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Úvod
Samotný obchod existuje velice dlouhou dobu. Dá se íci od doby, kdy

lov k pot eboval sm ovat své zboží za jiné, obvykle za peníze.
V mezinárodním m ítku se jednalo o sm nu zboží p es hranice stát . Obecn
mezinárodní obchod je v posledních desetiletích dynamicky se rozvíjející oblastí.
Tento rozvoj se promítá nejen do práva, ale i ekonomiky a technologií.
Tato práce se bude zabývat tématem Úmluvy OSN o smlouvách o
mezinárodní koupi zboží, dále též Víde skou úmluvou. Dosud se jedná o
nejvýznamn jší mezinárodní smlouvu v oblasti mezinárodní koup zboží.
Cílem bude zpracovat teorii k úvodu pojmu a pramen úpravy
mezinárodní kupní smlouvy, popsat, z jakého d vodu bylo p istoupeno k p ijetí
Víde ské úmluvy v etn uvedení p edcházejících dohod, a uvést Víde skou
úmluvu jako celek. Dále bude zhodnoceno, na jaké p ípady se Víde ská úmluva
aplikuje a možnosti užití výhrady v kontextu vybraných stát . Dále bude
zpracován proces uzavírání kupní smlouvy a problematika porušení smlouvy.
Víde ská úmluva byla podepsána v roce 1980 ve Vídni a je v platnosti od
1. 1. 1988. V eskoslovenské federativní republice (dnes v eské republice) je
inná od roku 1991 (zákon . 160/1991Sb.). Tato úmluva dosáhla celosv tového
významu a p edstavuje významný právní základ pro mezinárodní koupi zboží a to
nejen po tem signatá

Víde ské úmluvy, kterých bylo k roku 2017 celkem 85

stát . V dnešní dob se dá íci, že v p evážné v tšin zemí je Víde ská úmluva
pln p ijímána a považována za standardní úpravu.
Práce je len na do p ti hlavních kapitol. V první kapitole se budeme
zabývat pojmem a pramenem právní úpravy mezinárodní kupní smlouvy. V této
kapitole bude popsáno mezinárodní právo obecn , provedeno krátké shrnutí
mezinárodních organizací, popsána mezinárodní kupní smlouva a s tím související
právní prameny mezinárodní kupní smlouvy.
Druhá kapitola bude zam ena na historii a sou asnost Víde ské úmluvy a
bude popsán její význam v kontextu dnešní doby.
etí kapitola bude sloužit jako úvod k samotné Víde ské úmluv , kde
budou popsány možnosti její aplikace v etn užití výhrad. Dále bude provedena
komparastika užití Víde ské úmluvy, kdy bude postupováno tak, že budou
zhodnocena vybraná ustanovení.

1

Ve tvrté kapitole bude popsáno uzavírání kupní smlouvy v rámci
Víde ské úmluvy. Tato kapitola je len na na jednotlivé základní fáze, které
edcházejí uzav ení smlouvy, tj. p edsmluvní fáze, nabídka a p ijetí.
V poslední kapitole bude popsáno porušení smlouvy v rámci Víde ské
úmluvy.
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Pojem a prameny právní úpravy mezinárodní kupní smlouvy
Mezinárodní právo je samostatným právním oborem, kdy lze d lit na

mezinárodní právo ve ejné, jako samostatný systém práva, dále na mezinárodní
právo soukromé, které je odv tvím práva vnitrostátního, a právo mezinárodního
obchodu1. Tyto oblasti jsou sice rozdílné, ale do ur ité míry se projevuje jejich
vzájemný vztah. Lze íci, že mezinárodní právo ve ejné vytvá í prost edí, jakousi
obálku pro mezinárodní právo soukromé. Mezinárodní právo soukromé naopak
vytvá í ur itý základ pro právo mezinárodního obchodu. Vzájemný vztah mezi
mezinárodním právem ve ejným na jedné stran a mezinárodním právem
soukromým a obchodním na druhé stran se nejvýrazn ji projevuje v podob
vzájemné spolupráce mezi státy, a pokud jde o prameny, tak zejména v oblasti
mezinárodních smluv2.
2.1

Mezinárodní právo obecn
Pod ozna ením mezinárodní právo lze v nejobecn jší rovin chápat právní

normy, které upravují spole enské vztahy, p ekra ující rámec jednoho státu3.
Práv charakteristické znaky mezinárodní právo odlišuje od práva vnitrostátního.
Jak bylo zmín no, tak mezinárodní právo ve ejné je samostatným
systémem práva, kdy vzniká jako spole ná v le stát a není vytvá eno pouze
státem jedním a lze ho definovat jako soubor právních norem, upravujících z
nejv tší ásti vztahy mezi svrchovanými sáty a dále upravující vztahy stát k
jiným subjekt m mezinárodního práva ve ejného, jakož i vztahy mezi t mito
subjekty navzájem4.
Charakteristikou mezinárodního práva ve ejného je, že není založeno na
systému nad azenosti a pod azenosti, které také lze nazvat subordina ní vztahy.
Prameny mezinárodního práva ve ejného jsou mezinárodní smlouvy a
mezinárodní oby eje, které vznikají jako projev v le stát a jsou si naprosto
rovnocenné. Státy zpravidla samy vynucují spln ní povinností vyplývajících
z pramen mezinárodního práva ve ejného a to z d vodu, nebo není vytvo ena

1

OND EJ, J. Mezinárodní právo ve ejné, soukromé, obchodní. 3. Vydání. Plze
2009. 474 s. ISBN 978-80-7380-181-6. s. 15
2
OND EJ, J. Mezinárodní právo ve ejné, soukromé, obchodní. 3. Vydání. Plze
2009. 474 s. ISBN 978-80-7380-181-6. s. 15
3
OND EJ, J. Mezinárodní právo ve ejné, soukromé, obchodní. 3. Vydání. Plze
2009. 474 s. ISBN 978-80-7380-181-6. s. 23
4
OND EJ, J. Mezinárodní právo ve ejné, soukromé, obchodní. 3. Vydání. Plze
2009. 474 s. ISBN 978-80-7380-181-6. s. 24

: Aleš en k,
: Aleš en k,
: Aleš en k,
: Aleš en k,
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jednotná soudní moc. Použití r zných orgán pro ešení spor je vázáno na
dohodu mezi státy a p ístup k mezinárodním soud m vyžaduje souhlas všech
dot ených stát .5
Výjimkou je Rada bezpe nosti6, kdy pro p ípad porušení nejd ležit jších
norem jsou vytvo eny kolektivní sankce. Je však otázkou, jak jsou v dnešní dob
použitelné, když každý stát hájí své zájmy.
Pokud je právo vytvá eno jedním státem, tedy projevem jeho suverenity,
jedná se o právo vnitrostátní. Jde tedy zejména o právní vztahy ob anského práva,
pracovního práva, atd. N které pom ry soukromého práva se liší od v tšiny
ostatních tím, že p esahují svým významem oblast ur itého státu, protože
v n kterém svém prvku mají vztah k zahrani í, a dostávají se tak do vztahu
k jinému státu7. Mají-li uvedené pom ry v n kterém svém prvku vztah
k zahrani í, ozna ujeme je jako soukromoprávní pom ry (vztahy)
s mezinárodním, pop ípad zahrani ním, p eshrani ním nebo cizím prvkem8.
Právní normy, které upravují vztahy soukromého práva s mezinárodním prvkem,
ozna ujeme jako mezinárodní právo soukromé9. V eské republice je
mezinárodní právo soukromé upraveno zákonem . 91/2012 Sb., o mezinárodním
právu soukromém, ú inným od 1. 1. 2014.
Právo mezinárodního obchodu reguluje vztahy soukromoprávní povahy,
které vznikají mezi fyzickými a právnickými osobami a m že být definováno jako
elov uspo ádaný soubor právních norem z r zných právních odv tví a r zného
vodu, které spojuje jejich spole ný ú el upravovat právní vztahy vznikající p i
uskute ování mezinárodního obchodu a mezinárodního hospodá ského styku
bec10. K rozvoji mezinárodního práva obchodního dochází po druhé sv tové
válce, kdy je na vzestupu obchod mezi jednotlivými státy a tento trend pokra uje
do dnešní doby. Nastává otázka, jak rozlišit vnitrostátní obchod od mezinárodního
obchodu. Pro toto rozlišení se používají r zná kritéria. Jedním a z nich a zárove
5

OND EJ, J. Mezinárodní právo ve ejné, soukromé, obchodní. 3. Vydání. Plze : Aleš en k,
2009. 474 s. ISBN 978-80-7380-181-6. s. 26
6
Rada bezpe nosti má patnáct len , z nichž je p t stálých a deset nestálých volených na dvouleté
období. Stálými leny jsou USA, Francie, ína, Rusko a Velká Británie.
7
KU ERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M; R ŽI KA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8.
Vydání. Plze - Brno: Aleš en k - Dopln k, 2015. 430 s. ISBN 978-80-7380-550-0. S. 23
8
KU ERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M; R ŽI KA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8.
Vydání. Plze - Brno: Aleš en k - Dopln k, 2015. 430 s. ISBN 978-80-7380-550-0. S. 23
9
OND EJ, J. Mezinárodní právo ve ejné, soukromé, obchodní. 3. Vydání. Plze : Aleš en k,
2009. 474 s. ISBN 978-80-7380-181-6. s. 28
10
KU ERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M.; R ŽI KA, K. Právo mezinárodního obchodu. Plze : Aleš
en k, 2008, 407 s. ISBN 978-807-3801-083. s. 17
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jedním z nejvíce používaných je kritérium navázané na subjekty (nap . na místo
podnikání, í sídlo t chto subjekt ).
Nemén d ležitá je v mezinárodním obchodu úloha stát , která se
projevuje zejména v tom, že uzavírají mezinárodní smlouvy, které slouží
k regulaci a úprav mezinárodního obchodu, jedná se nap . o vytvá ení celních
unií, zón volného obchodu, i vytvá ení mezinárodních organizací a orgán v této
oblasti11. P íkladem pro mezinárodní organizaci je Sv tová obchodní organizace
(World trade organization, WTO), i Evropská unie.
2.2 Mezinárodní organizace
Vedle základních pramen vznikají i nestátní prameny. Tyto prameny jsou
tvo eny praxí mezinárodního obchodu vesm s práv mezinárodními
organizacemi. Mezinárodní organizace podporují svou inností stabilitu na
mezinárodním trhu, podporují rozvojové státy a p ispívají nestátními prameny
k regulaci trhu. Mezinárodní organizace lze d lit dle:
teritoriální p sobnosti (nap . celosv tov , regionáln ),
cné p sobnosti (nap . univerzální, omezená),
innosti mezinárodní organizace12.
Následující vý et mezinárodních organizací není zcela úplný, ale uvedeme
jen n které d ležité organizace pro mezinárodní obchod.
Jednou u d ležitých mezinárodních organizací s celosv tovou p sobností
je Organizace spojených národ (OSN), která byla založena po druhé sv tové
válce v roce 1945. V sou asné dob má OSN 193 len

13

a všichni jsou signatá i

Charty OSN14. Vzhledem k pravomocím vyplývajícím z Charty OSN a jejího
mezinárodního charakteru m že OSN p ijmout opat ení v otázkách, jako je mír a
bezpe nost, zm na klimatu, udržitelný rozvoj, lidská práva, odzbrojení,
terorismus, humanitární pomoc a zdravotních stav , rovnosti pohlaví, správy v cí
ve ejných, výroby potravin a dalších15.
11

OND EJ, J. Mezinárodní právo ve ejné, soukromé, obchodní. 3. Vydání. Plze : Aleš en k,
2009. 474 s. ISBN 978-80-7380-181-6. s. 32
12
ROZEHNALOVÁ, N. Právo mezinárodního obchodu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2010.
552 s. ISBN 978-80-7357-562-5. s. 51-52
13
United Nations [online], 2017 [cit. 09.11.2017].
Dostupné na: http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html
14
Charter of the United Nations.
Dostupné na: http://www.un.org/en/charter-united-nations/index.html
15
United Nations [online], 2017 [cit. 09.11.2017].
Dostupné na: http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html
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Každý stát má svého zástupce ve Valném shromážd ní, které pat í mezi
hlavní orgány. Dalšími hlavními orgány jsou Rada bezpe nosti, Sekretariát,
Mezinárodní soudní dv r, Poru enská rada a Ekonomická a sociální rada.
V rámci OSN p sobí i další odborné organizace, které mají r zné zam ení
nap . na mezinárodní obchod, hospodá ství nebo ekonomickou podporu r zných
region

i pr myslový rozvoj. Lze uvést Konferenci OSN o obchodu a rozvoji

(UNCTAD) nebo Organizaci OSN pro pr myslový rozvoj (UNIDO). D ležitá
odborná organizace z pohledu Víde ské úmluvy je Komise pro mezinárodní právo
obchodní (UNCITRAL), která se zabývá unifikací mezinárodního práva
soukromého.
Nad rámec OSN stojí nap . Mezinárodní ústav pro sjednocení
mezinárodního práva soukromého (UNIDROIT), který byl založen v roce 1926
jako pomocný orgán Ligy národ a po ukon ení innosti Ligy národ byl ú ad
znovu založen v roce 1940 na základ mnohostranné smlouvy pod názvem Statut
UNIDROIT a v sou asné dob má 63 lenských stát ( eská republika je lenem
od r. 1993)16. UNIDROIT je nezávislou mezivládní organizací se sídlem v ím a
jeho hlavním cílem je p isp t k harmonizaci mezinárodního soukromého práva,
zejména práva obchodního a jeho prost ednictvím k rozvoji mezinárodního
obchodu a také sleduje pot eby a metody pro modernizaci a harmonizaci
soukromého práva jak stát , tak i skupin stát
Mezi úmluvy zpracované na p

17

.

UNIDROIT pat í Úmluva agentury o

mezinárodní koupi zboží z roku 1983, Železni ní protokol z roku 2007 a mnoho
dalších. UNIDROIT je tvo en orgány, kterými jsou Sekretariát, ídící rada a
Valné shromážd ní. Na tomto míst bychom rádi zmínili, že v roce 2013 byla do
ídicí rady zvolena profesorka Monika Pauknerová.
Dále existují další regionální organizace jako St edoafrické hospodá ské a
nové spole enství, spole enství ASEAN, sdružení pro regionální spolupráci
SAARC, Rada pro spolupráci arabských zemí v Perském zálivu GCC.

16

Ministerstvo pr myslu a obchodu [online], 2017 [cit. 20.11.2017].
Dostupné na: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-organizace-aobchod/unidroit/mezinarodni-ustav-pro-sjednoceni-mezinarodniho-prava-soukromeho-unidroit-223306/
17
Ministerstvo pr myslu a obchodu [online], 2017 [cit. 20.11.2017].
Dostupné na: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-organizace-aobchod/unidroit/mezinarodni-ustav-pro-sjednoceni-mezinarodniho-prava-soukromeho-unidroit-223306/
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Z regionálních organizací bude dále popsána Evropská unie, která je pro
naši oblast d ležitá. Cílem práce není popisovat d jiny vzniku Evropské unie i
všechny zakládající smlouvy tohoto spole enství jako nap . Lisabonská smlouva,
Maastrichtská smlouva, nicmén jeden d ležitý milník d ležitý pro eskou
republiku zd razníme. Dnem 1. kv tna 2004 vstoupila v platnost Smlouva mezi
lenskými státy Evropské unie a eskou republikou (a dalšími státy) o p istoupení
eské republiky (a dalších stát ) k Evropské unii ( . 44/2004 Sb. m. s., Ú . v st.
EU, zvláštní íslo z 23. 9. 2003, s. 17 násl.) a tak se k 1. kv tnu 2004 stal pro
eskou republiku závazný právní režim Evropských spole enství (dnes Evropské
unie) platný k tomuto dni (acquis communautaire, dnes acquis)18.
Evropská unie své leny ovliv uje právními akty vydanými na základ
ustanovení l. 288 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), kdy mohou být
vydávány na ízení a sm rnice.
Na ízení vydaná dle l. 288 SFEU mají obecnou závaznost a jsou závazná
ve všech svých ástech a bezprost edn použitelná v každém lenském stát a
sm rnice jsou závazné pro každý lenský stát, kterému je sm rnice ur ena, pokud
jde o výsledek, jehož má být dosaženo, p

emž volba forem a prost edk se

ponechává vnitrostátním orgán m19. Mezi na ízení a úmluvy uzav ené mezi
lenskými státy Evropského spole enství (dnes EU), které ovliv ují mezinárodní
právo, lze vyjmenovat následující:
Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy z 19. ervna
1980 ( ímská úmluva), kdy tato úmluva se použije na závazky ze smluv,
které mají vztah k právu r zných zemí20.
Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 593/2008 z 17. ervna
2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy ( ím I), kdy toto
na ízení se vztahuje na smluvní závazkové vztahy podle ob anského a
obchodního práva v p ípad kolize právních ád

21

.

Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 864/2007 z 11. ervence
2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy ( ím II),
kdy toto na ízení se vztahuje na mimosmluvní závazkové vztahy
18

KU ERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M; R ŽI KA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8.
Vydání. Plze - Brno: Aleš en k - Dopln k, 2015. 430 s. ISBN 978-80-7380-550-0. S. 54
19
KU ERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M; R ŽI KA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8.
Vydání. Plze - Brno: Aleš en k - Dopln k, 2015. 430 s. ISBN 978-80-7380-550-0. S. 54
20
oblast p sobnosti je blíže specifikovaná v l. 1 ímské úmluvy
21
oblast p sobnosti je blíže specifikovaná v l. 1 Na ízení ím I
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ob anského a obchodního práva v p ípad kolize právních ád a
nevztahuje se zejména na v ci da ové, celní i správní ani na odpov dnost
státu za jednání a opomenutí p i výkonu státní moci (acta iure imperii)22.
Na ízení Rady (ES) . 44/2001 z 22. prosince 2000 o p íslušnosti a
uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v ob anských a obchodních
cech (Brusel I), kdy toto na ízení se vztahuje na v ci ob anské a
obchodní bez ohledu na druh soudu a nevztahuje se zejména na v ci
da ové, celní a správní23.
Na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) . 1215/2012 z 12. prosince
2012 o p íslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v
ob anských a obchodních v cech (Brusel I bis), kdy toto na ízení se
vztahuje na v ci ob anské a obchodní bez ohledu na druh soudu a
nevztahuje se zejména na da ové, celní i správní v ci ani na odpov dnost
státu za jednání a opomenutí p i výkonu státní moci (acta iure imperii)24.
která na ízení a úmluvy se ovliv ují navzájem, nap . na ímskou
úmluvu nahradilo na ízení ím I nebo na ízení Brusel I je nahrazeno na ízením
Brusel I bis.
Na záv r musíme upozornit, že výše uvedený vý et na ízení i úmluv je
demonstrativní a slouží p edevším jako seznámení jak Evropské spole enství
(dnes Evropská unie) m že ovliv ovat mezinárodní právo.
2.3

Mezinárodní kupní smlouva
Kupní smlouva je jedním z nejstarších a nejd ležit jších smluvních typ .

edstavuje totiž nejfrekventovan jší právní institut25. Prost ednictvím kupní
smlouvy je napl ován ú el, kv li kterému je uzavírána, ímž je koup zboží.
Kupní smlouvou se prodávající zaváže, že kupujícímu odevzdá v c v etn
vlastnického práva a kupující zaplatí kupní cenu. Využívání mezinárodní kupní
smlouvy je fakt, že subjekt m se jejím prost ednictvím dostává zboží, které
nem že vyráb t, nebo jehož výroba je náro ná a na druhé stran m že tento
subjekt prodávat své nadbyte né zboží26.
22

srov. l. 1 Na ízení ím II
srov. l. 1 Na ízení Brusel I
24
srov. l. 1 na ízení Brusel I bis
25
ROZEHNALOVÁ, N. Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku. 1. Vydání. Brno:
Masarykova univerzita, 1993, 58 s. ISBN 978-80-2100-793-2. s. 3
26
KANDA, A. Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku: Úmluva OSN o smlouvách o
mezinárodní koupi zboží. 1. Vydání. Praha. Linde, 1999, 307 s. ISBN 80-7201-183-9 s. 13
23
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Mezinárodní kupní smlouva musí mít ur ité znaky (kupní smlouva,
mezinárodní prvek), abychom ji mohly definovat jako mezinárodní. Tyto znaky
musí být spln ny kumulativn . Mezinárodní prvek je dán v soukromoprávním
pom ru tehdy, jestliže je vztah k zahrani í u:
subjektu právního pom ru (ú astníkem právního pom ru je cizí státní
íslušník nebo osoba, která bydlí v zahrani í, právnická osoba byla
založena podle cizího práva nebo má sídlo v zahrani í),
skute nosti právn významné pro vznik a existenci právního pom ru
(nastala nebo má nastat v zahrani í; m že jít o právní jednání nebo jinou
událost nebo chování ú astníka, jež je p edm tem právního pom ru),
edm tu právního pom ru (jde o nep ímý p edm t právního pom ru, tj.
ci, práva a nehmotné výsledky lidské innosti, jichž se týká chování
astník právního pom ru, je-li tento p edm t umíst n v cizin nebo
jinak lokalizován i vázán na oblast cizího státu nebo ho má být dosaženo
v cizin ),
právního pom ru, který právn souvisí nebo je právn závislý
(akcesorický) na jiném právním pom ru, jestliže se tento pom r (hlavní,
vedlejší) ídí cizím právem27.
Práv mezinárodním prvkem rozlišuje vnitrostátní kupní smlouvu od
mezinárodní kupní smlouvy.
2.4 Prameny právní úpravy mezinárodní kupní smlouvy
Prameny právní úpravy mezinárodní kupní smlouvy lze rozd lit dle
subjektu, který takový pramen vydává. Rozlišujeme tedy:
základní prameny a
nestátní prameny.
Do základních pramen pat í hmotn právní úprava (p ímé normy) v
mezinárodních smlouvách, jejichž aplikace má p ednost p ed normami kolizními,
tedy unifikovaná úprava p ímých norem28, nap . bilaterální smlouvy,
multilaterální smlouvy nebo konkrétn Víde ská úmluva. Tyto normy jednak
bezprost edn stanoví práva a povinnosti ú astník jimi upravených pom

(jsou

27

KU ERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M; R ŽI KA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8.
Vydání. Plze - Brno: Aleš en k - Dopln k, 2015. 430 s. ISBN 978-80-7380-550-0. S. 24
28
KU ERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M.; R ŽI KA, K. Právo mezinárodního obchodu. Plze : Aleš
en k, 2008, 407 s. ISBN 978-807-3801-083. s. 30
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to tedy hmotn právní normy), jednak dochází také bezprost edn k jejich aplikaci,
tj. bez p edchozího použití kolizní normy29.
Ur ení rozhodného práva s sebou nese ur ité problémy a n kdy i právní
nejistotu. Obzvláš u kupní smlouvy, jako nej ast jšího institutu v mezinárodním
obchodu, vyvolala tato nesourodost snahu po unifikaci a harmonizaci p ímých
norem, které by zaru ovaly právní jistotu stejného postupu v p ípad
mezinárodního obchodu a jeho normativní úpravy. 30
Dalším základním pramenem je právní úprava Evropské unie zejména
na ízení, sm rnice a také judikatura Evropského soudního dvora31. Zde je
významným pramenem ímská úmluva o právu rozhodném pro smluvní
závazkové vztahy32 nebo na ízení Evropské evropského parlamentu a rady (ES) .
593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy ( ím I). Další vý et
pramen je uveden v kapitole 2.2.
Základním pramenem právní úpravy je i vnitrostátní právní úprava
každého jednotlivého státu33. Ve vnitrostátní právní úprav m žeme nalézt kolizní
normy. V eské republice platný zákon . 91/2012 Sb. o mezinárodním právu
soukromém.
V právních ádech tak vzniká pro ur ité druhy soukromoprávních pom
dvojí úprava:
pro ty soukromoprávní pom ry s mezinárodním prvkem, na které se
mezinárodn sjednaná úprava vztahuje,
pro ostatní soukromoprávní pom ry, tj. pro vnitrostátní pom ry a pro ty
pom ry s mezinárodním prvkem, na které mezinárodn sjednaná úprava
nedopadá (zpravidla pom ry, které mají vztah k stát m, jež se na
sjednávání p ímých norem nezú astnily) 34.

