe poslouÏit situace dárce, kter˘ si po
uskuteãnûní darování pfiivodí úmyslnû nebo z hrubé nedbalosti
stav nouze (nemá na v˘Ïivu svou nebo na v˘Ïivu osob na nûj
odkázan˘ch); dárce pak nemÛÏe revokovat (ani redukovat) dar
pro nouzi – srov. § 2071.

22 S doãasností takového opatfiení poãítal v˘slovnû (na rozdíl od
platného zákona) i vládní návrh OZ z roku 1937: „Byla-li zniãena
budova, v které byl v˘mûnkáfii vyhrazen byt, je dluÏník povinen
opatfiiti mu vlastním nákladem vhodn˘ byt prozatímní“ (§ 1103
návrhu).



Opaãné ujednání by bylo neplatné pro rozpor se
zákonem, kdy úãel a smysl zákona takov˘ ná-
sledek vyÏaduje (§ 580).23

Zatímco je nepfiípustná cesse v˘mûnkové
smlouvy jako takové, jednotlivé pohledávky
z jejího titulu za urãit˘ch okolností postupitelné
jsou. Pfiedev‰ím musí jít o v˘mûnkové dávky jiÏ
splatné (lze postoupit právo na splatné dávky).
Nedospûlé dávky ze smlouvy o v˘mûnku po-
stoupit nelze, neboÈ by se to ve svém dÛsledku
blíÏilo nepfiípustnému postoupení v˘mûnku ja-
ko takového. Dále musí jít o takovou splatnou
dávku, jejíÏ rozsah nebyl urãen podle osobních
potfieb v˘mûnkáfie. Byl-li rozsah (míra) plnûní
ujednán pouze s ohledem na osobní potfieby v˘-
mûnkáfie, jak tomu patrnû bude ve vût‰inû pfií-
padÛ (napfi. poÏitky, v˘Ïiva a úkony urãené
specificky pro v˘mûnkáfie), nebude moÏné ani
postoupení jiÏ splatn˘ch dávek. Je-li v˘mûnko-
vou dávkou penûÏitá renta (dÛchod), lze ji nao-
pak postoupit bez dal‰ího, stejnû jako lze
postoupit splatnou dávku z titulu smlouvy o dÛ-
chodu. Rozhodne-li v˘mûnkáfi postoupit jednu
nebo více splatn˘ch dávek (komukoli – tj. osobû
fyzické i právnické), zÛstává mu zachováno prá-
vo na v˘mûnek, pfiiãemÏ postoupení jednotli-
v˘ch v˘mûnkov˘ch dávek se bude fiídit pravidly
o postoupení pohledávky (§ 1879 a násl.).

Podobnû musí b˘t fie‰ena otázka pfiechodu
práv a povinností z v˘mûnku, tj. jeho dûditel-
nost. Osobní závazek z v˘mûnku zanikne nej-
pozdûji smrtí oprávnûného, tj. v˘mûnkáfie (srov.
§ 2009 odst. 2), a právo na v˘mûnek a plnûní
z nûj proto nepfiechází na v˘mûnkáfiovy dûdice.
V˘jimku z tohoto pravidla pfiedstavuje jen exis-
tence více oprávnûn˘ch. Pfii pluralitû oprávnû-
n˘ch nezaniká v˘mûnek smrtí jednoho z nich,
n˘brÏ trvá dále, pouze se redukuje jejich poãet
a tím de facto i rozsah v˘mûnkového plnûní.
V pfiípadû v˘mûnku vyhrazeného manÏelÛm
(pfiíp. registrovan˘m partnerÛm),24 nezaniká
smrtí jednoho z nich, ani se – není-li jinak ujed-
náno – nezkracuje rozsah v˘mûnkov˘ch plnûní.
Právû uvedená norma je nicménû dispozitivní
a nebrání stranám – pfii respektování korektivu
dobr˘ch mravÛ a vefiejného pofiádku (§ 1 odst. 2)
odchylného ujednání.25

Na stranû druhé smrtí povinného závazek
z v˘mûnku nezaniká a povinnosti z nûj plynou-
cí pfiechází na jeho dûdice (srov. § 2009 odst. 1).
I z tohoto pravidla je tfieba pfiipustit obecnou
v˘jimku: bylo-li jako souãást v˘mûnku ujedná-
no právo v˘mûnkáfie, které zavazovalo povin-
ného k osobnímu plnûní (osobní v˘kon ãi
provedení), pak toto právo smrtí povinného za-
nikne, coÏ ov‰em nemusí b˘t na újmu ostatním
v˘mûnkov˘m právÛm a povinnostem.

Zánik závazku z v˘mûnku 

V˘mûnek coby závazek ryze osobní povahy
(sleduje zaopatfiení konkrétní fyzické osoby, pfií-
padnû osob) zaniká proto zásadnû smrtí opráv-
nûného, resp. oprávnûn˘ch. Smrtí povinného
závazek z v˘mûnku naopak zásadnû nezaniká
(§ 2009 odst. 1) a pfiechází na dûdice nabyvatele,
jak bylo jiÏ poukázáno v˘‰e. 