29

KU ERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M.; R ŽI KA, K. Právo mezinárodního obchodu. Plze : Aleš
en k, 2008, 407 s. ISBN 978-807-3801-083. s. 30
30
BEJ EK, J., ELIÁŠ, K., RABAN, P. a kol. Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. 5.
Vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, 542 s. 978-80-7400-337-0 s. 308.
31
KU ERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M.; R ŽI KA, K. Právo mezinárodního obchodu. Plze : Aleš
en k, 2008, 407 s. ISBN 978-807-3801-083. s. 30
32
vyhlášena pod . 64/2006 Sb. m. s.
33
KU ERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M.; R ŽI KA, K. Právo mezinárodního obchodu. Plze : Aleš
en k, 2008, 407 s. ISBN 978-807-3801-083. s. 30
34
KU ERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M; R ŽI KA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8.
Vydání. Plze - Brno: Aleš en k - Dopln k, 2015. 430 s. ISBN 978-80-7380-550-0. S. 30
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Jako další základní pramen lze považovat i kupní smlouvu, kde jsou
upraveny práva a povinnosti, na kterých se smluvní strany dohodly35.
Vedle základních pramen existují i tzv. nestátní prameny. Tyto prameny
jsou vytvo ené praxí mezinárodního obchodu (nap . FIDIC, Obchodní podmínky
evropské hospodá ské komise OSN, mezinárodní obchodní zvyklosti, Zásady
mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT, typové kontrakty) 36. Jedná se tedy
o prameny, které byly vytvo eny mezinárodními organizacemi nebo i samotnými
obchodníky v rámci svého odv tví. Lze íci, že jsou to takové prameny, které
nebyly vytvo eny v lí státu i jiným normotv rcem. Ú elem t chto pramen je
eklenout rozdíly mezi jednotlivými právními ády a odstranit z toho vyplývající
ur itou nejistotu, spojenou nap . s kolizním ešením ur ité úpravy37.
2.4.1 Prameny p ímých norem
V sou asných právních ádech stát existují hmotn právní normy, které
samy p ímo, tj. bez odkazu na právní ád n kterého státu, stanoví práva a
povinnosti ú astník právního pom ru s mezinárodním prvkem38. Tyto normy se
ozna ují jako p ímé normy a zp sob, který jich používá, jako p ímá metoda39.
Stávají se tak sou ástí právních ád smluvních stát nej ast ji na základ
mezinárodní smlouvy zp sobem p edepsaným jejich ústavními p edpisy
a upravují výlu

soukromoprávní pom ry s mezinárodním prvkem, které jsou

za azeny do p edm tu úpravy p íslušné smlouvy40. Takovéto smlouvy jsou
obvykle sjednávány mezi státy nebo skupinou stát . Sjednáním p ímých norem
íslušné státy odstraní pro vymezený okruh právních pom

rozdíly ve svých

právních ádech a nahradí jejich úpravu jednotnou úpravou obsaženou v p ímých
normách41. Jako nejd ležit jší smlouvou mezi p ímými normami je Víde ská
úmluva. Víde ská úmluva sjednocuje hmotn právní úpravu kupní smlouvy
35

KANDA, A. Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku: Úmluva OSN o smlouvách o
mezinárodní koupi zboží. 1. Vydání. Praha. Linde, 1999, 307 s. ISBN 80-7201-183-9 s. 58
36
KU ERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M.; R ŽI KA, K. Právo mezinárodního obchodu. Plze : Aleš
en k, 2008, 407 s. ISBN 978-807-3801-083. s. 30
37
KU ERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M.; R ŽI KA, K. Právo mezinárodního obchodu. Plze : Aleš
en k, 2008, 407 s. ISBN 978-807-3801-083. s. 38
38
KU ERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M; R ŽI KA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8.
Vydání. Plze - Brno: Aleš en k - Dopln k, 2015. 430 s. ISBN 978-80-7380-550-0. S. 29
39
KU ERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M; R ŽI KA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8.
Vydání. Plze - Brno: Aleš en k - Dopln k, 2015. 430 s. ISBN 978-80-7380-550-0. S. 30
40
KU ERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M; R ŽI KA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8.
Vydání. Plze - Brno: Aleš en k - Dopln k, 2015. 430 s. ISBN 978-80-7380-550-0. S. 29
41
KU ERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M; R ŽI KA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8.
Vydání. Plze - Brno: Aleš en k - Dopln k, 2015. 430 s. ISBN 978-80-7380-550-0. S. 30
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v mezinárodním obchodu a v mezích své úpravy nahrazuje rozdílnou úpravu
kupní smlouvy v právních ádech svých smluvních stát

42

.

2.4.2 Kolizní úprava
Kolizní normy samy neupravují v cn práva a povinnosti ú astník
právního pom ru. Omezují se jen na to, že podle ur itých hledisek (kritérií) ur í
právní ád n kterého státu, jehož normami se právní pom r ídí. Kolizní normy
upravují tak právní vztah nep ímo, zapojením, prost ednictvím hmotn právních
(v cných) norem ur eného právního ádu, který je kolizní normou povolán
k úprav pom ru a z jeho v cných norem se teprve zjistí obsah práv a povinnost
astník
dv

43

. Kolizní norma má svou speciální stavbu. Její obvyklá forma rozlišuje

ásti, z nichž prvá ozna uje právní otázky, na které se kolizní norma vztahuje

(právní rozsah) a druhá ur uje právní ád pro její úpravu (navázání) 44.
Z hlediska pramen kolizní úpravy m žeme rozlišovat mezinárodn
unifikovanou kolizní úpravu a vnitrostátní kolizní úpravu jednotlivých stát .
Základním východiskem pro uplatn ní kolizního práva by m la být
platforma universální a to z d vodu, že jen tam, kde existují jednotná pravidla pro
nakládání s hmotným právem, je možné dosáhnout universální rozhodovací
harmonie45. Nicmén to nevylu uje i úpravu regionální.
ímská úmluva a na ízení ím I
ímská úmluva je mezinárodní smlouva, která unifikuje kolizní úpravu
lenských stát Evropské unie. Tato úmluva byla 14. dubna 2005 v Lucemburku
podepsaná eskou republikou. Tímto aktem jsme p istoupili k ímské úmluv (z
19. ervna 1980) a zárove k Prvnímu a Druhému protokolu o jejím výkladu
Soudním dvorem Evropského spole enství. Ratifika ní listina eské republiky
byla uložena 6. dubna 2006 u generálního tajemníka Rady Evropské unie, tj.

42

KU ERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M; R ŽI KA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8.
Vydání. Plze - Brno: Aleš en k - Dopln k, 2015. 430 s. ISBN 978-80-7380-550-0. S. 30
43
KU ERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M; R ŽI KA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8.
Vydání. Plze - Brno: Aleš en k - Dopln k, 2015. 430 s. ISBN 978-80-7380-550-0. S. 28
44
KU ERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M; R ŽI KA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8.
Vydání. Plze - Brno: Aleš en k - Dopln k, 2015. 430 s. ISBN 978-80-7380-550-0. S. 103
45
ROZEHNALOVÁ, N.; DRLI KOVÁ, K.; BOH NOVÁ, P.; CISÁR, I; ERNÝ, F.;
FUNKOVÁ, H.; HALLA, S. HAVLÍ EK, J.; HRN
ÍKOVÁ, M.; KOVÁ OVÁ, L.;
KRÁLÍ EK, J.; KYSELOVSKÁ, T.; MOURIC, J.; SULITKA, D.; TRÁVNÍ KOVÁ, S.;
VALDHANS, J. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - ano i ne? 1. vydání,
Brno: Masarykova univerzita, 2012, 268 s. ISBN 978-80-210-5956-6. S. 31
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depozitá e této úmluvy46. Pro eskou republiku nabyla ímská úmluva platnost
dne 1. 7. 2006. Každý nový lenský stát se zárove s p ijetím k Evropské Unii
zavazuje i k p ístupu k této úmluv .
Cílem ímské úmluvy bylo vytvo it jednotná pravidla pro ur ení práva
rozhodného pro závazky ze smluv. ímská úmluva unifikuje kolizní normy
smluvních stát a použije se na závazky ze smluv, které mají vztah k právu
zných zemí47. Ur uje tedy rozhodné právo pro smluvní závazkové vztahy
s mezinárodním prvkem. V souladu s Ústavou R48 se ímská úmluva stala
sou ástí právního ádu eské republiky a má aplika ní p ednost p ed zákony.
ímská úmluva byla nahrazena na ízením ím I, které upravuje i kolizní
normy pro závazkové vztahy, tj. ú elem je sjednocovat kolizní normy pro
závazkové vztahy. Ovšem existuje i výjimka v podob Dánska49, které
nep istoupilo k na ízení ím I, to znamená, že se na n j vztahuje pouze ímská
úmluva. Dále Spojené království a Irsko nem lo v úmyslu k na ízení ím I také
istoupit50. Ovšem Spojené království a Irsko vyjád ilo nakonec p ání se k
na ízení ím I p ipojit51.
V d sledku p evažujícího názoru, že je nutné p em nit ímskou úmluvu,
která má charakter mezinárodní smlouvy, do podoby pramene práva Evropské
unie za ala transformace ímské úmluvy do na ízení ím I roku 2003, kdy byla
uve ejn na, tzv. Zelená kniha (Green paper). V Zelené knize bylo uvedeno dvacet
otázek, které byly položeny lenským stát m a ve ejnosti. Tyto otázky se týkaly
problematiky p em ny ímské úmluvy do práva Evropské unie, ale také pot eba
úpravy jednotlivých ustanovení.
Koncem roku 2005 Komise p ijala návrh na ízení ím I. Na ízení ím I
vstoupilo v ú innost 17. 12. 2009 a použije se tedy na smlouvy uzav ené od
tohoto data52.
Stejn jako ímská úmluva se na ízení ím I použije na smluvní
závazkové vztahy ob anského a obchodního práva v p ípad kolize právních ád ,
46

Sd lení Ministerstva zahrani ních v cí . 64/2006 Sb.m.s.
Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otev ená k podpisu v ím dne 19.
ervna 1980 ( ímská úmluva), l. 1
48
Ústava eské republika - zákon . 1/1993 Sb.
49
srov. Preambule na ízení ím I, bod 46
50
srov. Preambule na ízení ím I, bod 45
51
Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2008 k žádosti Spojeného království o p ijetí na ízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) . 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové
vztahy ( ím I)
52
l. 29 na ízení ím I
47
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tj. je-li p ítomen mezinárodní prvek53. P ijetím na ízení ím I došlo ke zp esn ní
cné p sobnosti a jednotlivých ustanovení tak, aby byl zajišt n soulad s
na ízením ím II a na ízením Brusel I54. Dále byla zachována univerzální
sobnost, kdy právo ur ené na základ na ízení ím I se použije bez ohledu na
to, zda je právem n kterého z lenských stát , i nikoliv55.
Vztah ímské úmluvy k na ízení ím I je uveden v l. 24 na ízení ím I,
kdy na ízení ím I v lenských státech nahrazuje ímskou úmluvu krom
ípad , kdy se jedná o území lenských stát , která spadají do územní p sobnosti
uvedené ímské úmluvy a na která se toto na ízení v souladu s lánkem 299
Smlouvy56 (myšlenou Smlouvy o založení Evropského spole enství) nevztahuje57.
Z rozsahu, v jakém na ízení ím I nahrazuje ustanovení ímské úmluvy, se
jakýkoli odkaz na ímskou úmluvu považuje za odkaz na na ízení ím I58.
V na ízení ím I je výslovn

lánku 25 upraven vztah na ízení v na ízení

ím I k mezinárodním úmluvám. Tento lánek stanoví, že tímto na ízením není
dot eno použití mezinárodních úmluv, jejichž stranou je jeden nebo více
lenských stát ke dni p ijetí tohoto na ízení a které stanoví kolizní normy pro
smluvní závazkové vztahy. Toto na ízení se však použije mezi lenskými státy
ednostn ve vztahu k úmluvám uzav eným výlu

mezi dv ma a více

lenskými státy v rozsahu, ve kterém se týkají oblastí upravených tímto
na ízením59.
Na ízení ím I a Víde ská úmluva
kdy je obtížné vy ešit právní vztah právního p edpisu Evropské unie a
mezinárodní smlouvy, jejíž smluvní stranou je lenský stát. Problémem je to, že
jak na ízení, tak i mezinárodní smlouva jsou p ímo použitelné a mají aplika ní
ednost p ed národním právem. N kdy je vzájemný vztah na ízení a mezinárodní
smlouvy upraven výslovn . Pokud tato úprava chybí, musíme obecn hledat
ešení v primárním právu Evropské unie60 nebo v mezinárodním právu 61
ve ejném62.
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ešení mohou být r zná a to:
nahrazení mezinárodní smlouvy na ízením ve v cech upravených
na ízením, v jiných v cech se mezinárodní smlouva nadále používá,
ednostní používání na ízení, pokud stanoví n co jiného než mezinárodní
smlouva,
používání mezinárodních smluv i nadále a možnost jejich uzavírání,
jestliže ur itý postup (nap . doru ování, provád ní d kaz ) urychlují,
zjednodušují, pop ípad usnad ují,
úprava vztahu k ur itým výslovn uvedeným mezinárodním smlouvám63.
ležité je vyjasnit vztah mezi Víde skou úmluvou a na ízením ím I.
Jedná se o vztah normy p ímé a kolizní. Víde ská úmluva obsahuje hmotn právní
úpravu (p ímé normy) v, jejichž aplikace má p ednost p ed normami kolizními64.
Kolizní normy se využijí všude tam, kde nedopadají normy obsažené ve Víde ské
úmluv (v etn možností daných stranám pro úpravu ve smlouv samé)65.
Známe n kolik t chto situací:
tam, kde nedopadá Víde ská úmluva, tzn. p i tzv. vn jších mezích úpravy,
tam, kde Víde ská úmluva dopadá, nicmén výslovn vylu uje svou
aplikaci,
tam, kde Víde ská úmluva dopadá, nicmén otázka není upravena a
vznikne zde tzv. vnit ní mezera úpravy,
tam, kde jinak Víde ská úmluva dopadá, nicmén ustanovení bylo
vylou eno bez náhrady66.
Vn jší meze úpravy znamenají, že za t mito hranicemi dopadají normy
mezinárodního práva soukromého. Mezery právní úpravy dané vylou ením
61

nap . pacta sunt servanda
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aplikace znamenají, že n které z otázek, které by jinak upravovala Víde ská
úmluva, jsou výslovn vylou eny z její aplikace. Vnit ní mezery úpravy jsou
situace, kdy nebylo zamýšleno otázku upravit nebo úmyslné situace, kdy byl
upraven základní institut, a dopracování bylo ponecháno na úrovni smlouvy. Jako
íklad pro tento postup m že být uveden l. 78 Víde ské úmluvy. Mezera
vzniklá vylou ením bez náhrady dle l. 6. Víde ské úmluvy, kdy v rámci
autonomie v le mohou strany vylou it z aplikace Víde skou úmluvu jako celek
nebo vylou it aplikaci i zm nit kterékoli ustanovení s výjimkou l. 12.
Vnitrostátní kolizní úprava
Kolizní normy se vyskytují i ve vnitrostátních pramenech práva. Tyto
prameny práva (p edpisy) si každý stát vytvá í sám. Tyto p edpisy obvykle
obsahují jak hmotn právní úpravu, tak i procesn právní úpravu. Vnitrostátní
úprava je u každého státu jiná, a asto závisí na mezinárodních smlouvách a na
lenstvích stát v r zných mezinárodních organizacích67.
Pro mezinárodní právo soukromé je platný pramen práva v eské
republice zákon . 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém (ZMPS). Tento
zákon obsahuje kolizní normy, které ur ují, jaké právo kterého státu se použije.
Uspo ádání tohoto zákona je takové, že není rozd lena hmotn právní úprava a
procesn právní úprava. Toto ešení není zcela standardní a považujeme ho za
neš astné. Nic na tom nem ní ani argument, dle našeho názoru zcela absurdní, že
soudci nebudou muset v tomto právním p edpise dlouze hledat, ale mají všechno
na jednom míst . Takovéto uspo ádání se vymyká formálním standard m.
edm t úpravy tohoto zákona je, vzhledem k mezinárodní kupní smlouv ,
ešen v § 1 písm. a), tj. upravuje v pom rech s mezinárodním prvkem právní ád,
kterého státu se ídí soukromoprávní pom ry v etn používání jiných p edpis
než ur eného rozhodného práva68. Ústava R ve svém lánku 10 ur uje vztah
mezi ZMPS a mezinárodními prameny práva, kdy vyhlášené mezinárodní
smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je eská republika
vázána, jsou sou ástí právního ádu; stanoví-li mezinárodní smlouva n co jiného
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než zákon, použije se mezinárodní smlouva69. Dále je tento vztah s
mezinárodními smlouvami a p edpisy Evropské unie ur en i samotným ZMPS a
to v § 2, kdy tento zákon se použije v mezích ustanovení vyhlášených
mezinárodních smluv, kterými je eská republika vázána, a p ímo použitelných
ustanovení práva Evropské unie70.
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud je mezinárodní smlouva, kterou je
eská republika vázána ratifikována Parlamentem a vyhlášena nebo existuje
na ízení EU, kde jsou ešeny kolizní normy, pro danou v c, má mezinárodní
smlouva nebo na ízení aplika ní p ednost p ed zákonem.
Pro vyjasn ní vztahu mezi ZMPS na stran jedné, na ízením ím I a
Víde skou úmluvou na stran druhé je, že na ízení i Víde ská úmluva mají
aplika ní p ednost a lze tedy íci, že ZPMS se pro mezinárodní kupní smlouvy
prakticky nepoužije. Je nutné zmínit, že kolizní normy upravující kupní smlouvu
jsou v ZMPS do zna né míry harmonizovány s na ízením ím I71.
2.4.3 Nestátní prameny
Vedle p ímých a kolizních norem existují i nestátní prameny. Ú elem
chto pramen je p eklenout rozdíly mezi jednotlivými právními ády a odstranit
z toho vyplývající ur itou nejistotu, spojenou nap . s kolizním ešením ur ité
otázky72.
K t mto prost edk m pat í zejména mezinárodní obchodní zvyklosti,
vykládací pravidla, vzorové smlouvy a obchodní podmínky73. Tyto prameny
nebyly vytvo eny normotv rcem, ale byly vytvo eny mezinárodní organizací i
obchodníky. Jejich výhodou je bezesporu snadn jší úprava a p izp sobení
zm nám mezinárodního obchodu. estným jevem je, že nestátní prameny se
specializují na ur ité odv tví, ímž uleh ují práci p i samotném vzniku smlouvy.
Tímto postupem vzniká asová a finan ní úspora a v neposlední ad i uleh ení
práce p i její interpretaci i aplikaci.
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Zna ný význam t chto prost edk a jejich rozší ené používání v právních
pom rech v mezinárodním obchodním styku vedlo k vyslovení názoru, že ve
svém souhrnu vytvá ejí tyto právní prost edky právní systém a ten se ozna uje
jako sv tové právo mezinárodního obchodu (transnational commercial law) nebo
se také b žn užívá lex mercatoria (law merchant)74.
Tato úprava však není obecn závazná. Úprava vyplývající z uvedených
prost edk se stane pro ú astníky závaznou jen tím, že ji u iní p i zakládání
konkrétního právního pom ru sou ástí své smlouvy, která se však musí opírat o
ur itý právní ád a to na základ smluvní volnosti, kterou prakticky každý právní
ád p ipouští75. Mezinárodní obchodní zvyklosti se stávají závaznými i tím, že
jsou recipovány do právního ádu i do p ímé normy.
Vykládací pravidla jsou praxí mezinárodního obchodu a vytvo ily tzv.
doložky, které upravují n které otázky ve vztahu mezi ú astníky kupní smlouvy,
nap . stanovení doby p echodu nebezpe í škody na zboží z prodávajícího na
kupujícího, místo, do kterého je povinen prodávající na své náklady dodat zboží,
povinnosti stran související s p epravou prodaného zboží, jeho pojišt ním apod.76.
Tyto doložky se ozna ují mezinárodn používanými zkratkami, a pokud je
astníci uvedou ve smlouv , stanou se tím sou ástí smlouvy.
Mezinárodní obchodní komora v Pa íži stanoví soubor mezinárodních
pravidel pro výklad r zných dodacích doložek. Tímto se snaží odstranit rozdílnost
jejich výkladu a ozna ují se jako Incoterms (nap . Incoterms 2000, Incoterms
2010). Tyto doložky neupravují p echod vlastnického práva k prodávanému
zboží, tuto otázku je t eba ešit podle práva ur eného na základ kolizní normy
nebo na základ sjednané mezinárodní smlouvy77.
V krátkosti si popíšeme ješt vzorové smlouvy a obchodní podmínky.
Obchodní korporace, ale jiné subjekty vytvá ejí vzorové (formulá ové i
standardizované) smlouvy. Tento druh smluv výrazn urychluje proces
kontraktace a p ináší i finan ní úsporu na stran vytvá ení smlouvy, jelikož
obsahuje standardizovaná ustanovení. Obchodní podmínky jsou souborem
74
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ustanovení, které popisují práva a povinnosti ú astník smlouvy. Jedná se op t o
standardizovaný text. Mezi vzorovou smlouvou a obchodními podmínkami není
právní rozdíl78. Rozdíl je jen ve form a technice uzavírání smlouvy. Vzorové
smlouvy jsou p edp ipravené smlouvy, kam mají být dopln ny konkrétní údaje
(nap . strany, cena, atd.) a na obchodní podmínky se ve smlouv odkazujeme.
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3

Historie a sou asnost Víde ské úmluvy

3.1 Historie vzniku Víde ské úmluvy
Smlouva o koupi byla v obchodu vždy velice d ležitá a to ve všech zemích
bez rozdílu jejich práva i úrovn hospodá ské vysp losti. Pokud nahlédneme do
historie mezinárodních kupních smluv, jsou zde snahy o unifikaci právní úpravy.
Unifikací, i sjednocením práva se rozumí zám rná, spole

podniknutá innost

unifikujících subjekt (stát ) za ú elem vytvo ení jednotného textu právních
norem, které budou uvedeny jako platné právo do právních ád t chto subjekt
(stát ) na základ jejich mezinárodn právního závazku79. Jednotné právní normy
budou obvykle vytvo eny sjednáním mezinárodní smlouvy obsahující jejich text a
tohoto výsledku lze dosáhnout i v rámci innosti mezinárodních organizací na
základ jejich statusu80. Unifikovat lze jak p ímé normy, kolizní normy i
dokonce procesní normy. Dále je pot eba zmínit pojem harmonizace, kdy
harmonizací se rozumí p iblížení právní úpravy.
Snaha o unifikaci za ala od roku 1926 založením Mezinárodního ústavu
pro sjednocení soukromého práva v ím UNIDROIT. V roce 1928 n mecký
právník Ernest Rabel zpracoval p edb žnou zprávu o možnostech sjednocení
kupní smlouvy s názvem Recht des Warenkaufs. V roce 1929 již vznikla komise,
která se zabývala prvními návrhy na unifikaci mezinárodní kupní smlouvy. Již p i
prvních pokusech o vypracování unifikované úpravy mezinárodní kupní smlouvy
se ukázalo, že je velice obtížné zahrnout do p edm tu úpravy všechny druhy
prodeje a koup , kde je p ítomen mezinárodní prvek.
Proto První návrh Mezinárodního ústavu pro sjednocení soukromého práva
v ím UNIDROIT z roku 1935 vycházel z toho, že unifikovaná úprava bude
aplikována na kupní smlouvy, kdy smluvní strany mají své sídlo na území stát ,
kde jsou kupní smlouvy upravovány r znými právními normami nebo v c, která
je p edm tem mezinárodní p epravy z jednoho státu do druhého. První návrh
z roku 1935 obsahoval jak subjektivní hledisko, které spo ívalo v tom, že smluvní
strany mají sídlo na území r zných stát , tak i hledisko objektivní, které spo ívalo
v tom, že v c je p edm tem mezinárodní p epravy.
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Druhý návrh z roku 1939 se aplikoval tehdy, pokud byla kupní smlouva
uzav ena mezi smluvními stranami, které mají své sídlo na území r zných stát .
Z tohoto vyplývá, že v tomto návrhu bylo jen hledisko subjektivní.
K pokra ování na unifikaci úpravy mezinárodní kupní smlouvy dále bylo
pokra ováno až po druhé sv tové válce, kdy Návrh z roku 1956 stál na základech
Druhého návrhu, kdy up esnil subjektivní hledisko a byl dopln n o hlediska
objektivní. Objektivní hledisko spo ívalo v tom, že v c bude nebo byla
v okamžiku uzav ení smlouvy p edm tem p epravy do druhého státu, úkony
završující nabídku nebo p ijetí nabídky se neuskute nily na území týž stát nebo
korespondence nebyla p ijata a odeslána na území týž stát a dodávka v ci se
realizuje na území jiného státu než toho, na jehož území se uskute nily právní
úkony vedoucí k uzav ení smlouvy.
V roce 1964 byly na diplomatické konferenci v Haagu p ijaty tzv. jednotné
zákony, které vstoupily v platnost v roce 1972, kterými byly:
Úmluva týkající se jednotného zákona o mezinárodní koupi zboží
(Convention portant Loi uniforme sur la vente internationale des objets
mobiliers corporels), a
Úmluva týkající se jednotného zákona o uzavírání smluv o mezinárodní
koupi zboží (Convention portant Loi uniforme sur la formation des
contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels).
Jednotné zákony obsahují op t subjektivní i objektivní hledisko.
Subjektivní hledisko se týká toho, že smluvní strany mají místo podniku na území
zných stát a zárove k tomuto subjektivnímu hledisku vstupují hlediska
objektivní, která jsou totožná, jak jsou uvedena v Návrhu z roku 1956.
V roce 1974 byla p ijata Úmluva OSN o proml ení p i mezinárodní koupi
zboží, která byla p ijata v New Yorku. Jménem eskoslovenské socialistické
republiky byla tato úmluva podepsána v srpnu 1975. Ratifika ní listina byla
uložena u depozitá e, tj. generálního tajemníka OSN (Organizace spojených
národ ) v kv tnu 1977 a vstoupila v platnost v srpnu 1988 a to i pro
eskoslovenskou socialistickou republiku. V úmluv vystupuje pouze subjektivní
hledisko a to, že pro ú ely úmluvy se za smlouvu o mezinárodní koupi zboží
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považuje kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím, kte í v dob uzav ení
smlouvy mají místo podnikání na území r zných stát
Dále unifika ní snahy probíhaly na p

81

.

OSN, kdy vznikl tzv. Newyorský

návrh, který byl základním dokumentem na Víde ské konferenci konané roku
1980.
Všechny unifika ní snahy byly vždy vyvolány dobou nebo jejími
pot ebami, ve které byly vytvá eny, anebo stávající úprava nenapl ovala daná
ekávání a z tohoto d vodu vznikla i Víde ská úmluva.
Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží též nazývaná
Víde ská úmluva byla sjednána 11. dubna 1980. Jménem eské a Slovenské
Federativní Republiky byla Úmluva podepsána v New Yorku dne 1. zá í 1981 a
ratifika ní listina byla uložena u generálního tajemníka OSN, depozitá e Víde ské
úmluvy, dne 5. b ezna 199082. Víde ská úmluva je platná od 1. ledna 1988 na
základ

l. 99 odst. 1. Pro eskou a Slovenskou Federativní Republiku Víde ská

úmluva vstoupila v platnost 1. dubna 1991v souladu s lánkem 99 odst. 2. Tato
úmluva byla eskou a Slovenskou Federativní Republikou p ijata s výhradou a to
s tím, že nebude vázána ustanovením jejího lánku 1 odst. 1 písm. b). Víde ská
úmluva byla publikována ve Sbírce zákon pod íslem 160/1991 Sb.
Víde ská úmluva je výsledkem legislativního úsilí, které za alo za átkem
20. století. P ijetí Víde ské úmluvy je poskytnuta moderní jednotná legislativa pro
mezinárodní prodej zboží, která by se uplat ovala p i uzavírání smluv o prodeji
zboží mezi stranami se sídlem ve smluvních státech83. P i jejím vytvá ení museli
experti nalézt spole ný neutrální jazyk pro ozna ení ady institut , i když bylo
nap . následn pro institut použito ozna ení známé z oblasti n kterého národního
práva, nelze jejich význam automaticky interpretovat dle tohoto domácího
práva84. Je-li výraz užitý ve Víde ské úmluv zcela stejný jako v národním právu,
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nelze význam pojmu obecn odvozovat dle takového významu, protože pojmy
užívané v mezinárodní smlouv jsou vybírány neutráln a nezávisle na národních
právních ádech a takový národní p ístup by vedl k nejednotnosti výkladu u soud
zných stát , a tedy by mohlo vést k forum shopping85.
Cílem Víde ské úmluvy bylo vytvo it moderní jednotnou legislativu pro
mezinárodní koupi zboží, která by se mohla uplatnit p i uzavírání mezinárodních
kupních smluv. Jde tedy o normu, která vytvá í mezinárodn unifikované právo.
3.2 Sou asnost Víde ské úmluvy
Pro Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je používáno
mnoho r zných názv , jako jsou nap . CISG, Úmluva, Víde ská úmluva, atd.
Víde ská úmluva je dosud nejvýznamn jší mezinárodní smlouvou v oblasti
soukromého práva a p edstavuje nejd ležit jší právní základ v oblasti
mezinárodního obchodu. K roku 2017 je signatá

Víde ské úmluvy celkem

osmdesát p t. P edm tem úpravy je nejrozší en jší smluvní typ soukromého práva
(kupní smlouva), který poskytuje i zna né množství soudních a arbitrážních
rozhodnutí, ve kterých je Víde ská úmluva aplikována. Má význam pro smluvní
právo, závazkové právo, ale i odpov dnost za vady. Ú elem Víde ské úmluvy je
poskytnout moderní, jednotný a spravedlivý režim pro smlouvy o mezinárodní
koupi zboží a významn tak p isp t k zavedení jistoty v obchodních vým nách a
snižování transak ních náklad

86

. Smluvní strany vždy o ekávají právní jistotu a

je to obvyklým d vodem pro to, pro si strany volí, aby se jejich smluvní vztah
ídil mezinárodní smlouvou. Je tedy rozumné o ekávat, že volbou Víde ské
úmluvy pro sv j smluvní vztah, strany sledují jednotný výklad ustanovení
smlouvy i interpretaci svého jednání, a to v p ípadném ešení vzniklých spor
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Zpo átku byla Víde ská úmluva p ijímána praxí s ur itou, mnohdy
zna nou, skepsí, ale soudy celé ady stát se však používání Víde ské úmluvy
staví velmi pozitivn a mnohdy byla Víde ská úmluva aplikována i v p ípadech,
kdy si strany nebyly její existence a nutnosti použití v bec v domi88. V dnešní
dob je ve v tšin vysp lých ekonomik Víde ská úmluva v podnikatelské praxi
zcela p ijímána a považována za standardní úpravu. V poslední dob se dokonce
množí výslovná ustanovení kupních smluv odkazující na Víde skou úmluvu89.
Analýza judikatury smluvních stát dokazuje, že doporu ení zájmových
organizací ohledn vylou ení Víde ské úmluvy se stala výjimkou a sou asná
praxe sv

í o tom, že doporu ení stran o vylou ení Víde ské úmluvy je

projevem nezkušenosti a amaterismu 90.
Stalo se p evažující praxí, že advokáti v oblasti mezinárodního obchodu
považují Víde skou úmluvu z d vodu odpov dnosti za škodu za sou ást svého
profesního arsenálu a to má za následek, že nedostate ná znalost Víde ské
úmluvy znamená porušení standardu znalostí vyžadovaných na advokátech a
v d sledku toho vznik odpov dnosti za p ípadnou škodu91.
Víde ská úmluva je rozd lena do ty

ástí. První až t etí ást upravuje

vlastní právo kupní smlouvy a ve tvrté ásti jsou obsažena záv re ná ustanovení.
V první ásti Víde ské úmluvy je obsažena p edevším p sobnost a
edpoklady aplikace a také obecné p edpisy týkající se výkladu projevu v le a
jejich formy. Dále tato ást obsahuje obecná ustanovení o sídle, platnosti zvyk ,
úprav právních jednání, atd. Druhá ást obsahuje úpravu uzavírání kupní
smlouvy. V t etí ásti nalezneme vlastní právo kupní smlouvy v etn úpravy práv
a povinností stran a prost edk právní ochrany p i jejích porušení. Obecné otázky
jsou tak upraveny p ed vlastní konkrétní úpravou a Víde ská úmluva používá
rozd lení známé z národního práva.
Rozhodná ást Víde ské úmluvy ( l. 14 až 24) je formulována tak obecn ,
že m že být použita pro uzavírání jakékoliv kupní smlouvy a totéž platí pro
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systém sankcí v oblasti odpov dnosti za vady (zejména l. 45 až 52, 61 až 65 a 74
až 80), který ve své podstat m že být použit pro jakýkoliv smluvní typ92.
Víde ská úmluva je ovlivn na teorií dojití, podle které p íjemce nese
riziko ztráty, zpožd ní anebo dalších negativních následk , jež se mohou stát
hem doru ování projev v le93. K zásadním pravidl m (zásadám) Víde ské
úmluvy pat í princip bezformálnosti, kdy ohledn formy je Víde ská úmluva
velmi liberální ( l. 11, 29 odst. 1)94. Ovšem s výjimkou l. 12 a to za p edpokladu,
že jedna ze stran smlouvy má místo podnikání ve smluvním stát , který u inil
výhradu dle l. 96.
Víde ská úmluva se snaží p edejít používáním prost edk právní ochrany,
které nelze vzít zp t, jako tomu je nap . u zrušení smlouvy ipso iure i má
tendence k d kladn jšímu uvážení p i hodnocení jednání smluvních stran
v konkrétním p ípad , a to nap . pojmem reasonable, který vlastn zahrnuje
ístup rozumné a p im ené úvahy95. S tímto souvisí i používání pojm , které
dovolují flexibilní interpretaci, jako v l. 39 nebo l. 44. Tyto výrazy mají
nevýhodu v tom, že p i využívání t chto pojm je tendence používání národních
právních ád . V takovém p ípad to vede k nežádoucí právní nejistot a omezení
edvídatelnosti. Interpretace termín musí být oproti národním právním ád m
autonomní a nesmí dojít k tomu, že soudy budou používat interpreta ní zvyklosti
pro národní ády. Naopak využíváním kogentních ustanovení m že vést k ešení,
které si strany nep ejí. To vede k nežádoucímu ešení pro strany smlouvy a jist
by to zap

inilo vylou ení aplikace Víde ské úmluvy.

Strany smlouvy mnohdy vylu ovaly z aplikace Víde skou úmluvu a dnes
možná ješt vylu ují z d vodu její interpretace. V této oblasti m žeme najít ur ité
problémy, jejichž ešení není zcela jednozna né. Práv p i interpretaci m že
nastat celá ada problém , což strany smlouvy odrazovalo nebo m že odradit.
Aplika ní pravidlo Víde ské úmluvy je obsaženo v l. 7 a 8. Požadavky,
aby bylo na interpretaci Víde ské úmluvy p ihlíženo k její mezinárodní povaze a
aby byla interpretována jednotn , jsou uvedeny v l. 7 odst. 1. Toto jsou
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požadavky v mezinárodních smlouvách pravideln zakotvené, ale obtížn
realizovatelné, a k jejich dodržení je nutné, aby mezinárodní smlouva byla
interpretována odlišn od úpravy vnitrostátní, aby užité metody interpretace
nebyly podmín ny vnitrostátním právem rozhodujícího orgánu a aby sama
interpretace pojm nebyla ovlivn na oním národním právem a byl brán v úvahu
požadavek jednotnosti výkladu96.
Na druhé stran je z ejmá tendence k velkorysé akceptaci národních,
regionálních a lokálních zvyklostí i navzdory výsledk m jejich aplikace mající za
následek rozdílná rozhodnutí, kdy opa ný p ístup by znamenal podstatn
nep ízniv jší následky spo ívající v tom, že obchodníci byli zbavováni soft law,
které je sou ástí jejich aplika ní praxe a zárukou p edvídatelnosti právních
následk

97
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Jednou z možností jak zajistit jednotnou interpretaci je z ízení orgánu s
rozhodovací pravomocí, který k dnešnímu dni neexistuje. D vodem je, že strany
Víde ské úmluvy by se mu musely tomuto orgánu pod ídit. Druhou možností je
existence soukromých systém . Tyto v tšinou sledují rozhodovací praxi
národních soud . Z nejznám jších, které jsou ve ejn p ístupné, je možné uvést:
CLOUT

systém zajiš ovaný p ímo komisí UNCITRAL a nacházející se

ímo na jejích webových stránkách. CLOUT obsahuje pouze zpracované
abstrakty rozhodnutí. To na jedné stran umož uje rychlou orientaci, na
druhé velmi závisí na kvalit zpracování, jak se poda í vystihnout podstatu
ci a ešené otázky,
CISGW3

systém zajiš ovaný Pace Institute of International Commercial

Law v New Yorku pat í k velmi dobrým zdroj m informací o Víde ské
úmluv . P ehled rozhodnutí je dob e zpracován. ada národních
rozhodnutí je p eložena, mimo abstrakt, který je vždy v angli tin , do
angli tiny. Tento systém obsahuje velké množství další hodnotné literatury
a také napojení na další webové stránky o Víde ské úmluv . Dnes je
propojen i se systémem CLOUT,
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UNILEX

systém zajiš ovaný Centre of Comparative and Foreign Law v

ím je systémem existujícím jak v elektronické podob , tak v podob
tišt né, které umož ují sledovat rozhodovací praxi soud
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Víde ská úmluva tak p edstavuje vyváženou úpravu zejména v kvalitním
rozd lení práv a povinností mezi strany99.

98

ROZEHNALOVÁ, N.; DRLI KOVÁ, K.; BOH NOVÁ, P.; CISÁR, I; ERNÝ, F.;
FUNKOVÁ, H.; HALLA, S. HAVLÍ EK, J.; HRN
ÍKOVÁ, M.; KOVÁ OVÁ, L.;
KRÁLÍ EK, J.; KYSELOVSKÁ, T.; MOURIC, J.; SULITKA, D.; TRÁVNÍ KOVÁ, S.;
VALDHANS, J. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - ano i ne? 1. vydání,
Brno: Masarykova univerzita, 2012, 268 s. ISBN 978-80-210-5956-6. S. 41
99
TICHÝ, L. CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). 1. Vydání. Praha: C.
H. Beck, 2017. 412 s. ISBN 978-80-7400-649-4. S. 4

27

4

Aplikace Víde ské úmluvy, možnosti užití výhrady dle
Víde ské úmluvy a komparatistika užití Víde ské úmluvy v
eském právním ádu

4.1

Aplikace Víde ské úmluvy
Víde ská úmluva se aplikuje pouze na mezinárodní kupní smlouvy.