Závazek mÛÏe zaniknout i z jin˘ch zákonem
uznan˘ch dÛvodÛ, zejm. dohodou stran (disso-
luce – srov. § 1981), splynutím oprávnûného
a povinného v jedné osobû (§ 1993), prominutím
dluhu (§ 1995) aj. V˘mûnek jako sloÏen˘ závazek
v‰ak nemÛÏe zaniknout zapoãtením; tímto zpÛ-
sobem by mohly zaniknout pouze jednotlivé
pohledávky na dílãí dávky, resp. plnûní. Záva-
zek nezaniká bez dal‰ího ani zmûnou pomûrÛ,
jak jsme demonstrovali v˘‰e. Pokud si strany
zvlá‰È ujednají v˘povûdní dÛvod/dÛvody, je
moÏné ukonãit závazek z v˘mûnku i v˘povûdí.

Z urãit˘ch motivÛ se nicménû omezuje právo
odstoupit od v˘mûnku. DÛvody zákonné limi-
tace jsou podobné jako u smlouvy o dÛchodu.
V˘mûnkáfi nemÛÏe odstoupit od smlouvy pro
neplnûní jednotliv˘ch v˘mûnkov˘ch dávek
a poÏadovat tak vrácení odstoupené nemovi-
tosti zpût.26 Pfiedpokladem aplikace uvedeného
pravidla je, Ïe pfievodní smlouva ohlednû ne-
movité vûci byla uzavfiena v souvislosti se zfií-
zením v˘mûnku. Zákonodárce se chce i zde
zjevnû vyhnout spekulacím27 jedné i druhé stra-
ny (nakolik jde i u v˘mûnku o smlouvu s alea-
torními rysy) a pfiedev‰ím chce zamezit nutn˘m
majetkov˘m restitucím, k nimÏ by v dÛsledku
odstoupení docházelo, a to i po znaãnû dlouhé
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23 Je zajímavé, Ïe zákon zvolil v pfiípadû v˘mûnku fie‰ení jiné, neÏ
u druhého ze zaopatfiovacích kontraktÛ (tj. dÛchodu), kde by
podobné ujednání o cessi bylo bez právního v˘znamu (zákon je
stíhá nicotností, resp. zdánlivostí – srov. § 2704). S ohledem na
pfiíbuznost obou zaopatfiovacích smluv, zejména s ohledem na
osobní charakter takov˘ch plnûní, nelze a priori vylouãit ani
závûr o tom, Ïe na úãinky cesse v˘mûnku je tfieba aplikovat
analogicky ustanovení § 2704, tj. dovozovat i zde nicotnost
(a nikoli relativní neplatnost). Argumentem pro poslednû
zmínûné fie‰ení je rovnûÏ skuteãnost, Ïe dÛchod mÛÏe b˘t
ujednán jako pravidelná souãást v˘mûnku (bude jedním
z obligaãních v˘mûnkov˘ch plnûní), pfiiãemÏ pak je nutné i na
v˘mûnek v pfiíslu‰ném rozsahu aplikovat ustanovení o dÛchodu
(srov. § 2707 odst. 2).

24 Na osoby nesezdané (kohabitanti, druh a druÏka), pfiípadnû jiné
osoby blízké (§ 22) v‰ak zákonn˘ reÏim nedopadá; zde pro
dosaÏení téhoÏ úãelu (tj. nezkrácení v˘mûnku) bude zapotfiebí
zvlá‰tního smluvního ujednání. Zvlá‰tního smluvního ujednání
bude tfieba i tam, kde spoleãenství oprávnûn˘ch (pluralita
v˘mûnkáfiÛ) neplyne z manÏelství ãi registrovaného partnerství
(napfi. v˘mûnek pro sourozence).

25 Strany tak mohou ujednat – kromû jiného – Ïe rozsah plnûní
poskytovan˘ch zavázanou osobou se po smrti jednoho
z oprávnûn˘ch pfiimûfienû sníÏí. Ujednání o tom, Ïe v˘mûnek
smrtí jednoho z manÏelÛ bez dal‰ího zaniká (aniÏ by byla
fie‰ena pfiípadná náhrada za ztrátu bydlení), by bylo zjevnû
nemravné.