V první ásti Víde ské úmluvy jsou pravidla, která ur í, zda se Víde ská úmluva
aplikuje i nikoliv.
Zákon . 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém v § 2 uvádí, že se
použije v mezích ustanovení vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je eská
republika vázána, a p ímo použitelných ustanovení práva Evropské unie 100. V
tomto ustanovení zákon o mezinárodním právu soukromém potvrzuje ústavní
po ádek a postavení práva Evropské unie. Jinými slovy, pokud mezinárodní
smlouva, která byla ratifikována parlamentem eské republiky, stanoví n co
jiného než zákon, aplikuje se na daný vztah mezinárodní smlouva. Nicmén
Víde ská úmluva nemá za cíl upravit veškeré otázky mezinárodní kupní smlouvy,
kdy ást otázek ponechává na ur ení hmotného práva dle kolizních norem,
neupravuje nap . platnost kupních smluv. Pro aplikaci Víde ské úmluvy musí být
spln ny následující podmínky:
ítomnost mezinárodního prvku,
musí je jednat o kupní smlouvu,
edm tem smlouvy je zboží,
nevylou ení její aplikace.
Jednou z nezbytných v cí pro aplikaci Víde ské úmluvy je p ítomnost
mezinárodního prvku. Mezinárodní prvek je vymezen l. 1, kdy Víde ská úmluva
upravuje smlouvy o koupi zboží mezi stranami, které mají místa podnikání v
zných státech, jestliže tyto státy jsou smluvními státy, nebo jestliže podle
ustanovení mezinárodního práva soukromého se má použít právního ádu
kterého smluvního státu101.
Pokud Víde ská úmluva nebude p ímo aplikována dle ustanovení l. 1
odst. 1 písm. a) je nutné posoudit, jestliže podle ustanovení mezinárodního práva
soukromého se má použít právního ádu n kterého smluvního státu (dle l. 1 odst.
100
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1 písm. b)). Znamená to, že pokud kolizní norma nesmluvního státu odkazuje na
právní ád jiného státu, který je smluvním státem Víde ské úmluvy, použije se i
na tento smluvní vztah Víde ská úmluva.
Dle l. 95 m že kterýkoliv stát prohlásit p i uložení svých listin o
ratifikaci, p ijetí, schválení nebo p ístupu, že nebude vázán ustanovením lánku 1
odst. 1 písm. b) Víde ské úmluv102. Tento lánek eská republika využila. Na
jeho základ pro eskou republiku platí, že ob strany musí mít místa podnikání
v r zných státech a zárove musí být tyto státy smluvními státy Víde ské úmluvy.
Je nutné íci, že pojem „místo podnikání“ není ve Víde ské úmluv definován.
S místem podnikání souvisí i l. 1 odst. 2 Víde ské úmluvy. Tento lánek
definuje, že ke skute nosti, že strany mají místa podnikání v r zných státech, se
nep ihlíží, jestliže tato skute nost nevyplývá bu ze smlouvy nebo z jednání mezi
stranami nebo z informací poskytnutých stranami kdykoli do uzav ení smlouvy
nebo p i jejím uzav ení103. Výkladem tohoto ustanovení zjistíme, že místa
podnikání musí být stranám smlouvy známá p i uzavírání smlouvy. D vodem
tohoto ustanovení je ochrana strany, která se nemohla dozv

t, že místa

podnikání jsou v r zných státech a tudíž se jedná o mezinárodní obchod a tímto
by se Víde ská úmluva neaplikovala. Pokud taková situace nastane, bude se
hledat rozhodné právo dle kolizních norem.
Nakonec dle l. 1 odst. 3 se p i ur ování použitelnosti Víde ské úmluvy
nep ihlíží k státní p íslušnosti stran a ani k tomu, zda strany nebo smlouva mají
ob anskoprávní nebo obchodní povahu104. Toto ustanovení slouží pro p ípady,
kdy se m že stát, že podnikatelé mají stejnou státní p íslušnost ( eská republika),
ale místo podnikaní mají v r zných státech ( eská republika x Slovenská
republika).
S l. 1 (místa podnikání) Víde ské úmluvy souvisí l. 10, kdy pro ú ely
Víde ské úmluvy v p ípadech, kdy strana má více míst podnikání, je rozhodující
místo podnikání, které má nejužší vztah ke smlouv a jejímu pln ní, s
ihlédnutím k okolnostem stranám známým nebo stranami zamýšlenými kdykoli
ed uzav ením smlouvy nebo p i jejím uzav ení a v p ípadech, kdy strana nemá
místo podnikání, je rozhodujícím její bydlišt (sídlo)105.
102
103
104
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Druhým p edpokladem, který vyplývá z l. 1 Víde ské úmluvy, je že se
musí jednat o kupní smlouvu. P ímou definici kupní smlouvy ve Víde ské úmluv
nenajdeme, nicmén z l. 30 vyplývá, že prodávající je povinen dodat zboží,
edat jakékoliv doklady, které se k n mu vztahují, a vlastnické právo ke zboží a
to vše za podmínek stanovených smlouvou a Víde skou úmluvou106. Je
definováno, že se musejí p edat jakékoliv doklady, které se ke zboží vztahují,
pokud si strany neujednají n co jiného. Dále z lánk Víde ské úmluvy vyplývá,
že se jedná o úplatnou kupní smlouvu, což je d ležité z hlediska aplikace
Víde ské úmluvy. Nelze tedy Víde skou úmluvu aplikovat na smlouvu o dílo,
sm nou smlouvu, atd.
Je d ležité odlišovat kupní smlouvu od smlouvy o dílo. Smlouva o dílo je
druhem závazkového vztahu, v n mž se zhotovitel zavazuje provést na sv j
náklad a nebezpe í pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo p evzít a
zaplatit cenu107. Z této definice vyplývají ur ité prvky, které musí obsahovat
smlouva o dílo. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na sv j náklad a to znamená,
že nesjednají-li si strany smlouvy nap . zálohové platby, veškeré náklady nese
zhotovitel, a to až do chvíle, kdy mu ze smlouvy vznikne právo na zaplacení a
zárove platí, že zhotovitel provádí dílo na své nebezpe í, tedy nese nebezpe í
škody na v ci, resp. díle108. Dílem se rozumí zhotovení ur ité v ci, nespadá-li pod
kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava v ci, nebo innosti s jiným
výsledkem109. Dílo je bráno jako innost, která je vykonávaná zhotovitelem
samostatn na vlastní riziko a za své prost edky a nepodléhá soustavnému
dohledu ani ízení od objednatele. D vodová zpráva k ob anskému zákoníku
uvádí, že asto je k provedení díla pot ebná sou innost zhotovitele v r zných
formách (nap . dostavit se ke zkoušce, p edat v c k provedení opravy). Strany si
mohou i ujednat, že objednatel dodá zhotoviteli v c nebo materiál k provedení
díla. Povinností objednatele je dílo p evzít a zaplatit stanovenou cenu. Objednatel
ebírá dílo dokon ené, a to bu s vadami nebránící užívání, nebo bez vad, tj.
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objednatel obecn vždy p ebírá dílo dokon ené, a to bu s výhradou, nebo bez
výhrad110. P evzetí díla je spojeno s astými problémy a to s ohledem na možné
vady díla.
edm tem kupní smlouvy je dodat zboží, p edat jakékoliv doklady
(vztahující se ke zboží), p evést vlastnické právo ke zboží, zaplatit za zboží kupní
cenu a p evzít dodávku. Nicmén se nemusí jednat o zboží již vyrobené, ale m že
jít o zboží vyrobené v budoucnu i na tyto p ípady se aplikuje Víde ská úmluva,
jelikož dle l. 3 se smlouva o dodávce zboží, které má být vyrobeno, nebo
vyhotoveno, se považuje za smlouvu o koupi zboží, ledaže strana, která zboží
objednává, se zavazuje dodat podstatnou ást v cí nutných pro jejich výrobu nebo
zhotovení111.
Víde ská úmluva se naopak neaplikuje dle l. 3 odst. 2 na smlouvy, v
nichž p evažující ást závazk strany, která dodává zboží, spo ívá ve vykonání
prací nebo poskytování služeb112. Vymezení pojmu p evažující ásti bude vždy
záležet na konkrétním p ípad , a koliv se ve v tšin p ípad bude z ejm
up ednost ovat kvantitativní hledisko, nemusí tomu tak být vždy a v
od vodn ných p ípadech m že p evažovat hledisko významové113. V p ípad , že
se jedná o smlouvu smíšenou, bude Víde ská úmluva aplikována pouze na tu ást
smlouvy, která upravuje koupi zboží, zatímco na zbylé ásti, upravující poskytnutí
služeb, montáž, by se použila jiná, v tšinou kolizní úprava114.
Dalším p edpokladem je, že se jedná o zboží. Tento pojem není ve
Víde ské úmluv definován. Z tohoto d vodu jej dovozujeme z textu Víde ské
úmluvy jako celku. Tento pojem je nutné interpretovat autonomním zp sobem a
to nezávisle na interpretaci pojmu zboží v národních právních ádech. Za zboží ve
smyslu Víde ské úmluvy je pot eba považovat movité hmotné v ci, jejichž
vymezení vychází ze sou asné ustálené judikatury115 a d ležité je, že se tato praxe
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neodchyluje ani od názor nauky (Magnus, Hubert, Mullis, a další)116. Zbožím
mohou být i živá zví ata nebo hromadné v ci117. Software je také zbožím ve
smyslu Víde ské úmluvy, je-li standardizován118. Standardizovaný software je
obvykle poskytován nejen na datovém nosi i, ale i p es internet a za úplatu.
Naproti tomu individuáln vytvo ený software nelze za zboží ve smyslu Víde ské
úmluvy považovat. Takovýto software je v režimu smlouvy o dílo. Do kategorie
zboží lze za adit rovn ž i plyn, logo, zhmotn lé v deckotechnické produkty (nap .
plány konstrukcí, výsledky výzkumu)119.
Existují i další výluky v použití Víde ské úmluvy. Ty jsou definovány
v l. 2 a to na zboží kupovaného pro osobní pot ebu, pot ebu rodiny nebo
domácnosti, ledaže prodávající p ed uzav ením smlouvy nebo p i jejím uzav ení
nev

l a ani nem l v

t, že zboží je kupováno k takovému ú elu120, na

dražbách121, p i výkonu rozhodnutí nebo podle rozhodnutí soudu122, na cenné
papíry nebo peníze123, na lod , luny, vznášedla nebo letadla124, na elektrickou
energii125. Lod , luny, vznášedla nebo letadla jsou dle eského p ekladu
z aplikace Víde ské úmluvy vylou eny. Nicmén

l. 101 definuje, že zn ní

arabské, anglické, ínské, francouzské, ruské a špan lské zn ní je stejn
autentické126.
Pokud budeme vycházet z anglické verze Víde ské úmluvy, kde l. 2
písm. e je definován následn a to of ships, vessels, hovercraft or aircraft.
Pokud si vyhledáme p eklady k jednotlivým termín m, tak ships – a large
boat for travelling on water, especially across the sea, vessels – a large boat or a
ship, hovercraft – a vehicle that travels quickly just above the surface of water or
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land by producing a current of air under it to support it, aircraft – any vehicle,
with or without an engine, that can fly, such as a plane or helicopter127.
Z výše uvedeného je patrné, že není problém v termínech ships, hovercraft,
aircraft, kdy jejich eský p eklad je vcelku p esný. Ovšem problém je u slova
vessels ( lun), kdy nebyl použit vhodný eský p eklad. Pokud si definujeme lun,
tak se jedná o lo menších rozm

(nap . nafukovací lun pro dva lidi). Ovšem

i definici slova vessels se jedná o velikou lo nap . nákladní kontejnerová lo
používaná pro p epravu nákladu na volném mo i.
Musíme konstatovat, že tento p eklad m že eské uživatele Víde ské
úmluvy zmást a je nutné si na toto dát pozor a užívat bu uvedené p vodní
vyhotovení, které jsou autentické nebo p i užití eského p ekladu vždy porovnávat
s autentickým vyhotovením.
Dále je z Víde ské úmluvy vylou en prodej podniku, nebo prodej ve
form podíl je typickým prodejem práva, nikoliv v ci128.
S aplikací Víde ské úmluvy souvisí i to, že platí zásada autonomie v le.
Jsou-li spln ny podmínky subsumpce ur ité konkrétní kupní smlouvy
s mezinárodním prvkem pod Víde skou úmluvu, p ichází v úvahu automatická
aplikace Víde ské úmluvy, ledaže ji smluvní strany projevem v le, který
nevzbuzuje pochybnosti, vylou í129.
Z toho vyplývá, že nep ejí-li si smluvní strany, aby se na jejich
mezinárodní kupní smlouvu aplikovala Víde ská úmluva, musí tak u init dle l. 6.
Víde ské úmluvy, kdy strany mohou vylou it použití Víde ské úmluvy nebo, s
výjimkou lánku 12, kteréhokoli jejího ustanovení nebo jeho ú inky zm nit 130.
Vylou ení Víde ské úmluvy lze alespo konkludentn . Strany smlouvy si
mohou formulací v samotné smlouv dohodnout na jejím vylou ení z aplikace.
Naproti tomu vylou ení aplikace Víde ské úmluvy konkludentním zp sobem
vždy ponese ur itá rizika.
Jako p íklady vylou ení z aplikace (vylou ení) Víde ské úmluvy nám
mohou sloužit rozhodnutí soud . V rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 5.
zá í 2001, sp. zn. 6 Cmo 13/2001, odvolací soud dovodil, že rozhodnutí soudu
127
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prvního stupn , který aplikoval eské právo, bylo v rozporu s Víde skou
úmluvou. D vodem bylo, že šlo o kupní smlouvu mezi kupujícím a prodávajícím
se sídlem signatá

Víde ské úmluvy, tj. v eské republice a Slovenské republice.

Tento soud konstatoval, že v dané v ci m la být aplikována Víde ská úmluva. V
rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 20. dubna 2001, sp. zn. 8 Cmo
478/2000, dosp l soud k záv ru, že pokud byla mezi ú astníky uzav ena kupní
smlouva na dodání zboží výslovn podle § 409 dle zákona . 519/1991 Sb.,
obchodní zákon, pak je nutné dovodit, že ú astníci smlouvy si zvolili tuto právní
normu a touto konkrétní volbou vylou ili aplikaci Víde ské úmluvy.
4.2

Užití výhrady dle Víde ské úmluvy
Výhradou se rozumí prohlášení smluvního stát , že omezuje svou vázanost

na n kterou ást Víde ské úmluvy. Takovéto prohlášení musí stát u init dle
požadavku Víde ské úmluvy a to p i podpisu vyžadující potvrzení p i ratifikaci,
ijetí nebo schválení131. Takového prohlášení a potvrzení musí mít písemnou
formu a musí být formáln sd lena depozitá i132. Ú innost prohlášení nabývá
sou asn s nabytím ú innosti Víde ské úmluvy pro stát, který je u inil133.
Výhradu mohou smluvní státy kdykoliv vzít zp t a to dle l. 97 odst. 4,
kdy každý stát, který u iní prohlášení podle Víde ské úmluvy, m že je kdykoli
zrušit písemným oznámením zaslaným depozitá i134.
Pokud bychom se zam ili na smysl užití výhrady, tak st žejní je l. 98
Víde ské úmluvy, který stanoví, že p ipoušt jí se pouze výhrady, které jsou
výslovn dovoleny135.
Smyslem tohoto lánku je, že jiné výhrady, krom výslovn uvedených ve
Víde ské úmluv jsou nep ípustné. Uvozující i doprovodná prohlášení k t mto
výhradám, jako nap . prohlášení o jejich interpretaci, jsou p ípustná a jejich režim
se spravuje obecným mezinárodním právem ve ejným136.
Výhrady jsou uvedeny v l. 92 až 96 Víde ské úmluvy. l. 92 Víde ské
úmluvy stanoví, že smluvní stát m že prohlásit p i podpisu, ratifikaci, p ijetí,
schválení nebo p ístupu, že nebude vázán ástí II Víde ské úmluvy, nebo že
131
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nebude vázán ástí III Víde ské úmluvy137 a smluvní stát, který u inil, takové
prohlášení se nepovažuje za smluvní stát ve smyslu lánku 1 odst. 1 Víde ské
úmluvy ohledn obsahu úpravy obsažené v ásti, na kterou se prohlášení
vztahuje138.
elem této výhrady je umožnit smluvním stát m i díl í ratifikaci
Víde ské úmluvy, což znamená, že použitím této výhrady, není smluvní stát
vázán ástí II, uzavírání smlouvy, a ástí III, koup zboží. Výhradu podle l. 92
inili i jeho navrhovatelé Dánsko, Finsko, Norsko a Švédsko, které ji však
postupn odvolaly, a to Finsko s ú inností k 1. 6. 2012, Švédsko k 1. 12. 2012,
Dánsko k 1. 12. 2013 a Norsko k 1. 11. 2014. Pro smluvní státy to znamená, že
smlouvy uzav ené se státy, které u inily výhradu (v dob ú innosti výhrady)
neplatí aplikace Víde ské úmluvy v té ásti, kde byla výhrada u in na. To ovšem
neplatí podle l. 1 odst. 1 písm. b), jestliže právní ád n kterého ze smluvních
stát , který neu inil výhradu podle l. 92, je rozhodným právním ádem na
základ volby provedené stranami nebo na základ navázání139.
l. 93 Víde ské úmluvy stanoví, že smluvní stát, který má dv nebo více
územních jednotek, v nichž podle jeho ústavy platí r zné právní ády ve v cech
upravených Víde skou úmluvou, m že p i podpisu, ratifikaci, p ijetí, schválení
nebo p ístupu prohlásit, že Víde ská úmluva se vztahuje na všechny jeho územní
jednotky nebo pouze na jednu nebo n kolik z nich, a toto prohlášení m že kdykoli
dopl ovat jiným prohlášením140, a jestliže na základ prohlášení lánku 93 se
Víde ská úmluva vztahuje na jednu nebo více územních jednotek smluvního
státu, ale nikoli na všechny, a místo podnikání se nachází na území tohoto státu,
toto místo podnikání pro ú ely Víde ské úmluvy se nepovažuje za místo
podnikání na území smluvního státu, ledaže se nachází v územní jednotce, na
kterou se vztahuje Víde ská úmluva141.
elem této výhrady je, že n které státy s federativním uspo ádáním
nemají legislativní pravomoc upravit na federativní úrovni všechny otázky, které
jsou p edm tem úpravy Víde ské úmluvy142. Tento lánek eší problematiku
137
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smluvního státu s více územními jednotkami, ale již ne eší problematiku vztahu
chto územních jednotek navzájem. Víde ská úmluva nem že být tedy
prohlášena za závaznou mezi jednotlivými územními jednotkami smluvního státu.
Výhradu u inila Austrálie, Dánsko a Kanada, které omezily platnost
Víde ské úmluvy na n která svá území143.
Dle l. 93 odst. 1 mohou smluvní státy u init výhradu p i podpisu,
ratifikaci, p ijetí, schválení nebo p ístupu a své prohlášení o výhrad mohou
kdykoliv rozši ovat i zužovat na základ nového prohlášení a vždy je nutné p ed
aplikací zjistit, zda nedošlo rozší ení nebo zúžení výhrady. Aplikace Víde ské
úmluvy dle této výhrady je vylou ena jak podle l. 1 odst. 1 písm. a) tak podle l.
1 odst. 1 písm. b)144.
l. 94 Víde ské úmluvy stanoví, že dva nebo více smluvních stát , které
mají tutéž nebo velmi podobnou právní úpravu v ci, na kterou se vztahuje
Víde ská úmluva, mohou prohlásit, že se Víde ská úmluva nebude vztahovat na
smlouvy o koupi nebo jejich uzavírání mezi stranami, jež mají místo podnikání na
území t chto stát
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, i že smluvní stát, který má tutéž nebo velmi podobnou

právní úpravu v cí, na které se vztahuje Víde ská úmluva, jako jeden nebo více
stát , jež nejsou smluvní stranou Víde ské úmluvy, m že kdykoli prohlásit, že
Víde ská úmluva se nebude vztahovat na smlouvy o koupi nebo jejich uzavírání
mezi stranami, jež mají místo podnikání na území t chto stát
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.

elem této výhrady je v zachování regionálního sjednocování práva,
resp. jeho harmonizace, a up ednostn ní tohoto stavu p ed sjednocováním kupní
smlouvy Víde skou úmluvou, kdy právo výhrady vychází vst íc t m stát m,
jejichž právní úprava, zejména úprava kupní smlouvy, je velmi blízká nebo
dokonce harmonizována147. Práva výhrady zatím využily Dánsko, Finsko, Island,
Norsko a Švédsko148. Prohlášení o výhrad je u in no v i depozitá i149 a lez
init spole

nebo souhlasnými jednostrannými projevy v le a to jak ohledn
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ásti II tak i ásti III. Samoz ejm lze prohlášení o výhrad vzít zp t150. Dokonce
lze u init výhradu v i ur itým menším, díl ím celk m právní úpravy151.
Rozhodnutí o tom, zda úprava kupní smlouvy je stejná nebo podobná rozhodují
samotné státy.
l. 95 Víde ské úmluvy stanoví, že kterýkoli stát m že prohlásit p i
uložení svých listin o ratifikaci, p ijetí, schválení nebo p ístupu, že nebude vázán
ustanovením lánku 1 odst. 1 písm. b) Víde ské úmluvy152.
elem výhrady je omezit (vylou it) p sobnost Víde ské úmluvy pro
ípady, v nichž je sty ným bodem k její aplikaci kolizní norma lex fori153.
Víde ská úmluva se tak nem že aplikovat v p ípad , kdy jedna strana má místo
podnikání na území smluvního státu nebo smluvní strana má místo podnikání v
jiném smluvním stát , který u inil výhradu. Tato výhrada byla do textu Víde ské
úmluvy zahrnuta na základ požadavku eskoslovenska, které ji ovšem (dnes již
eská republika) odvolala ke dni 21. 2. 2016. Výhrada byla dále u in na Arménií,
ínou, Singapurem, Svatým Vincencem a Grenadiny, USA a Kanadou ve vztahu
ke své provincii Britská Kolumbie 154. Dnešní p evažující chápání tohoto lánku je
však takové, že stát, jenž u inil výhradu, není povinen brát Víde skou úmluvu
v úvahu, avšak m že Víde skou úmluvu respektovat155.
l. 96 Víde ské úmluvy stanoví, že smluvní stát, jehož právní p edpisy
vyžadují, aby smlouva o koupi byla uzav ena nebo prokazována písemn , m že
kdykoli u init prohlášení podle l. 12, že ustanovení l. 11, l. 29 nebo ásti II
Víde ské úmluvy, která p ipouští, aby smlouva o koupi zboží byla uzav ena,
dohodou m

na nebo ukon ena nebo aby nabídka, její p ijetí nebo jiný projev

le se uskute nil v jakékoli jiné form než písemné, neplatí, jestliže kterákoli
strana má místo podnikání na jeho území156.
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elem této výhrad je umožnit smluvním stát m vylou it zásadu
bezformálnosti pro projevy v le smluvních stran157. Tímto zp sobem je docíleno,
že smlouva musí mít písemnou formu. Ta ustanovení, která znamenají
bezformálnost, se neaplikují. P edpokladem je, že smluvní strany mají místo
podnikání ve smluvním stát , který u inil výhradu. Rozhodným právním ádem
v tomto p ípad je ten, který ur í kolizní norma. Výhradu lze u init k Víde ské
úmluv jako celku nebo jen k ásti II. Výhrada byla u in na Argentinou, Chile,
Estounskem (avšak jen s ú inky do 9. 3. 2004), Lotyšskem, Litvou, Ukrajinou,
Ma arskem a B loruskem, dále ína prohlásila, že se necítí vázána l. 11 a t mi
ustanoveními Víde ské úmluvy, která se vztahují na p edm t úpravy l. 11158.
Z výše uvedených l. 92 až 96 vyplývá, že se jedná o výhrady k použití
ásti II a III, teritoriální výhradu, výhradu z d vodu stejných nebo podobných
úprav, výhradu z aplikace l. 1 písm b), nebo výhradu k form smlouvy. Další
možností omezení závaznosti Víde ské úmluvy, i když se nejedná o výhradu
v pravém slova smyslu, je možnost áste né výpov di dle l. 101 odst. 1, kdy
smluvní stát m že vypov

t Víde skou úmluvu nebo její ást II nebo její ást III,

jestliže o tom zašle formální písemné oznámení depozitá i159.
Pokud není dána áste ná výpov

, jedná se o vypov zení Víde ské

úmluvy jako celku. Pokud je tedy Víde ská úmluva vypov zena jako celek
nem žeme mluvit o áste ném omezení.
4.3

Komparatistika užití Víde ské úmluvy v eském právním ádu
Komparatistika znamená „v deckou srovnávací metodu“ 160. Rozsah

komparatistiky užití Víde ské úmluvy v eském právním ádu budeme proveden
v rámci vybraných právních institut , které jsou v rozsahu.
edpokladem pro aplikaci Víde ské úmluvy je, že se musí jednat o koupi
zboží, kdy subjekty mají místa podnikání v r zných státech. Toto vyplývá z l. 1
Víde ské úmluvy, který upravuje smlouvy o koupi zboží mezi stranami, které
mají místa podnikání v r zných státech161.
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ímá definice kupní smlouvy ve Víde ské úmluv není. Nicmén z l. 30
Víde ské úmluvy vyplývá, že prodávající je povinen dodat zboží, p edat jakékoliv
doklady, které se k n mu vztahují, a vlastnické právo ke zboží, jak vyžaduje
smlouva a Víde ská úmluva za podmínek stanovených smlouvou a Víde skou
úmluvou162. l. 30 Víde ské úmluvy je dopln n o l. 53, kdy kupující je povinen
zaplatit za zboží kupní cenu a p evzít dodávku v souladu se smlouvou a
Víde skou úmluvou163. Z lánk Víde ské úmluvy vyplývá, že se jedná o
úplatnou kupní smlouvu. Ob anský zákoník definuje kupní smlouvu tak, že
prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá v c, která je p edm tem koup , a
umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že v c p evezme a
zaplatí prodávajícímu kupní cenu164. Z t chto dvou ustanovení vyplývá, že ve
Víde ské úmluv je definováno, že se musejí p edat navíc i jakékoliv doklady,
které se k zboží vztahují, pokud si strany neujednají n co jiného. Ostatní znaky
jsou v obou právních úpravách obdobné.
Dále dle l. 3 odst. 1 Víde ské úmluvy se jedná o smlouvu o koupi zboží i
v tom p ípad , kdy zboží, které má být vyrobeno nebo vyhotoveno, ledaže strana,
která zboží objednává, se zavazuje dodat podstatnou ást v cí nutných pro jejich
výrobu nebo zhotovení165. Ob anský zákoník tuto problematiku eší § 2086, odst.
1, kdy jako kupní smlouva se posuzuje i to, pokud dodáváme v c, která má být
teprve vyrobena, ledaže se ten komu má být v c dodána, zavázal p edat druhé
stran podstatnou ást toho, eho je k vyrobení v ci zapot ebí166. Z výše
uvedených ustanovení je patrné, že tato v c je ve Víde ské úmluv a ob anském
zákoníku ešena obdobným zp sobem.
Stejn je tomu tak i v p ípadech, kdy se nebude jednat o smlouvu o koupi
zboží. Víde ská úmluva toto eší v l. 3 odst. 2, kdy se Víde ská úmluva
nepoužije na smlouvy, v nichž p evažující ást závazk strany, která dodává
zboží, spo ívá ve vykonání prací nebo poskytování služeb167. Ob anský zákoník
toto eší obdobným zp sobem a to v § 2086, odst. 2, kdy za kupní smlouvu se
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však nepovažuje smlouva, podle níž p evážná ást pln ní dodavatele spo ívá ve
výkonu innosti168.
Jak bylo zmín no, tak pojem zboží není ve Víde ské úmluv definován.
Z tohoto d vodu jej dovozujeme z textu Víde ské úmluvy jako celku. Za zboží ve
smyslu Víde ské úmluvy považujeme movité hmotné v ci, které vycházejí ze
sou asné ustálené judikatury169 a neliší se ani od názor nauky (Magnus, Hubert,
Mullis, a další)170. Dále v cmi mohou být i živá zví ata nebo hromadné v ci171.
Zvláštním p íkladem je software. Software je též zbožím ve smyslu Víde ské
úmluvy, je-li standardizován172. Do kategorie zboží lze za adit i rovn ž plyn, logo,
zhmotn lé v deckotechnické produkty (nap . plány konstrukcí, výsledky
výzkumu)173. P i výkladu zboží je nutné vždy brát v úvahu výluky z rozsahu
Víde ské úmluvy ( l. 2) i nap . prodej podniku ve form podílu (jedná se o
prodej práva). Definice movité a nemovité v ci je v ob anském zákoníku, kdy
konkrétn pozitivn je definována v c nemovitá. Nemovitou v cí se rozumí
taková v c, jíž jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným ú elovým
ur ením, jakož i v cná práva k nim, a práva, která za nemovité v ci prohlásí
zákon, takovou v cí je nap . právo stavby, dále ob anský zákoník stanoví za
nemovitou v c, o nichž to stanoví jiný právní p edpis, kdy taková v c není
sou ástí pozemku, a nelze ji p enést z místa na místo bez porušení její podstaty174.
Ostatní v ci jsou movitými, a už je jejich podstata hmotná nebo nehmotná175.
Ob anský zákoník dále rozlišuje ohledn formy mezi koupí v cí movitými a
nemovitými. V p ípad koup nebo prodeje nemovité v ci je vyžadována písemná
forma kupní smlouvy176. Jak je patrno, tak Víde ská úmluva neposkytuje legální
definici, co je myšleno zbožím, pouze definuje výluky ze své p sobnosti. Definici
168
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zboží definovala až ustálená judikatura (movité v ci). Kdežto ob anský zákoník
jako komplexní obecná norma musela definovat v ci jak movité, nemovité,
hromadné v ci, atd.
Pojem „místo podnikání“ ve Víde ské úmluv není definován. S místem
podnikání, ale souvisí l. 1 odst. 1 a l. 1 odst. 2 Víde ské úmluvy. Tyto lánky
definují, že Víde ská úmluva upravuje smlouvy o koupi zboží mezi stranami,
které mají místa podnikání v r zných státech177 a to, že ke skute nosti, že strany
mají místa podnikání v r zných státech, se nep ihlíží, jestliže tato skute nost
nevyplývá bu ze smlouvy nebo z jednání mezi stranami nebo z informací
poskytnutých stranami kdykoli do uzav ení smlouvy nebo p i jejím uzav ení178.
Výkladem t chto ustanovení zjistíme, že místa podnikání musí být v r zných
státech (za podmínek l. 1 odst. 1 písm. a, b) a stranám smlouvy známá p i
uzavírání smlouvy. D vodem znalosti místa podnikání je ochrana strany, která se
nemohla dozv

t, že místa podnikání jsou v r zných státech a tudíž se jedná o

mezinárodní obchod a tímto je vylou ena aplikace Víde ské úmluvy. Pokud
taková situace nastane, bude se hledat rozhodné právo dle kolizních norem.
Naopak ob anský zákoník definuje pojem sídlo podnikání. Sídlo podnikání je v
ob anském zákoníku definováno v § 429 odst. 1, kdy sídlo podnikatele se ur í
adresou zapsanou ve ve ejném rejst íku. Nezapisuje-li se fyzická osoba jako
podnikatel do ve ejného rejst íku, je jeho sídlem místo, kde má hlavní obchodní
závod, pop ípad kde má bydlišt

179

. Ur ení sídla podnikání je d ležité z hlediska

ur ení místa podnikání pro Víde skou úmluvu.
Víde ská úmluva stanoví v l. 9 odst. 1 a 2, že strany jsou vázány
jakoukoli zvyklostí, na které se dohodly, a praxí, kterou mezi sebou zavedly a dále
pokud není dohodnuto jinak, má se za to, že strany se nep ímo dohodly, že na
smlouvu nebo na její uzavírání má být použita zvyklost, kterou ob strany znaly
nebo m ly znát, a která je v mezinárodním obchodu v široké mí e známa stranám
smlouvy téhož druhu v p íslušném obchodním odv tví a zpravidla jimi
dodržována180. Tato ustanovení stanoví vyvratitelnou domn nku, že zvyklosti jsou
sou ástí smlouvy, pokud strany smlouvy nedohodly n co jiného, tj. dle ustanovení
l. 6 Víde ské úmluvy mohou strany vylou it použití kteréhokoliv ustanovení
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(vyjma lánku 12) nebo zm nit jeho ú inky. Obchodní zvyklosti, které se stanou
sou ástí smlouvy, mají tak p ednost p ed ustanoveními Víde ské úmluvy, pokud
vylu ují jejich použití nebo m ní jejich ú inky181. Dále Víde ská úmluva
odkazuje na zvyklosti v l. 8 odst. 3 a l. 18 odst. 3. Ob anský zákoník eší
obchodní zvyklosti v § 558 odst. 2, tj. v právním styku podnikatel se p ihlíží k
obchodním zvyklostem zachovávaným obecn , anebo v daném odv tví, ledaže to
vylou í ujednání stran nebo zákon. Není-li jiné ujednání, platí, že obchodní
zvyklost má p ednost p ed ustanovením zákona, jež nemá donucující ú inky, jinak
se m že podnikatel zvyklosti dovolat, prokáže-li, že druhá strana ur itou zvyklost
musela znát a s postupem podle ní byla srozum na182. Dle tohoto ustanovení mají
obchodní zvyklosti p ednost p ed dispozitivními ustanoveními zákona, pokud
není jiné ujednání. Jinak se lze zvyklosti dovolat, pokud strana prokáže, že druhá
strana musela zvyklosti znát a s postupem podle ní byla srozum na.
Obchodní podmínky se obvykle v le ují do smlouvy formou tzv. doložek.
V p ípad obchodních podmínek m že nastat situace, kdy ten komu je nabídka
ur ena nesouhlasí s p vodními obchodními podmínkami a p ipojí své obchodní
podniky, které odporují p vodním obchodním podmínkám, které zašle zp t druhé
stran . Tato problematika je nazývána bitvou forem. Pro problematiku bitvy
forem se ustálily dva zp soby ešení a to pravidlo posledního výst elu (last-shot
rule) a vy azovací pravidlo (knock-out rule). Víde ská úmluva p i ešení bitvy
forem vychází zejména z l. 19, kdy odpov

na nabídku, která se jeví p ijetím,

avšak obsahuje dodatky, omezení nebo jiné zm ny, je odmítnutím nabídky a je
protinabídkou183. Avšak odpov

na nabídku, která se jeví p ijetím, ale obsahuje

dodatky nebo odchylky, které podstatn nem ní podmínky nabídky, je p ijetím,
ledaže navrhovatel bez zbyte ného odkladu ústn vznese proti rozdíl m námitky
nebo za tímto ú elem odešle oznámení. Jestliže tak neu iní, jsou sou ástí smlouvy
podmínky uvedené v nabídce se zm nami obsaženými v p ijetí184. Tyto lánky
eší p ijetí nabídky, resp. vznik smlouvy, ale p ipouští i vznik smlouvy, kdy
nabídka obsahuje dodatky nebo odchylky a to za p edpokladu, že podstatn
nem ní podmínky nabídky. Pravidlo posledního výst elu (last-shot rule) je
181
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Víde skou úmluvou aplikována prost ednictvím l. 19 odst. 1. P i vy azovacím
pravidlu (knock-out rule) je nutná shoda na podstatných náležitostech smlouvy,
kdy nepokryté otázky (obchodními podmínkami) budou ešeny na základ
ustanovení Víde ské úmluvy i národními právními ády (kolizní metoda).
V p ípad vy azovacího pravidla (knock-out rule) se jedná o ur itý odklon od l.
19 odst. 1 Víde ské úmluvy, nicmén pro pot eby mezinárodního obchodu i
samotných zásad Víde ské úmluvy je vhodné toto pravidlo aplikovat, pokud si
strany takové ešení nevylou ily. Ustanovení ob anského zákoníku o obchodních
podmínkách je ešeno v § 1751 odst. 1, kdy ást obsahu smlouvy lze ur it
odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel p ipojí k nabídce nebo které
jsou stranám známy185. V p ípad odchylných ujednání ve smlouv mají tato p ed
zn ním obchodních podmínek p ednost186. Ob anský zákoník, eší výše zmín nou
bitvu forem následovn . Nejd íve je nutné vycházet z obecných ustanovení o
ijetí nabídky § 1740. Navazujícím ustanovením je pak § 1751 odst. 2
ob anského zákoníku, kdy odkáží-li strany v nabídce i v p ijetí nabídky na
obchodní podmínky, které si odporují, je smlouva p esto uzav ena s obsahem
ur eným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; to platí i v
ípad , že to obchodní podmínky vylu ují. Vylou í-li to n která ze stran
nejpozd ji bez zbyte ného odkladu po vým
není

187

projev v le, smlouva uzav ena

. V p ípad rozdílu v obsahu nabídky a jejího p ijetí než jsou obchodní

podmínky dle ustanovení § 1751 ob anského zákoníku, bude tento rozdíl ešen §
1740 odst. 2 a 3. Znamená to, že kdyby nabídka a její p ijetí bylo rozdílné nejen v
obchodních podmínkách, je nutné zkoumat, zda jsou spln ny náležitosti pro vznik
samotné smlouvy. Je nutné doplnit, že dle § 1740 odst. 3 ob anského zákoníku
smlouva vznikne, kdy p ijetí nabídky nebude podstatn m nit podmínky smlouvy.
Toto ustanovení je tak v souladu s l. 19 odst. 2 Víde ské úmluvy.
V p ípad uzavírání kupní smlouvy je nutné zd raznit, že ani Víde ská
úmluva ani ob anský zákoník nereguluje proces uzavírání kupní smlouvy
kogentními ustanoveními. Definovaným postupem uzavírání kupní smlouvy ve
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Víde ské úmluv je postup návrh (oferta) – p ijetí (akceptace). Tento postup je
upraven i v ob anském zákoníku.
V l. 14 odst. 1 Víde ské úmluvy jsou stanoveny t i základní p edpoklady,
které je možné považovat za návrh kupní smlouvy, jsou jimi projev v le, jeho
závaznost pro navrhovatele a jeho dostate nou ur itost188. U uvedených
edpoklad je pot eba vždy brát v úvahu l. 8 Víde ské úmluvy a p itom je nutné
vždy p ihlížet k l. 9 Víde ské úmluvy, tj. k p edb žným jednáním, praxi stran
nebo zvyklostem. Ob anský zákoník definuje v § 1731 že, z návrhu na uzav ení
smlouvy (nabídka) musí být z ejmé, že ten, kdo jej iní, má úmysl uzav ít ur itou
smlouvu s osobou, v i níž nabídku iní189. Dále ob anský zákoník v § 1732 odst.
1 definuje, že právní jednání sm ující k uzav ení smlouvy je nabídkou, pokud
obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzav ena jeho
jednoduchým a nepodmín ným p ijetím, a pokud z n ho plyne v le navrhovatele
být smlouvou vázán, bude-li nabídka p ijata190. Jak ve Víde ské úmluv , tak i
v ob anském zákoníku se jedná o podobné náležitosti, které musí být spln ny pro
návrh kupní smlouvy.
V l. 11 Víde ské úmluvy jsou stanoveny požadavky na formu smlouvy,
kdy smlouva o koupi nemusí být uzav ena nebo prokazována písemn a
nevyžadují se u ní žádné jiné formální náležitosti; lze ji prokazovat jakýmikoli
prost edky, v etn sv dk

191

. Z daného lánku vyplývá, že požadavek na formu

smlouvy je dost benevolentní, m že tak být uzav ena písemnou formou nebo ústní
formou a jedná se tak o zásadu neformálnosti. Ovšem je nutné mít vždy na pam ti
l. 12 Víde ské úmluvy. Stejnou zásadu prosazuje v § 559 i ob anský zákoník,
kdy každý má právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, není-li ve
volb formy omezen ujednáním nebo zákonem192. Pro písemnou formu je nutné
brát v úvahu § 561, kdy k platnosti právního jednání u in ného v písemné form
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se vyžaduje podpis jednajícího 193. Zde je patrný rozdíl, kdy žádné ustanovení
Víde ské úmluvy nestanoví p ipojený podpis jednajícího u písemné formy.
Obsah návrhu je ve Víde ské úmluv stanoven v l. 14 odst. 1.
V ob anském zákoníku lze náležitosti obsahu návrhu dovodit z § 1732 odst. 1.
Dle Víde ské úmluvy, aby návrh byl platný, musí návrh obsahovat alespo
ur itelnost kupní ceny. V p ípad tohoto nedostatku Víde ská úmluva v l. 55
stanoví, že smlouva byla platn uzav ena, avšak není v ní výslovn nebo nep ímo
stanovena kupní cena a ani ustanovení umož ující její ur ení, má se za to, že
strany, pokud neprojevily jinou v li, nep ímo ur ily kupní cenu odpovídající
kupní cen , která se všeobecn ú tovala v dob uzav ení smlouvy za takové zboží
za srovnatelných okolností v p íslušném obchodním odv tví194. Víde ská úmluva
tak zavádí vyvratitelnou domn nku stanovení kupní ceny. Ob anský zákoník
upravuje kupní cenu obdobným zp sobem jako Víde ská úmluva a to v § 2080,
kdy kupní cena je ujednána dostate
ur ení

195

ur it , je-li ujednán alespo zp sob jejího

. V p ípad , že kupní cena není ur ena, je užito ustanovení § 2085 odst.

2, kdy mají-li strany v li uzav ít kupní smlouvu bez ur ení kupní ceny, platí za
ujednanou kupní cena, za niž se týž nebo srovnatelný p edm t v dob uzav ení
smlouvy a za obdobných smluvních podmínek obvykle prodává196.
S kupní cenou souvisí i povinnost kupujícího zaplatit za zboží. Pokud
bychom srovnali tuto povinnost, tak ve Víde ské úmluv v l. 53, je kupující
povinen zaplatit za zboží kupní cenu a p evzít dodávku v souladu se smlouvou a
Víde skou úmluvou197. Obdobnou povinnost kupujícího nalezneme i
v ob anském zákoníku v § 2118, kdy kupující zaplatí kupní cenu a v c
evezme198.
K ur itosti návrhu náleží i komu je návrh ur en. Víde ská úmluva toto
definuje v l. 14 odst. 1, který byl již uveden a v odst. 2, který stanoví, že návrh,
který není ur en jedné nebo n kolika ur itým osobám, se pokládá pouze za výzvu
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k podávání nabídek, ledaže osoba inící návrh jasn uvede opak199. Z tohoto
ustanovení jasn vyplývá, že i návrh, který je adresovaný neur itému po tu osob
se m že považovat za návrh, tj. takový návrh, který nevzbuzuje pochybnost.
Ob anský zákoník u projevu v le neur itému po tu osob p edpokládá, že se
nejedná o nabídku, tj. toto vyplývá z § 1733, že se nejedná o nabídku u projevu,
který sm uje v i neur itému okruhu osob nebo který má povahu reklamy,
pokud z n ho jasn neplyne n co jiného200. Ustanovení víde ské úmluvy (…,
ledaže osoba inící návrh jasn uvede opak) a ob anského zákoníku (…, pokud z
ho jasn neplyne n co jiného) jsou svým významem totožná a z jednotlivých
ustanovení je patrno, že úprava ve Víde ské úmluv a ob anském zákoníku je
obdobná a má stejný smysl.
innost návrhu je stanovena tzv. teorií dojití. Víde ská úmluva má tuto
teorii obsaženou v l. 15 odst. 1, kdy nabídka p sobí od doby, kdy dojde osob ,
které je ur ena201. Teorie dojití je ve Víde ské úmluv definováno l. 24 a v
ob anském zákoníku v § 570 odst. 1, kdy právní jednání p sobí v i nep ítomné
osob od okamžiku, kdy jí projev v le dojde202.
P ijetí návrhu znamená souhlas s uzav ením smlouvy. Víde ská úmluva
ijetí návrhu upravuje v l. 18 odst. 1, kdy prohlášení u in né osobou, které byla
nabídka ur ena, nebo její jiné jednání nazna ující její souhlas s nabídkou, je
ijetím. Ml ení nebo ne innost samy o sob nejsou p ijetím203. Ob anský
zákoník eší p ijetí návrhu v § 1740 odst. 1, kdy osoba, které je nabídka ur ena,
nabídku p ijme, projeví-li s ní v as v i navrhovateli souhlas. Ml ení nebo
ne innost samy o sob p ijetím nejsou204. Z výše uvedených dvou ustanovení
vyplývá, že Víde ská úmluva i ob anský zákoník vychází ze stejné logiky p ijetí.
Stejn tak i ml ení nebo ne innost neznamenají p ijetí nabídky. P ijetí je totiž
projevem v le. Ovšem v tomto p ípad je nutné zmínit, že ml ení nebo ne innost
bude projevem v le, pokud si tak strany ujednaly nebo tak vyplývá z obchodních
zvyklostí. P ijetím dle l. 18 odst. 3 Víde ské úmluvy je rovn ž i to, kdy je p ijetí

199

l. 14 odst. 2 Víde ské úmluvy
§ 1733 t etí v ta zákona . 89/2012 Sb. ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . In.
Codexis Academia [právní informa ní systém]. ATLAS consulting [cit. 2018-03-18]
201
l. 15 odst. 1 Víde ské úmluvy
202
§ 570 v ta p ed st edníkem zákona . 89/2012 Sb. ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších
edpis . In. Codexis Academia [právní informa ní systém]. ATLAS consulting [cit. 2018-03-18]
203
l. 18 odst. 1 Víde ské úmluvy
204
§ 1740 odst. 1zákona . 89/2012 Sb. ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . In.
Codexis Academia [právní informa ní systém]. ATLAS consulting [cit. 2018-03-18]
200