26 Stejné fie‰ení obsahoval i vládní návrh obãanského zákoníku
z roku 1937. V § 1108 bylo stanoveno, Ïe „odstoupení
nemovitosti (§ 1096) nelze odvolati ani v pfiípadech, kdy zákon
odvolání nebo odstoupení od smlouvy dopou‰tí.“

27 Srov. DZ k § 2715 obãanského zákoníku z roku 2012.



dobû. V˘slovnou úpravou je tak vylouãena
moÏnost odstoupit od pfievodní smlouvy pro
zákonn˘ dÛvod odstoupení, jímÏ by jinak bylo
kupfi. podstatné poru‰ení smlouvy (§ 2002, odst. 1)
ãi prodlení (§ 1969 a 1977), pokud by osoba za-
vázaná neplnila své povinnosti z v˘mûnku ply-
noucí. V˘‰e uvedené pravidlo je tfieba chápat
jako dispozitivní, strany si proto mohou smluv-
nû ujednat zvlá‰tní dÛvody pro odstoupení
i v tûchto pfiípadech; pak se zjevnû budou apli-

kovat obecná ustanovení o úãincích odstoupení
– srov. § 2001 a násl. Proto v pfiípadech, kdy oso-
ba zavázaná z v˘mûnku neplní dobrovolnû své
povinnosti, musí se v˘mûnkáfi namísto odstou-
pení od pfievodní smlouvy, nemají-li to zvlá‰È
ujednáno, domáhat jejich splnûní cestou Ïaloby.

Tento ãlánek byl vypracován v rámci programu
rozvoje vûdních oborÛ Univerzity Karlovy v Praze –
PRVOUK ã. 05: Soukromé právo XXI. století.
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Pfiedvídatelnost ‰kody v novém
obãanském zákoníku

MARTIN SZTEFEK

DOKTORAND KATEDRY TEORIE PRÁVA A PRÁVNÍCH UâENÍ PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

Foreseeability of Damage in the New Civil Code

Summary: Although it has been asserted that the wrongdoer is liable only for damage that he could have
foreseen at the time he acted, the new Civil Code does not contain any provision which would explicitly
enshrine this principle. The purpose of this article is, therefore, to prove that the concept of foreseeability is
applicable even under the new Civil Code in both tort and contract liability regimes. Moreover, I analyse the
principle of foreseeability of damage in relation to other concepts such as the duty of prevention, force
majeure, fault and causal link. I further discuss the issue whether the criterion of foreseeability is to be
assessed from an objective or a subjective point of view. I argue that in the case of contract liability,
foreseeability takes an objective form and, therefore, is stricter than in the case of tort liability, where it is
possible to take into account the particular (subjective) qualities of the wrongdoer.

Key words: foreseeability of damage, new Civil Code, tort liability, fault, causal link

Uvádí se, Ïe ‰kÛdce je povinen nahradit pouze
‰kodu, kterou mohl rozumnû pfiedvídat v dobû
svého jednání. Takové pravidlo upravoval 
v § 379 zákon ã. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
(dále jen „Obch. zák.“), podle kterého se nena-
hrazovala ‰koda, která pfievy‰ovala tzv. pfiedví-
datelnou ‰kodu.1 Zákon ã. 89/2012 Sb.,
obãansk˘ zákoník (dále jen „nov˘ obãansk˘ zá-
koník“) jiÏ podobné ustanovení neobsahuje. By-
lo by v‰ak nesprávné dovozovat, Ïe podle
nového obãanského zákoníku se nahrazuje ‰ko-
da, kterou ‰kÛdce nepfiedvídal. Naopak v tomto
ãlánku argumentuji, Ïe se koncept pfiedvídatel-
nosti ‰kody uplatní i podle nového obãanského
zákoníku, a to jak v rámci deliktní odpovûdnosti
za ‰kodu, tak i v pfiípadû smluvní odpovûdnosti.

V úvodních ãástech tohoto ãlánku se nejprve
vûnuji otázce pÛvodu pravidla o pfiedvídatelnos-
ti ‰kody a následnû pojednávám o úãelu tohoto
pravidla. V dal‰ích ãástech se zab˘vám otázkou,
zda pfiedvídatelnost má své místo pouze v rámci

smluvní odpovûdnosti za ‰kodu nebo i v rámci
deliktní odpovûdnosti, a rovnûÏ analyzuji subjek-
tivní a objektivní pojetí kritéria pfiedvídatelnosti
‰kody. Poté vymezuji princip pfiedvídatelnosti
‰kody ve vztahu k pfiíbuzn˘m institutÛm, jmeno-
vitû prevenãní povinnosti, vy‰‰í moci, zavinûní
a pfiíãinné souvislosti. Následnû pojednávám
o charakteru pfiedvídatelnosti a obsahu tohoto
pravidla v novém obãanském zákoníku.

PÛvod pravidla
o pfiedvídatelnosti ‰kody

Úãelem ustanovení o náhradû ‰kody, aÈ uÏ jde
o ‰kodu plynoucí z poru‰ení zákonné povin-

1 Ustanovení § 379 Obch. zák. mûlo následující znûní:
„Nestanoví-li tento zákon jinak, nahrazuje se skuteãná ‰koda
a u‰l˘ zisk. Nenahrazuje se ‰koda, jeÏ pfievy‰uje ‰kodu, kterou
v dobû vzniku závazkového vztahu povinná strana jako moÏn˘
dÛsledek poru‰ení své povinnosti pfiedvídala nebo kterou bylo
moÏno pfiedvídat s pfiihlédnutím ke skuteãnostem, jeÏ v uvedené
dobû povinná strana znala nebo mûla znát pfii obvyklé péãi.“