46

provedeno pomocí reálného úkonu (tzv. reálná akceptace). Shodn je takto
upraveno i v ob anském zákoníku a to v § 1744.
Co se tý e pozdního p ijetí, tak Víde ská úmluva umož uje dv možnosti.
Dle l. 21 odst. 1 Víde ské úmluvy má pozdní p ijetí ú inky p ijetí, jestliže
navrhovatel bez odkladu vyrozumí o tom ústn osobu, které byla nabídka ur ena
nebo jí v tomto smyslu odešle zprávu205. Obdobn situaci eší ob anský zákoník
kdy v § 1743 odst. 1, kdy i pozdní p ijetí nabídky má ú inky v asného p ijetí,
pokud navrhovatel bez zbyte ného odkladu alespo ústn vyrozumí osobu, které
nabídku u inil, že p ijetí považuje za v asné, nebo se za ne chovat ve shod s
nabídkou206. V porovnání obou ustanovení je patrné, že je nutné bez zbyte ného
odkladu alespo ústn vyrozum t osobu, které byla nabídka u in na. Dle našeho
názoru u obou ustanovení nic nebrání tomu, aby byla osoba vyrozum na písemn .
Jak v ustanovení Víde ské úmluvy, tak i v ob anském zákoníku je uveden pojem
„bez zbyte ného odkladu“. Toto slovní spojení nám uvádí, že mezi dobou p ijetí
pozdní nabídky a vyrozum ním osoby uplyne minimální doba. Rozdílem u obou
ustanovení je v tom, že ob anský zákoník umož uje pozdní p ijetí nabídky i tak,
že se navrhovatel za ne chovat ve shod s nabídkou.
Druhým zp sobem pozdního p ijetí dle l. 21 odst. 2 Víde ské úmluvy je,
když z dopisu nebo jiné písemnosti, jež obsahují pozdní p ijetí nabídky, vyplývá,
že byly odeslány za takovýchto okolností, že by došly navrhovateli v as, kdyby
jejich p eprava probíhala obvyklým zp sobem, má pozdní p ijetí ú inky p ijetí,
ledaže navrhovatel bez odkladu vyrozumí ústn osobu, které byla nabídka ur ena,
že považuje nabídku za zaniklou, nebo jí v tomto smyslu odešle zprávu207.
Ob anský zákoník takovýto zp sob pozdního p ijetí upravuje obdobn a to tak, že
plyne-li z písemnosti, která vyjad uje p ijetí nabídky, že byla odeslána za
takových okolností, že by došla navrhovateli v as, kdyby její p eprava probíhala
obvyklým zp sobem, má pozdní p ijetí ú inky v asného p ijetí, ledaže
navrhovatel bez odkladu vyrozumí alespo ústn osobu, které byla nabídka
ur ena, že považuje nabídku za zaniklou208. Ob ustanovení vycházejí z d vodu,
pro se neuskute nilo asné p ijetí, tj. že p eprava neprobíhala obvyklým
205
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zp sobem. Z obou ustanovení také vyplývá, že je nutné, aby nabídka byla
považována za zaniklou, bez odkladu se musí vyrozum t osoba alespo ústn .
Víde ská úmluva dále umož uje vyrozum t pouhým odesláním zprávy. Oproti
tomu ob anský zákoník stanoví, že navrhovatel musí být vyrozum n alespo
ústn . Pokud bude vyrozumívat v písemné form , domníváme se, že se musí
vyrozum ní dou it, tj. dostat do dispozice adresátovi.
V l. 22 Víde ské úmluvy je upraveno zp tvzetí p ijetí, kdy p ijetí m že
být vzato zp t, jestliže zp tvzetí dojde navrhovateli p ed okamžikem nebo v
okamžiku, kdy by nastaly ú inky p ijetí209. Ob anský zákoník § 1742 zp tvzetí
upravuje tak, že p ijetí nabídky lze zrušit, dojde-li zrušení navrhovateli nejpozd ji
s p ijetím210. Daná ustanovení jsou obdobná, nicmén Víde ská úmluva používá
„vzato zp t“ a ob anský zákoník „zrušení“. Pokud bychom slovní spojení „vzato
zp t“ porovnali s anglickou verzí Víde ské úmluvy, kde je použito slovo
„withdrawn“ (to take or move out or back, or to remove 211), tak eský p eklad
odpovídá smyslu anglické verze Víde ské úmluvy. Proto lze tvrdit, že „vzato
zp t“ a „zrušení“ má v kontextu obou p edpis stejný význam.
Protinabídka je upravena ve Víde ské úmluv v l. 19 odst. 1, kdy
odpov

na nabídku, která se jeví p ijetím, avšak obsahuje dodatky, omezení

nebo jiné zm ny, je odmítnutím nabídky a je protinabídkou212. Ob anský zákoník
protinabídku upravuje v § 1740 odst. 2, kdy projev v le, který obsahuje dodatky,
výhrady, omezení nebo jiné zm ny, je odmítnutím nabídky a považuje se za
novou nabídku. P ijetím nabídky je však odpov

, která vymezuje obsah

navržené smlouvy jinými slovy213. Rozdílnost obou ustanovení spo ívá v tom, že
ob anský zákoník umož uje p ijetí nabídky jinými slovy, tzn. záleží na obsahu.
Výjimka z uvedených ustanovení je ve Víde ské úmluv
odpov

ešena l. 19 odst. 2, kdy

na nabídku, která se jeví p ijetím, ale obsahuje dodatky nebo odchylky,

které podstatn nem ní podmínky nabídky, je p ijetím, ledaže navrhovatel bez
zbyte ného odkladu ústn vznese proti rozdíl m námitky nebo za tímto ú elem
209

l. 22 Víde ské úmluvy
§ 1742 zákona . 89/2012 Sb. ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . In. Codexis
Academia [právní informa ní systém]. ATLAS consulting [cit. 2018-03-19]
210
l. 22 Víde ské úmluvy
211
to take or move out or back, or to remove
Cambridge dictionary [online].
Dostupné na: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/
212
l. 21 odst. 1 Víde ské úmluvy
213
§ 1740 odst. 2 zákona . 89/2012 Sb. ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . In.
Codexis Academia [právní informa ní systém]. ATLAS consulting [cit. 2018-03-19]
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odešle oznámení. Jestliže tak neu iní, jsou sou ástí smlouvy podmínky uvedené v
nabídce se zm nami obsaženými v p ijetí214. Ob anský zákoník tuto výjimku eší
v § 1740 odst. 3, kdy odpov

s dodatkem nebo odchylkou, která podstatn

nem ní podmínky nabídky, je p ijetím nabídky, pokud navrhovatel bez
zbyte ného odkladu takové p ijetí neodmítne. Navrhovatel m že p ijetí nabídky s
dodatkem nebo odchylkou p edem vylou it již v nabídce nebo jiným zp sobem,
který nevzbuzuje pochybnost215. Víde ská úmluva a ob anský zákoník tuto
výjimku upravují shodn , kdy ob anský zákoník dopl uje o v tu druhou v § 1740
odst. 3, tzn. m že být již v nabídce p edem vylou eno, nebo jiným zp sobem,
který nevzbuzuje pochybnost, p ijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkami. Dle
našeho názoru, lze obdobnou úpravu užít i v režimu Víde ské úmluvy v rámci
autonomie v le, kdy si toto strany smlouvy dohodnou.
Samotné uzav ení smlouvy je ešeno l. 23 Víde ské úmluvy, kdy
smlouva je uzav ena okamžikem, kdy p ijetí nabídky se stane ú inným podle
ustanovení Víde ské úmluvy216. Ú innost nabídky je ve Víde ské úmluv

ešena

l. 18 odst. 2 v ty první, kdy p ijetí nabídky se stává ú inným v okamžiku, kdy
vyjád ení souhlasu dojde navrhovateli217. Ob anský zákoník uzav ení smlouvy
upravuje v § 1745, kdy smlouva je uzav ena okamžikem, kdy p ijetí nabídky
nabývá ú innosti218. Lze konstatovat, že tato problematika je ve Víde ské úmluv
a ob anském zákoníku ešeno podobným zp sobem.

214

l. 19 odst. 2 Víde ské úmluvy
§ 1740 odst. 3 zákona . 89/2012 Sb. ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . In.
Codexis Academia [právní informa ní systém]. ATLAS consulting [cit. 2018-03-19]
216
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217
l. 18 odst. 2 v ta první Víde ské úmluvy
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5

Uzavírání kupní smlouvy v rámci Víde ské úmluvy
Proces uzavírání smlouvy lze charakterizovat jako postup, který vede ke

konsensu, a v jehož d sledku vzniká smlouva a zárove je nutné, aby pro vznik
platné smlouvy byly b hem tohoto postupu spln ny všechny podmínky, které
právo požaduje pro vznik smlouvy219.
Definovaným postupem uzavírání kupní smlouvy ve Víde ské úmluv je
postup návrh (oferta) – p ijetí (akceptace). Znamená to, že se zdaleka nejedná o
jediný možný postup a strany si mohou ur it postup uzavírání smlouvy, v rámci
autonomie v le. Nicmén se domníváme, že tento postup bude spíše ojedin lý.
Problematice uzavírání mezinárodní kupní smlouvy je v nována ást II
Víde ské úmluvy, konkrétn se jedná o l. 14 až l. 24. Je nutné íci, že se
nejedná o úplnou úpravu a otázky spadající do p edm tu úpravy Víde ské
úmluvy, které v ní nejsou výslovn

ešeny, se eší podle obecných zásad, na nichž

Víde ská úmluva spo ívá, nebo jestliže takové zásady chyb jí, podle ustanovení
právního ádu rozhodného podle ustanovení mezinárodního práva soukromého 220.
Proces uzavírání smlouvy je vždy individuální záležitostí, což je dáno
zejména zbožím, d

ryhodností mezi smluvními stranami, trhem, na kterém

smluvní strany p sobí221. Podle toho, jak si strany navzájem d

ují a jaké mají

spolu obchodní zkušenosti, se odvíjí i platební podmínky, forma i samotný obsah
kupní smlouvy222.
Samotné uzavírání kupní smlouvy lze rozd lit do n kolika díl ích inností:
edsmluvní fáze,
fáze návrhu/nabídka – oferta,
fáze p ijetí – akceptace,
uzav ení smlouvy.
5.1

edsmluvní fáze
edsmluvní fáze je, která p edchází uzav ení smlouvy. Jednání m že

probíhat za p ítomnosti smluvních stran, nebo bez jejich p ítomnosti za použití
219

HULMÁK, M. Uzavírání smluv v civilním právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008. 218
s. ISBN 978-80-7400-062-1 S. 1.
220
l. 7 odst. 2 Víde ské úmluvy
221
ROZEHNALOVÁ, N. Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku. 1. Vydání. Brno:
Masarykova univerzita, 1993, 58 s. ISBN 978-80-2100-793-2. s. 17
222
7 odst. 2 Víde ské úmluvy
222
ROZEHNALOVÁ, N. Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku. 1. Vydání. Brno:
Masarykova univerzita, 1993, 58 s. ISBN 978-80-2100-793-2. s. 17
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zných komunika ních prost edk . I samotné uzavírání smlouvy m že prob hnut
zcela bez jednání smluvních stran, nebo naopak jednání mohou být velice
zdlouhavá.
V této fázi je stranami využíváno r zných nástroj , jako jsou Letter of
intent223, Letter of comfort224, Memorandum of understanding225, atd. Tyto
dokumenty mají podobný ú el, kterým dávám druhé smluvní stran najevo, že
máme zájem uzav ít smlouvu a jedná se tak o uleh ení procesu uzavírání
smlouvy.
Strany se tak pokoušejí formulovat podmínky smlouvy, za nichž lze
smlouvu následn uzav ít. Vedle toho plní výše uvedené dokumenty i úlohu ur ité
právní jistoty a záruky toho, že druhá strana p istupuje k jednání seriózn a má
skute ný zájem smlouvu uzav ít, zejména s ohledem na podnikání ur itých
edb žných krok

226

. Je však nutné mít stále na pam ti, že tyto dokumenty by

nem ly být moc obecné, jelikož by to komplikovalo samotný proces uzavírání
kupní smlouvy, ale ani moc detailní, aby nebyly kvalifikovány nap . jako nabídka
nebo smlouva o smlouv budoucí.
5.2

Nabídka
Výchozím p edpokladem je l. 14 Víde ské úmluvy, kde je vymezení

první fáze uzavírání smlouvy, vymezení podmínek, za kterých lze považovat
projev v le za návrh smlouvy, resp. za nabídku k uzav ení smlouvy. Tento lánek
vymezuje tzv. essentialia smlouvy, nebo ta musí návrh obsahovat návrh na
uzav ení smlouvy ur ený jedné nebo n kolika ur itým osobám je nabídkou,
jestliže je dostate
227

ípad p ijetí

ur itý a projevuje v li navrhovatele, aby byl zavázán v

. Návrh je dostate

ur itý, je-li v n m ozna eno zboží, a jestliže

výslovn nebo nep ímo stanoví množství a kupní cenu zboží nebo obsahuje
ustanovení umož ující jejich ur ení228.
Víde ská úmluva nestanoví požadavky na formální stránku nabídky, ta tak
že být provedena ústn , písemn nebo i konkludentn .

223

Dohoda o spole ném zám ru
Patronátní prohlášení
225
Memorandum o porozum ní
226
ROZEHNALOVÁ, N. Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku. 1. Vydání. Brno:
Masarykova univerzita, 1993, 58 s. ISBN 978-80-2100-793-2. s. 18
227
TICHÝ, L. CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). 1. Vydání. Praha: C.
H. Beck, 2017. 412 s. ISBN 978-80-7400-649-4. S. 86
228
l. 14 odst. 1 Víde ské úmluvy
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V l. 14 odst. 1 Víde ské úmluvy jsou stanoveny t i základní p edpoklady,
které je možné považovat za návrh kupní smlouvy, jsou jimi:
projev v le,
jeho závaznost pro navrhovatele a
jeho dostate nou ur itost229.
U výše uvedených p edpoklad je pot eba vždy brát v úvahu l. 8 a p itom
je nutné vždy p ihlížet l. 9, tj. k p edb žným jednáním, praxi stran nebo
zvyklostem. Tyto náležitosti musejí být spln ny kumulativn , jinak se nem že
jednat o platný návrh a to platí ohledn náležitostí návrhu, které vyplývají z
vnitrostátních právních ád

230

.

Ve ejná oznámení nabídky mají speciální režim dle l. 14 odst. 2 a to
návrh, který není ur en jedné nebo n kolika ur itým osobám, se pokládá pouze za
výzvu k podávání nabídek, ledaže osoba inící návrh jasn uvede opak231.
Ve ejná oznámení adresované neur itému po tu osob, není dle lánku výše
obvykle považován za nabídku. Ve v tšin takových p ípad navrhovatel není
schopen zjistit po et p íjemc . Pokud navrhovatel chce u init nabídku tímto
zp sobem, musí toto být zcela z ejmé z projevu v le navrhovatele a ve spojení
s dostate nou ur itostí ohledn zboží, množství a ceny. Na rozdíl od uvedených
edpoklad

ádné, platné nabídky, jsou otázky její materiální platnosti

edm tem rozhodného národního právního ádu ( l. 4 písm. a) 232.
Samotná nabídka je projevem v le, která je ur ena jedné nebo více
osobám, které ur il navrhovatel. Tomu komu je nabídka ur ena a má ji p ijmout je
adresátem nabídky. Je podmínkou, že navrhovatel se cítí být vázán nabídkou. Tato
vlastnost se hodnotí výkladem, který je autonomní a nemohou na ni být
aplikovány národní právní ády.
Za nabídku nelze považovat katalogy, prospekty a s výjimkou l. 14 odst.
2 ani inzeráty, reklamu, tedy projevy v le v i neur itému po tu osob a v zásad
nejsou závazné ani projevy v le ve smyslu „do vyprodání zásob“ apod., ledaže
z okolností (zejména z praxe stran a zvyklostí) lze dosp t k tomu, že i takové

229

TICHÝ, L. CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). 1. Vydání. Praha: C.
H. Beck, 2017. 412 s. ISBN 978-80-7400-649-4. S. 87
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ROZEHNALOVÁ, N. Právo mezinárodního obchodu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2010.
552 s. ISBN 978-80-7357-562-5. s. 292
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projevy mají vlastnost nabídky233. Katalogy, prospekty nebo oznámení v novinách
nelze zpravidla považovat za nabídku, jelikož zde nevyplývá jasná závazná v le
navrhovatele. Naopak nabídka m že obsahovat p edb žná ujednání stran,
standardizované vzorové smlouvy, technické normy i všeobecné technické
podmínky.
Návrh na uzav ení smlouvy je nabídkou, jestliže je dostate

ur itý.

Základní p edpoklady této vlastnosti jsou, že jde o:
ur ení zboží,
ur itost i ur itelnost množství a
ur itost i ur itelnost ceny234.
Toto ur ení musí být natolik p esné, aby p i akceptaci nabídky mohla
vzniknout platná smlouva.
Zboží musí být individuáln ur ené, anebo ozna ené dle druhu. Vesm s
obecná spojení typu „objednávám si vaše gumy“ nesta í, ledaže to odpovídá
edchozí praxi stran. Dále musí nabídka obsahovat údaj o množství, anebo
alespo stanovit zp sob jeho ur ení. Tomuto p edpokladu však vyhovuje, jestliže
je tento údaj uveden „zprost edkovan “ nap . jako „veškeré zásoby“ nebo ur ení
„p ibližného množství“ je mnohdy s ohledem na zvyklosti dosta enou specifikací
nabídky235. Dalším požadavkem je cena. I na tuto vlastnost je kladen požadavek
na dostate nou ur itost nebo alespo ur itelnost. Ur itost je jednozna

dána,

jestliže je cena vyjád ena jako celková nebo je ur ena jako jednotková. Nabídka
dále m že poukazovat na budoucí cenu tržní nebo m že být použito odkazu na trh
v ur itém míst . Stejn tak i nabídka u in ná v denních cenách (cena vyhlášená
v dob dodání) je dostate

ur itá. Dále je dostate

ur itá, je-li dohodnuto, že

ji stanoví t etí osoba (nap . znalec), anebo budoucí smluvní strana.
že nastat situace, kdy t etí osoba nebude chtít cenu stanovit, v tomto
ípad je relevantní ešením postupovat dle národního právního ádu ur eného
dle kolizní normy.
V p ípad , že smlouva byla platn uzav ena, avšak nevznikla dohoda stran
nad cenou nebo jejím ur ením, lze postupovat dle l. 55, který stanoví, že jestliže
233
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smlouva byla platn uzav ena, avšak není v ní výslovn nebo nep ímo stanovena
kupní cena a ani ustanovení umož ující její ur ení, má se za to, že strany, pokud
neprojevily jinou v li, nep ímo ur ily kupní cenu odpovídající kupní cen , která
se všeobecn ú tovala v dob uzav ení smlouvy za takové zboží za srovnatelných
okolností v p íslušném obchodním odv tví236.
Zde mohou existovat ur ité výkladové problémy, kdy l. 14 odst. 1
edpokládá pro návrh alespo ur itelnou cenu a l. 55 umož uje vznik platné
smlouvy, a koliv cena není ur ena. Nicmén pokud si dané lánky rozebereme,
tak je d ležité si uv domit, že l. 14 stanoví náležitosti u in ného návrhu, což je
základním p edpokladem uzav ení smlouvy. l. 55 již p edpokládá platné
uzav ení smlouvy, po n mž lze chyb jící údaj o cen doplnit dle podmínek tohoto
lánku.
Podle pravidel by smlouva z návrhu, která ani po výkladu neobsahuje
ur itelnou cenu, nep edstavuje platnou nabídku a takováto nabídka není schopna
zpravidla sloužit jako podklad pro vznik platné smlouvy. Avšak navrhovatel,
který je „pánem své nabídky“, m že v rámci autonomie v le postupovat jinak a
zcela zám rn nabízet uzav ení smlouvy bez udání ceny237. Zde je nutné zmínit,
že zde musí být z ejmá v le navrhovatele být vázán nabídkou bez stanovení ceny.
Považují-li ob strany uzav enou smlouvu za platnou, je t eba postupovat dle l.
55 Víde ské úmluvy.
Výsledkem je, že dané lánky si nekonkurují, nemají stejnou v cnou
sobnost a ur itým zp sobem zde ke konfliktu nedochází. Lze tedy dovodit, že
pokud smlouva bez stanovení ceny vznikla, platí pro ni l. 55 Víde ské úmluvy.
Nesmíme také zapomenout, že dle Víde ské úmluvy lze uzav ít smlouvu i
jiným zp sobem, viz autonomie v le, než jen formou nabídka – p ijetí. Strany se
mohou dohodnout sou asn a k uzav ení smlouvy dojde v jednom okamžiku.
Takové uzav ení smlouvy je dle Víde ské úmluvy platné i bez ceny, je-li možné
cenu doplnit dle l. 55238. Dále m že smlouva vzniknout bez ujednání ceny i
tehdy, jestliže se Víde ská úmluva používá bez ásti II. V tomto p ípad aplikací
kolizních norem a jimi ur ený národní právní ád musí ur it, zda byla smlouva
bez ceny uzav ena platn . Pokud ano, je pot ebné cenu doplnit dle l. 55 Víde ské
236
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úmluvy. Dohodnou-li se však strany na tom, že cenu budoucího pln ní ješt
sjednají, aniž k takové dohod dojde, jedná se o p ípad neu in né nabídky, nebo
chybí ur itost ceny239.
Pokud dojde k tomu, že cena bude stanovena bez udání m ny, jedná se o
ur itou nabídku, jelikož v pochybnostech je m nou m na, která je platná v míst
podnikání prodávajícího.
Víde ská úmluva ne eší otázky návrhu s odkládací i rozvazovací
podmínkou. Takovou nabídku lze považovat za platnou a vykládat ji v souvislosti
s l. 8 Víde ské úmluvy.
K tomu, aby m l návrh pat

né vlastnosti, nemusí obsahovat údaj o

kvalit zboží, balení, dob dodání a placení, stejn jako o místu dodání, je ovšem
nutné vždy p ihlížet k zejména p edchozí praxi stran nebo zvyklostem240.
Specifikace dále není nutná tam, kde jde o jednotlivé mén významné
vlastnosti zboží (nap . barva).
V p ípad využití obchodních podmínek v rámci nabídky je nutné vzít
v úvahu, kdy se mají dostat do dispozice p íjemci, i do jaké míry je možné po
íjemci požadovat, aby se s obchodními podmínkami seznámil sám. Podmínku
znalosti a seznámení lze spat ovat za spln nou, pokud obchodní podmínky jsou
sou ástí nabídky nebo p íjemci dojdou d íve, než potvrdí p ijetí návrhu241. Jejich
obsah musí být srozumitelný a to i jazykov . Ovšem jsou-li obchodní podmínky
doru eny p íjemci až po p ijetí nabídky nestávají se sou ástí smlouvy.
Pokud nastane situace, kdy ten, jemuž je nabídka ur ena p ipojí své
obchodní podniky, které odporují p vodním obchodním podmínkám a zašle je
druhé stran , jedná se o protinávrh. Stejn jako u návrhu (smlouvy), platí, že
podstatná zm na náležitostí je protinabídkou. Toto m že být opakováno a je
nazýváno bitvou forem. Existují dva zp soby ešení, tedy pravidlo posledního
výst elu (last-shot rule) a vy azovací pravidlo (knock-out rule).
První pravidlo (pravidlo posledního výst elu) vychází z toho, že ten, jemuž
je nabídka ur ena, p ipojí své obchodní podmínky, které odporují obchodním
podmínkám v návrhu, jedná se o protinabídku. Platné budou tedy až ty obchodní
239
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podmínky, které jsou p ijaty jako poslední a p edešlé obchodní podmínky nemají
význam.
Druhé pravidlo (vy azovací pravidlo) vychází z toho, že všechna
ustanovení obchodních podmínek, která si neodporují, budou použita a naopak ta
ustanovení obchodních podmínek, která jsou v rozporu, se nepoužijí.
Pro nabídku je dále charakteristické její asové rozmezí platnosti nebo
možnosti její zp tvzetí. Tomuto tématu se ve Víde ské úmluv v nují l. 15 a
násl.
sobnost nabídky je ešena v l. 15 odst. 1 a je nutné ho vykládat
v souvislosti s l. 24, který eší okamžik dojití nabídky. Zmín né lánky stanoví,
že nabídka p sobí od doby, kdy dojde osob , které je ur ena242 a pro ú ely ásti
Víde ské úmluvy ( ást II) nabídka, prohlášení o p ijetí nebo jakýkoli jiný projev
le dojde osob , které jsou ur eny, když jsou jí sd leny ústn nebo jsou
doru eny jakýmkoli jiným zp sobem jí do vlastních rukou, do jejího místa
podnikání nebo na její poštovní adresu, nebo, nemá-li místo podnikání nebo
poštovní adresu, do jejího bydlišt (sídla)243.
Nabídka m že být samoz ejm odvolána, což je ešeno v l. 16 odst. 1,
kdy dokud nebyla smlouva uzav ena, m že být nabídka odvolána, jestliže
odvolání dojde osob , které je nabídka ur ena, d íve než odeslala p ijetí244.
Ovšem mohou nastat i p ípady, kdy u in nou nabídku není možné odvolat
a to za podmínek stanovených v l. 16 odst. 2, kdy jestliže z ní vyplývá
stanovením ur ité lh ty pro p ijetí nebo jiným zp sobem, že je neodvolatelná,
nebo jestliže osoba, které byla ur ena, mohla d vodn spoléhat na její
neodvolatelnost, podle toho jednala 245.
Ve výše uvedených p ípadech nelze nabídku odvolat, ale je možné jej za
ur itých podmínek zrušit a tím dojde k zániku nabídky. Zrušení nabídky je ešeno
v l. 15 odst. 2, kde je stanoveno, že nabídku, i když je neodvolatelná, lze zrušit,
dojde-li zrušení osob , které je nabídka ur ena, d íve nebo sou asn s
nabídkou246.

242
243
244
245
246

l. 15 odst. 1 Víde ské úmluvy
l. 24 Víde ské úmluvy
l. 16 odst. 1 Víde ské úmluvy
l. 16 odst. 2 písm. a, b Víde ské úmluvy
l. 15 odst. 2 Víde ské úmluvy
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5.3

ijetí
ijetím je každý projev v le nebo tomuto projevu ekvivalentní jednání i

ne innost, s níž Víde ská úmluva spojuje p íslušné ú inky247. Akceptace tedy
edpokládá dojití adresátovi a p ijetí se provádí až po aktu dojití. Stejn jako u
nabídky je p edpokládán projev v le, kterým je souhlas s nabídkou. Takovýto
projev v le musí být u in n tak, aby nevzbuzoval pochybnosti, a musí být
bezvýhradný až na malé odchylky248. Zda je smluvní vázanost cht ná nebo zda
íjemce hodlá proti nabídce postavit protinávrh, je t eba zjistit výkladem a to
platí p edevším pro výslovn projevenou akceptaci, avšak i pro konkludentní
projev249. Vždy je v tomto p ípad nutné postupovat vzhledem k l. 8 odst. 2
Víde ské úmluvy a to v rámci rozumné strany v podobném postavení.
lánek 18 až 23Víde ské úmluvy upravuje režim vzniku smlouvy p ijetím
nabídky a vymezuje základní prvky p ijetí.
elem l. 18 Víde ské úmluvy je snaha o relativn podrobné zpracování
možných reakcí adresáta nabídky, jejich jasné odlišení a stanovení jejich
významu250. P ijetí nabídky dle l. 18 odst. 1 Víde ské úmluvy se m že
uskute nit výslovn nebo prost ednictvím souhlasného jednání.
Víde ská úmluva tedy umož uje p ijetí nabídky formou prohlášení, kdy
v l. 18 odst. 1, p ijetí je prohlášení u in né osobou, které byla nabídka ur ena,
nebo její jiné jednání nazna ující její souhlas s nabídkou, je p ijetím. Ml ení nebo
ne innost samy o sob nejsou p ijetím251 a zárove ne innost nebo ml ení samy o
sob se nepovažují za p ijetí nabídky252.
Teprve dojitím se stává projev v le ú inným253, nicmén musíme vzít
v úvahu, tj. s výjimkou l. 18 odst. 3 Víde ské úmluvy. Výslovné p ijetí nabídky
se m že uskute nit písemn , e-mailem a není pot eba, aby byl užit stejný
komunika ní prost edek, kterým byla obdržena nabídka, pokud se strany
nedohodli jinak. Prost ednictvím souhlasného jednání m že p íjemce akceptaci
vyjád it konkludentn . P íklady takové akceptace uvádí l. 18 odst. 3 a krom
247

ROZEHNALOVÁ, N. Právo mezinárodního obchodu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2010.
552 s. ISBN 978-80-7357-562-5. s. 295
248
srov. l. 19 odst. 2 Víde ské úmluvy
249
TICHÝ, L. CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). 1. Vydání. Praha: C.
H. Beck, 2017. 412 s. ISBN 978-80-7400-649-4. S. 100
250
TICHÝ, L. CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). 1. Vydání. Praha: C.
H. Beck, 2017. 412 s. ISBN 978-80-7400-649-4. S. 99
251
l. 18 odst. 1 první v ta Víde ské úmluvy
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toho lze uvažovat i o zpracování zboží, otev ení akreditivu nebo zahájení
výroby254, ovšem v le být vázán smlouvou musí být vždy dostate

projevena.

Nabídka p sobí od doby, kdy dojde osob , které je ur ena. Toto pravidlo
je obdobné i u p ijetí, tj. p ijetí je ú inné dojitím navrhovateli. Jednání má ú inek
souhlasu jen tehdy, jestliže zpráva o tom dojde do sféry navrhovatele, který se o
tom m že dozv

t a tato zpráva m že být i zprost edkovaná, tj. nemusí pocházet

ímo od p íjemce, nýbrž od t etí osoby, jakou je nap . banka255.
Navrhovatel je svou nabídkou vázán dle l. 18 odst. 2. a v tomto lánku je
rovn ž ešeno i kdy má být nabídka p ijata. Samotné lh ta pro p ijetí nabídky je
sou ástí l. 20 odst. 1. Tyto lánky stanoví, že p ijetí nabídky se stává ú inným v
okamžiku, kdy vyjád ení souhlasu dojde navrhovateli. P ijetí není ú inné, jestliže
vyjád ení souhlasu nedojde navrhovateli v dob , kterou ur il, a není-li tato doba
ur ena, v rozumné dob s p ihlédnutím k okolnostem obchodu, v etn rychlosti
sd lovacích prost edk , které navrhovatel použil. Ústní nabídka musí být p ijata
ihned, ledaže z okolností vyplývá n co jiného256, a lh ta pro p ijetí nabídky
ur ená navrhovatelem po íná b žet od rozhodného okamžiku, nebo od
stanoveného data. Není-li takové datum uvedeno, od data uvedeného na obálce 257.
Otázku v asnosti ur uje navrhovatel a je ur ena p edevším lh tou k p ijetí
a uzav ení smlouvy. K uzav ení smlouvy dochází v okamžiku, kdy souhlasný
projev v le dojde navrhovateli. Ovšem není-li lh ta stanovena, platí, že k uzav ení
smlouvy dochází dojitím p ijetí v p im ené lh

, která se ídí podle okolností

ípadu a zp sobu zprost edkování projevu v le a délka lh ty vyplývá z doby,
která je p im ená povaze konkrétního obchodu, jeho významu, složitosti a
rozsahu258. V p ípad ústní nabídky se p edpokládá její okamžité p ijetí259.
V l. 18 odst. 3 je výjimkou z pravidla, že p ijetí nabídky musí dojít
navrhovateli. Další možností p ijetí nabídky je možné na základ praxe stran nebo
zvyklostí. Vyjád it souhlas s nabídkou lze i provedením úkonu bez vyrozum ní
navrhovatele, jako odesláním zboží nebo zaplacením kupní ceny260. Pokud
254
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z nabídky vyplývá, že je požadováno nap . „okamžité odeslání zboží“ a aplikovat
l. 18 odst. 3, je nutné toto posuzovat v kontextu l. 8 Víde ské úmluvy.
Pozdní p ijetí je považováno za p ijetí dle podmínek uvedených v l. 21
odst. 1 Víde ské úmluvy. Smyslem tohoto lánku je neklást zbyte né formalismy
pokud je v le stran uzav ít smlouvu i po pozdním p ijetí nabídky.
V l. 22 Víde ské úmluvy je umožn no p íjemci do okamžiku dojití vzít
sv j projev zp t. Odvolání p ijetí po jeho dojití je vylou eno, protože smlouva již
vznikla, a p edm t odvolání tedy již neexistuje261.
elem l. 19 Víde ské úmluvy je, že není uskute

no bezvýhradné

ijetí nabídky kupujícím. P ijetí nabídky m že být u in no bez výhrad, nebo
s drobnými (nepodstatnými) výhradami, i podstatnými výhradami. Je nesmírn
ležité pro uzav ení smlouvy um t kvalifikovat zm ny jako zm ny podstatné a
nepodstatné výhrady.
V p ípad , že strana v nabídce p i p ijetí u iní podstatné výhrady, jedná se
o protinabídku dle . 19 odst. 1 Víde ské úmluvy a to tak, že odpov

na

nabídku, která se jeví p ijetím, avšak obsahuje dodatky, omezení nebo jiné zm ny,
je odmítnutím nabídky a je protinabídkou262.
V p ípad protinabídky se ocitá navrhovatel v postavení p ijímající strany.
Jestliže odpov

na nabídku obsahuje její odmítnutí nebo protinabídku, p vodní

návrh zaniká ( l. 17 Víde ské úmluvy). Typové rozlišení je uvedeno v l. 19 odst.
3, kdy dodatky nebo odchylky, které se týkají zejména kupní ceny, placení, jakosti
a množství zboží, místa a doby dodání, rozsahu odpov dnosti jedné strany v i
druhé stran nebo ešení spor , se považují za podstatnou zm nu podmínky
nabídky263.
Jsou dva názory jak vykládat p íklady uvedené v l. 19 odst. 3 Víde ské
úmluvy a to formalistickým zp sobem, anebo volným hodnocením každého
ípadu zvláš s p ihlédnutím k jednotlivým okolnostem. Formalistický p ístup
znamená, že každý jednotlivý p íklad je nevyvratitelnou domn nkou a tedy o
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podstatnou zm nu a protinabídku. K tomuto názoru se p iklání menší ást
doktríny264.
tšinová doktrína265 se ovšem kloní k názoru, že je pot ebné volné
hodnocení každého jednotlivého p ípadu s p ihlédnutím ke konkrétním
okolnostem, k praxi stran a mezinárodním zvyklostem. Vždy je tedy nutné každou
zm nu zvažovat v souvislosti s každým p ípadem, každou konkrétní smlouvou.
Tento p ístup odpovídá i základnímu cíli Víde ské úmluvy dosp t bez pr tah a
malicherných p ekážek k úsp šnému uzav ení a uskute

ní kupní smlouvy266.

Dle judikatury lze za podstatné zm ny považovat odpov

kupujícího,

který požaduje dodání dalších ástí zboží, jež nebyly obsaženy v nabídce, zm nu
v dodacích podmínkách v ádu m síc nebo zm nu ceny267. Dále k podstatným
zm nám adíme zm ny základních v cných podmínek kupní smlouvy, jako jsou
specifikace zboží, cena, platební a dodací podmínky, rozsah odpov dnosti
apod.268.
V p ípad nepodstatných ( l. 18 odst. 2) zm n se jedná o uzav ení kupní
smlouvy ( l. 23) ve zn ní t chto nepodstatných zm n. Jedná se tedy o domn nku
uzav ení smlouvy, kterou m že prodávající (navrhovatel) vyvrátit negativní
reakcí269, která se musí vztahovat práv na rozdíly mezi jeho nabídkou a odpov dí
kupujícího a m la by být uskute

na bez zbyte ného odkladu270. Toto má to

edevším praktické d vody, kdy uzav ení smlouvy by bylo možné zma it i pro
nepodstatné p
že být uskute

iny. Forma ovšem není Víde skou úmluvou nijak specifikována a
na ústn , písemn , atd.

Za zm nu návrhu, a tedy protinabídku, nelze ovšem považovat p ijetí
návrhu ve zn ní jiných termín (nap . „dojednání“ namísto „smlouva“ nebo
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pojm „ru ení“ namísto „zástava“, pokud existuje základní v cný konsens
ohledn jejich obsahu271.
5.4

Uzav ení smlouvy
Vždy je d ležité v

t, kdy byla smlouva uzav ena a to z d vodu, že

k datu se vždy váží významy ú inky (nap . termíny dodání). Dle l. 23 Víde ské
úmluvy ve spojení s l. 18 odst. 2 v ty první nebo l. 18 odst. 3 Víde ské úmluvy
je tomu:
prohlášení o p ijetí272,
uskute

no odpovídající jednání273,

smlouva je uzav ena okamžikem, kdy p ijetí nabídky se stane ú inným
podle ustanovení Víde ské úmluvy274.
l. 23 Víde ské úmluvy stanoví okamžik vzniku smlouvy pouze pro ú ely
Víde ské úmluvy. Vždy je t eba brát do úvahy i autonomii v li stran. Pokud si
strany smlouvy definují podmínky, smlouva je uzav ena až po spln ní t chto
podmínek, nap . forma, konsenzem, atd.
Místo uzav ení smlouvy není ve Víde ské úmluv upraveno. Návrh takové
úpravy byl již v pr

hu p ípravných prací odmítnut275. Místo uzav ení m že být

ležité pro mezinárodní p íslušnost a další ú ely a je t eba je ur it podle
kolizních norem276.
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6

Porušení smlouvy v rámci Víde ské úmluvy
Porušení smlouvy je ve Víde ské úmluv upraveno v l. 25. Ú elem

tohoto lánku je vymezení pojmu, jímž je podstatné porušení smlouvy.
Podstatnost neboli závažnost je totiž m ítkem odpov dnosti za jednání v rozporu
se smlouvou a jeho následky (vady) a kritériem pro volbu prost edk právní
ochrany dot ené strany277. Naopak nepodstatné neboli jednoduché porušení
smlouvy není ve Víde ské úmluv upraveno a je od podstatného porušení
smlouvy odvozeno. Jinak

eno pokud porušení není kvalifikováno, jako

podstatné bude se jednat o nepodstatné porušení smlouvy. Tato má význam pro
následky, kdy u podstatného porušení smlouvy se jedná o nejzávažn jší
pochybení a znamená sankci v podob ukon ení smlouvy.
V obecné rovin lze za porušení smlouvy považovat ty p ípady, kdy
která ze smluvních stran nesplní ádn svoji smluvní povinnost. Pokud jsme
v režimu Víde ské úmluvy, tak je d ležité, že k porušení m že dojít jak v p ípad
porušení povinností stanovených Víde skou úmluvou, tak i porušením povinností
stanovených stranami ve smlouv , nicmén ve Víde ské úmluv nenajdeme
výkladové ustanovení pro pojem „porušení“.
Za nespln ní smlouvy je t eba považovat i nespln ní povinností
vyplývajících z implicitních ujednání stran, zvyklostí a jiných právních úprav
etn p edpis národních právních ád , které je pot eba respektovat278.
Porušením smlouvy m že dojít komisivním jednáním279, tak i omisivním
jednáním280. O porušení smlouvy jde bez ohledu na to, zda jsou porušené
povinnosti odstup ovány a kategorizovány jako povinnosti hlavní a povinnosti
vedlejší, jak tomu je v mnohých národních právních ádech (toto rozlišení ovšem
Víde ská úmluva nezná)281.
Zda došlo k porušení smlouvy (povinnosti ze smlouvy vyplývající),
nevyplývá z l. 25, ale je to pot eba posoudit podle jednotlivých ustanovení, která
vymezují smluvní povinnosti stran.
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V ásti II Víde ské úmluvy jsou definovány povinnosti prodávajícího a
práva kupujícího p i porušení smlouvy prodávajícím. V ásti III Víde ské úmluvy
jsou pro zm nu definovány povinnosti kupujícího a práva prodávajícího p i
porušení smlouvy kupujícím.
Nap . v l. 30 Víde ské úmluvy je povinností prodávajícího dodat zboží s
doklady a p evést vlastnické právo ke zboží282. lánky následující tuto povinnost
dále rozvíjí a konkretizují (nap . dodání zboží v ur itém míst a ase, dodání
zboží bez vad a nárok t etích osob). Naproti tomu má kupující dle l. 53
Víde ské úmluvy povinnosti zaplatit kupní cenu a p evzít dodávku283. Op t
lánky následující tuto povinnost dále rozvíjí a konkretizují (nap . podmínky
zaplacení kupní ceny, p evzetí dodávky).
Nic nebrání tomu, aby si strany mohly stanovit další povinnosti, které
budou vyplývat ze samotné smlouvy.
6.1

Podstatné porušení smlouvy
Vymezení podstatného porušení je tedy v l. 25 Víde ské úmluvy. Úkolem

l. 25 je pouze stanovení m ítka podstatnosti jako kritéria odlišení základních
narušení smlouvy (podstatných) od jednoduchých p ípad (nepodstatných)284. l.
25 Víde ské úmluvy tedy definuje, jaké podmínky musí být napln ny, aby bylo
porušení podstatné, kdy porušení smlouvy jednou ze stran je podstatné, jestliže
zp sobuje takovou újmu druhé stran , že ji ve zna né mí e zbavuje toho, co tato
strana je oprávn na o ekávat podle smlouvy, ledaže strana porušující smlouvu
nep edvídala takové d sledky a ani rozumná osoba v tomtéž postavení by je
nep edvídala za týchž okolností285.
Podstatné porušení smlouvy je v anglickém jazyce „fundamental
breach286“ a je nepochybn z anglického práva i p evzato. Tento pojem je nutné
vykládat autonomn na základ Víde ské úmluvy a ne dle anglického práva.
282

srov. l. 30 Víde ské úmluvy
srov. l. 53 Víde ské úmluvy
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lánek 25 Víde ské úmluvy tedy p edpokládá, že jde o vznik újmy jako
následku n jakého porušení a dot ená strana je zbavena toho, co je oprávn na
ekávat podle smlouvy, tj. zma ená o ekávání druhé smluvní strany. Dále tento
lánek definuje libera ní d vody, kdy strana porušující smlouvu nep edvídala
takové d sledky a ani rozumná osoba v tomtéž postavení by je nep edvídala za
týchž okolností.
V první ad je v cí stran ur it, do jaké míry byly povinnosti, které jsou
základním p edpokladem realizace smlouvy porušeny, aby byl spln n objektivní
znak zma ení o ekávání stanovených smlouvou a sou asn však, a to zejména
nezávisle na subjektivním p ístupu stran, se musí uplatnit objektivní hodnocení
poškození zájmu a jeho následk

287

.

Víde ská úmluva upravuje, ur uje podstatné porušení smlouvy a s tímto
porušením spojuje vážn jší následky než u porušení nepodstatného. K tomuto
rozd lení bylo p istoupeno, aby vážn jší následek byl spjat s vyšší mírou intenzity
zavin ní. Pokud by jakékoliv porušení bylo spojeno s nejzazším následkem,
odstoupením od smlouvy, vedlo by to k možnosti jedné i druhé strany k odmítnutí
svého pln ní, i když by pln ní jedné ze stran bylo tém

bezchybné. Podstatné

porušení je tedy podmínkou pro možnost uplatnit právo na odstoupení od
smlouvy.
Podmínky pro odstoupení od smlouvy jsou nap . upraveny v l. 49 odst. 1
(odstoupení kupujícím), nebo l. 64 odst. 1 (odstoupení prodávajícího) Víde ské
úmluvy. Odstoupení od smlouvy je ešeno i v l. 72 a to pokud je p ed dobou
pln ní smlouvy z ejmé, že jedna ze stran ji podstatn poruší. Nebo odstoupení od
smlouvy ohledn

ásti díl ího pln n ( l. 73 a l. 51 Víde ské úmluvy), který eší

možnost odstoupit v p ípad

áste ného nespln ní nebo spln ní neodpovídajícího

smlouv .
Ostatní následky, které jsou d sledkem p i mén závažném porušení
smlouvy, a není s nimi spjato odstoupení od smlouvy, jsou nap . náhrada škody,
právo na snížení kupní ceny, právo na spln ní povinnosti nebo právo požadovat
odstran ní vadného pln ní.
Další možnosti odstoupení n které smluvní strany jsou upraveny v l. 72 a
73 pro p ípad odstoupení od smlouvy p ed dobou spln ní. Dále v l. 51, který
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umož uje stranám odstoupit v p ípad

áste ného nespln ní nebo spln ní

neodpovídajícího smlouv .
V l. 25 je uvedeno n kolik prvk , které je nutné si nejprve vysv tlit pro
pochopení celé problematiky. Je na škodu, že Víde ská úmluva neobsahuje žádný
demonstrativní vý et p íklad , které by rámcov definovaly podstatné porušení.
6.2

Újma
Jedním z p edpoklad pro konstatování podstatného porušení smlouvy v

režimu Víde ské úmluvy je zp sobení újmy. Újmou v režimu Víde ské úmluvy
ovšem není myšlena škoda ve smyslu l. 74 Víde ské úmluvy288. Újmou dle l. 25
je myšleno neuskute

ní toho, co je druhá strana oprávn na o ekávat dle

smlouvy, to však ve smyslu absence p ínosu neznamená, že k ní vztahující pojem
podstatnosti není dán, jestliže újma teprve hrozí, je také v tomto p ípad
podmínka podstatnosti spln na, jak to vyplývá mimo jiné i z l. 72 odst. 1289, 290.
Z l. 25 tedy vyplývá, že pro ur ení újmy, která má za následek porušení
smlouvy podstatným zp sobem je rozhodujícím ukazatelem, zda došlo k
takovému porušení zájm poškozené strany, že další trvání smlouvy pro ni ztratilo
význam.
Újma dle Víde ské úmluvy znamená, že je zma en d vod, pro jedna
strana smlouvu uzav ela, což vede k tomu, že dále už nemá zájem na jejím pln ní,
a jejím druhotným cílem je odstoupení od smlouvy291. Nelze tedy brát v úvahu
subjektivní o ekávání strany smlouvy (poškozené strany), které nemají oporu
ustanovení ve smlouv . Legitimní o ekávání poškozené strany tedy nejsou ur ena
jejím subjektivním vnímáním, ale jsou vymezena podmínkami existující smlouvy
a z nich musí být z ejmá292. Co jsou tedy podmínky existující smlouvy, ze kterých
lze dovodit o ekávání poškozené strany. Tato otázka doktrínou není zcela
vy ešena.
288

srov. l. 74 Náhrada škody p i porušení smlouvy jednou stranou zahrnuje ástku odpovídající
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edvídat v dob uzav ení smlouvy s p ihlédnutím ke skute nostem, o nichž v la nebo m la
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Je nutné upozornit, že o ekávání smluvních stran (....co tato strana je
oprávn na o ekávat podle smlouvy293) m že zahrnovat vedle samotných
podmínek smlouvy i p edsmluvní ujednání, ustálenou praxi stran nebo zvyklosti.
V tomto p ípad je op t nutné v c vždy posoudit pro konkrétní p ípad, kdy nap .
jedná-li se o vady zboží zásadního charakteru, které nelze odstranit za použití
ekávaného úsilí, bude se jednat o podstatné porušení smlouvy. Ovšem za
podstatné porušení smlouvy se nebude jednat, kdy bude dostate né pro
poškozenou stranu smlouvy náhrada škody. Zda pojem „podstatné porušení
smlouvy“ jako prost edek právní ochrany bude uplatn n, není otázkou l. 25, ale
cí výkladu pojmu „podstatné porušení smlouvy“ podle p íslušných ustanovení
Víde ské úmluvy s ohledem na okolnosti konkrétního p ípadu294.
Praxe nazna uje, že je výhodné n která ustanovení výslovn ozna it jako
podstatná a tím si ob strany jasn sd lí, které povinnosti jsou pro n významné.
Ovšem z n kterých druh smluv vplývá význam zájmu již z jejich povahy (nap .
fixní obchody – z fixn stanoveného data dodávky jasn vyplývá jejich d ležitost
pro stranu smlouvy).
Na záv r je nutné upozornit na to, že d kazní b emeno nese poškozená
strana, která musí prokázat, že v d sledku porušení smlouvy utrp la takovou
újmu, která ji zbavila o ekávání podle smlouvy a to z d vodu, že nelze o ekávat
po druhé stran prokázání jí zp sobené újmy295.
6.3

edvídatelnost
edpoklad pro podstatné porušení smlouvy je okolnost, že jedna

(porušující) strana smlouvy nep edvídala takové d sledky a ani rozumná osoba v
tomtéž postavení by je nep edvídala za týchž okolností. Ú elem je ochrana jedné
(porušující) strany v p ípadech, kdy porušila svou povinnost a zp sobila újmu
druhé smluvní stran , nicmén se tak stalo za situace, kdy to nebylo možné
edvídat. D ležitý je tak vztah v domí (p edvídatelnosti) k následku, a nikoli
k samotnému porušení296. Obdobn jako v p ípad

l. 74 znamená p edvídatelnost

otázku nikoli ist skutkovou, resp. subjektivní znalost daných okolností, nýbrž
293
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vyžaduje se, aby negativní následky býval mohl p edvídat pr

rný smluvní

partner se stejným „sociáln ekonomickým pozadím“, ze stejného sektoru, ve
stejné roli, za stejných vn jších okolností297.
V podmínce podstatného porušení smlouvy jsou dv hlediska a to
subjektivní a objektivní. Subjektivní hledisko spo ívá, že zp sobení újmy
nemohla p edvídat porušující strana (…. ledaže strana porušující smlouvu
nep edvídala takové d sledky….298). Objektivní hledisko spo ívá, že by újmu
nemohla za týchž okolností p edvídat ani jiná rozumná osoba v tomtéž postavení
(…. a ani rozumná osoba v tomtéž postavení by je nep edvídala za týchž
okolností….299). Pokud se nemá jednat o podstatné porušení smlouvy, musí být
ob tato hlediska spln na a to kumulativn .
V p ípad doby p edvídání následku (porušení) soudí p evážená v tšina
autor , že rozhodujícím okamžikem je uzav ení smlouvy a nikoliv okamžik
porušení, resp. následku (Holthausen, Karollus, Caemmerer), ale je nutné
podotknout, že n kte í auto i (Flechtner) však navrhují vzít v úvahu také
informace sd lené po uzav ení kupní smlouvy300.
Dle l. 25 Víde ské úmluvy je podstatné porušení spojeno s „oprávn ním
ekávat podle smlouvy“. Jazykovým výkladem by dle tohoto lánku nem ly být
informace sd lené až po uzav ení smlouvy sou ástí smlouvy. Dále smluvní strany
uzavírají smlouvu za ur itého stupn získaných informací a už p ed sjednáním
nebo v pr

hu sjednávání smlouvy i dle d íve uskute

ní obchodního styku a

mohou tak p edvídat d sledky porušení kupní smlouvy. Pokud by se jedna ze
stran dozv

la dodate né informace, až po uzav ení smlouvy, mohlo by se stát,

že by smlouvu v bec neuzav ela. V druhém p ípad dodate né informace
nemohou m nit závazky ze smlouvy, nicmén je konkretizují, které budou
v p ípad nedodržení považovány za podstatné porušení smlouvy.
K dodate

sd leným informacím, tj. po uzav ení smlouvy, by nem lo

být p ihlíženo a to z d vodu p edvídatelnosti. Na záv r si ekneme, že d kazní
emeno nese strana, která porušila smlouvu a to z d vodu, že nelze o ekávat po
druhé stran prokázání libera ních d vod .
297
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6.4

Porušení smlouvy v rámci Víde ské úmluvy v p íkladech
Sou ástí této kapitoly budou uvedeny n které p íklady porušení smlouvy,

a jak o t chto situacích rozhodli p íslušné soudy. Zam íme na nespln ní
smlouvy, prodlení s pln ním, prodlení s placením a vady zboží.
Nespln ní smlouvy je vždy podstatným porušením a to bez ohledu na
vody, což vyplývá i z l. 49 odst. 1 písm. b. Není-li dodáno zboží (bez existence
libera ních d vod

301

), pro kupujícího postrádá smlouva smysl a v takovém

ípad jsou napln ny prvky podstatného porušení smlouvy. K tomuto záv ru
dosp l i rozhod í soud Mezinárodní obchodní komory, který v nálezu . 9978 z
roku 1999 uvedl, že celkové nedodání zboží definitivn zakládá podstatné
porušení kupní smlouvy. Mezi kupujícím a prodávajícím byla uzav ena
mezinárodní kupní smlouva. Kupujícím byla kupní cena zaplacena p edem, avšak
prodávající zboží nedodal. Kupující se u výše zmín ného rozhod ího soudu
domáhal o ur ení podstatného porušení smlouvy s úhradou již zaplacené kupní
ceny v etn uhrazení pokuty302. K podobnému stanovisku dosp l i soud LG
(okresní soud) Freiburg, který v rozhodnutí 8 O 75/02 z roku 2002 rozhodl, že
kupující má nárok na vrácení kupní ceny podle l. 81 odst. 2 Víde ské úmluvy a
všech jeho výdaj na vozidlo podle l. 74 Víde ské úmluvy. Mezi kupujícím a
prodávajícím byla uzav ena mezinárodní kupní smlouva. Prodávající, ale nesplnil
svou povinnost p evést vlastnictví automobilu na kupujícího, kdy podle l. 41
Víde ské úmluvy, je prodávající odpov dný za vady vlastnictví. Neuskute

ní

evodu vlastnictví ze strany prodávajícího není zp sobeno p ekážkou, která není
nad jeho kontrolou. Naopak, bylo odpov dností prodávajícího, aby se zjistil
historii automobilu, ímž by zjistil, že byl v z ukraden, a proto by se m l zdržet
prodeje. Na základ tohoto zjišt ní byl v z zkonfiskován a k p evodu vlastnictví
nedošlo 303.
Špan lský soud Provincial Court of Barcelona ve svém rozhodnutí . JUR
2002/114334 z roku 2002 ozna il také nedodání zboží jako podstatné porušení
mezinárodní kupní smlouvy. Prodávající nedodal kupujícímu zboží z d vodu, že
prodávající neobdržel od kupujícího všechny pot ebné doklady, a koliv kupující
ádn zaplatil kupní cenu. Soud uvedl, že doklady požadované prodávajícím
301
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nebyly pot ebné a tak se prodávající nedodáním zboží dopustil podstatného
porušení mezinárodní kupní smlouvy304.
V p ípad prodlení s pln ním je bezproblémová kvalifikace podstatného
porušení smlouvy v p ípad fixních obchod (z fixn stanoveného data dodávky
jasn vyplývá jejich d ležitost pro stranu smlouvy). O podstatné porušení
smlouvy se bude vždy jednat v p ípad , že je prodávajícímu zcela z ejmé, že
dodržení termínu je pro kupujícího velice d ležité, kdy po uplynutí tohoto termínu
postrádá smlouva pro kupujícího smyslu.
Soud OGL Hamburg (provin ní odvolací soud), který v rozhodnutí 1 U
167/95 z roku 1997 stanovil, že kupující má nárok na náhradu škody. Kupující a
prodávající uzav eli mezinárodní kupní smlouvu o dodávce železo-molybdenu
z íny. Zboží ovšem nebylo dodáno kupujícímu, jelikož prodávající sám zboží
neobdržel od svého ínského dodavatele. Sou ástí smlouvy byla doložka Incoterm
"CIF" (definuje smlouvu jako transakci k dodání do pevn stanoveného data). Po
uplynutí dodate né lh ty stanovené kupujícím, uzav el kupující jiný obchod s t etí
stranou a žaloval prodávajícího o rozdíl mezi zaplacenou cenou a cenou podle
smlouvy. Soud konstatoval, že byl napln n l. 49 odst. 1 Víde ské úmluvy a to
v písm. a) i b). V p ípad písm. a), uvedl, že a koli asový odklad není obecn
považován za zásadní porušení smlouvy, m že p edstavovat zásadní porušení,
pokud je dodání v ur itém okamžiku zvláštním zájmem kupujícího, což musí být
edvídatelné v okamžiku uzav ení smlouvy (blíže l. 25 Víde ské úmluvy).
Pokud jde o písm. b), soud konstatoval, že kupující stanovil další dodací lh tu (dle
l. 47 odst. 1 Víde ské úmluvy), v jehož rámci prodejce nedodal dodávku. Dále
soud konstatoval, že náhradní nákup do dvou týdn po nepln ní byl proveden v
im ené lh

. Dále bylo konstatováno, že prodávající nese riziko, že sám

neobdrží zboží od svého dodavatele. Pouze v p ípad , že by zboží stejné nebo
obdobné kvality již nebylo na trhu k dispozici, by byl prodejce osvobozen od
odpov dnosti. Dále soud rozhodl, že prodávající je povinen znát riziko zvýšení
tržních cen305.

304

Court: Audiencia Provincial de Barcelona [online]. Rozhodnutí . JUR 2002/114334. 2002 [cit.
3.3.2018].
Dostupné na: http://www.unilex.info/case.cfm?id=881
305
Court: Oberlandesgericht Hamburg [online]. Rozhodnutí . 261[1 U 167/95]. 1997 [cit.
3.3.2018].
Dostupné na: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970228g1.html

69

Je nutné podotknout, že samotné prodlení není vždy d vodem pro
podstatné porušení smlouvy. N mecký soud Landgericht (Krajský soud)
Oldenburg v rozhodnutí . 12 O 2541/95 z 1996 konstatoval, že jednodenní
zpožd ní nelze považovat za podstatné porušení mezinárodní kupní smlouvy.
S výjimkou toho, že by si toto strany dojednali a že p ekro ení termínu dodání
zakládá podstatné porušení smlouvy. Prodávající a kupující si ujednali dodávku
zboží. Zboží m lo být p edáváno dopravci v ur itém asovém období. Ovšem
poslední ást zboží p edal prodávající dopravci s jednodenním zpožd ním.
Kupující na základ této skute nosti odmítl zaplatit plnou cenu z d vodu
pozdního pln ní306.
Prodlení s placením je upraveno v l. 57 a násl. Víde ské úmluvy. O
prodlení s placením se bude jednat v p ípadech, kdy kupující zaplatí pozd ji než
ve smluvené dob nebo odvoditelné z kupní smlouvy. Není-li tato doba
stanovena, pak platí, že kupující je v prodlení, kdy prodávající mu umožní
nakládat se zbožím nebo s doklady. Krom p ípad fixních obchod , nebo
mimo ádné d ležitosti zaplacení kupní ceny, nezakládá prodlení s placením
podstatné porušení smlouvy.
K tomuto existuje rozsáhlá judikatura a jako p íklad uvedeme rozhodnutí
meckého soudu Oberlandesgericht (odvolací soud) Düsseldorf z 2004, kdy v
rozhodnutí . I-6 U 210/03 konstatoval, že kupující je povinen zaplatit za zboží v
dob , kdy jej má ve své dispozici, protože si strany nestanovily ve smlouv jiný
okamžik. Dále konstatoval, že odstoupení není v daném p ípad p ípustné.
Kupující totiž neporušil smlouvu podstatným zp sobem. Prodlení s placením
nelze považovat za podstatné porušení, pokud doba placení není podstatnou
podmínkou smlouvy, anebo prodávající neposkytne kupujícímu náhradní as ke
spln ní povinnosti zaplatit. V tomto p ípad prodávající a kupující uzav eli
mezinárodní kupní smlouvu. Kupující obdržel pouze ást zboží. Na základ toho
kupující odmítl zaplatit kupní cenu s tím, že ve smlouv není upraveno placení
pouze za ást zboží. Poté prodávající od smlouvy odstoupil307.
Vady zboží mají vliv na jeho kvalitu a pro podstatné porušení smlouvy
týkající se kvality zboží pat í p ípady, kdy vadu kvality nelze odstranit v bec
306
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nebo jen s neadekvátn vynaloženým úsilím. Pokud vada nelze odstranit v bec,
znamená to, že zboží nelze použít pro stanovený ú el a zakládá to právo na
odstoupení od smlouvy. Obecn tedy platí, že dodání zboží v rozporu se smlouvou
edstavuje podstatné porušení smlouvy jen tehdy, jedná-li se o takovou odchylku
od oprávn

o ekávaného, že na dot ené stran nelze požadovat, aby se spojila

s náhradou škody nebo slevou z kupní ceny308. O takový p ípad se jedná, je-li
zboží jako celek v rozporu se smlouvou, nebo dokonce i tehdy, kdy výkon
dodaného zboží nedosahuje dohodnuté výkonosti, nebo jestliže lze vadu nelze
odstranit pouze s p im eným nákladem. Pro dopln ní lze íci, že právní vada je
podstatným porušením smlouvy, kdy na základ této vady nelze zboží užívat309.
Špan lský soud Audiencia Provincial de Palencia, který rozhodnutím .
Sentencia 00227/2005 z roku 2005 rozhodl o podstatném porušení kupní smlouvy,
kdy dodané za ízení bylo zcela nefunk ní. Kupující a prodávající uzav eli
mezinárodní kupní smlouvu o dodání tiskárny. Kupující zboží ádn dodal, ale
prodávající zjistil, že zboží vykazuje vady a je zcela nefunk ní. Z t chto d vodu
se prodávající rozhodl, odstoupit od smlouvy310.
Švýcarský federální soud, který rozhodnutím . 4A 68 / 2009 z roku 2009
rozhodl, že skute ná výkonnost balícího stroje byla výrazn nižší, než je výkon
požadovaný podle smlouvy a proto byl kupující podstatn zbaven toho, co od
balícího stroje byl oprávn n o ekávat na základ uzav ené smlouvy. Prodávající a
kupující uzav eli mezinárodní kupní smlouvu o koupi balicího stroje. Mezi
stranami vznikl spor ohledn p esného výkonu stroje. Poté se prodávající
kolikrát pokusil zvýšit výkon stroje, který však z stal mnohem nižší, než
ekávání kupujícího 311.
Naopak jako nepodstatné porušení smlouvy konstatoval n mecký soud
Oberlandesgericht (odvolací soud) Frankfurt am Main, který rozhodnutím . 5 U
15/93 z roku 1994 rozhodl, že vady zboží nenapl ují znaky podstatného porušení
smlouvy, kdy vady nebrání tomu, aby kupující mohl využít zboží jiným
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rozumným zp sobem. Tento soud konstatoval nepodstatné porušení kupní
smlouvy. Prodávající a kupující uzav eli mezinárodní kupní smlouvu o dodávce
obuvi. Kupující odstoupil od smlouvy, jelikož mu bylo dodáno zboží v jiném
provedení, než ur ovala smlouva a to na základ , že obuv nebyla vyrobena ze
sjednaného materiálu a zpracování obuvi neodpovídá dohodám312.
Nedodání doklad v etn certifikát a porušení dodate ných povinností
(nap . potvrzení banky o budoucím otev ení akreditivu, povinnost exkluzivních
dodávek i zákaz reimportu) lze považovat za podstatné porušení smlouvy v tom
ípad , že zboží nelze užívat o ekávaným zp sobem nebo má-li porušení
dodate ných povinností za následek poškození zájm dot ené strany313.
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Záv r
Je nesporné, že cílem Víde ské úmluvy bylo vytvo it úpravu v oblasti

mezinárodní koupi zboží, která tak p edstavuje v sou asné dob významný právní
pramen a lze ji za adit k úsp šným mezinárodním smlouvám v této oblasti.
Víde ská úmluva poskytuje jednotou úpravu p i uzavírání mezinárodních smluv
i koupi zboží, na které se státy dokázaly shodnou. Jde o p ímou normu a i p es
její význam nese v sob výhody i nevýhody.
Výhodou Víde ské úmluvy je množství signatá

v etn nejv tších

sv tových ekonomik a její znalost je skoro celosv tová. Další výhodou je, že
v p ípad mezinárodní kupní smlouvy je automaticky aplikována. Pokud si strany
nep ejí její aplikaci, musejí ji vylou it jako celek, anebo její ásti. Automatická
aplikace je, jedou z p

in stále ast jšího využívání Víde ské úmluvy. Pro využití

Víde ské úmluvy je p ínosem i to, že existuje množství rozhodnutí, které jsou
dostupné na internetu. Z t chto d vod se p i mezinárodní koupi zboží
pravd podobn setkáme s Víde skou úmluvou.
Víde ská úmluva obsahuje v tšinou dispozitivní ustanovení, které
umož ují stranám p izp sobit si smlouvu svým pot ebám. Smluvním stranám je
tedy ponechána z velké ásti autonomie v le, kdy si mohou do zna né míry
upravit práva a povinnosti pro své konkrétní pot eby.
Víde ská úmluva není komplexní úpravou mezinárodní kupní smlouvy.
Nicmén dle našeho názoru text Víde ské úmluvy obsahuje maximum možného a
to zejména s ohledem na nutnost p ijímání kompromisních ešení p i jejím
sjednávání. P edpokládáme, že toto nebylo ani možné, nebo pravd podobn
neexistovala shoda na ešení n kterých otázek (nap . platnost kupní smlouvy,
echod vlastnického práva). N které okruhy tak Víde ská úmluva v bec
neupravuje.
Práv její nekomplexnost zp sobuje mezery v úprav mezinárodní kupní
smlouvy a nutnosti aplikace kolizní metody na ne ešené otázky. Je tedy
pravd podobné, že na ást v ci bude aplikována Víde ská úmluva a na ást bude
využita kolizní metoda. Tato v c klade zna né nároky na toho, kdo takovou
mezinárodní smlouvu vytvá í a aby taková smlouva plnila zamýšlený ú el. Za
tohoto stavu jsou možné dv varianty tvorby mezinárodní kupní smlouvy. Upravit
mezinárodní kupní smlouvu v rámci autonomie v le tak, aby nebylo nutné obracet
se v n kterých otázkách na kolizní metodu, nebo pracovat s kolizní metodou tak,
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aby bylo dosáhnuto ú elu smlouvy. Ob varianty jsou velice náro né a je pouze
na uvážení smluvních stran, kterou cestou up ednostní.
Víde ská úmluva má šest ú edních jazyk (angli tina, ruština, ínština,
francouzština, špan lština a arabština). eský jazyk mezi ú edními jazyky není.
eklad Víde ské úmluvy do eského jazyka je tak nezávazný a je nutno vždy
vycházet z ú edního jazyka. V n kolika p ípadech je eský p eklad zavád jící a
v eské praxi m že zp sobovat problémy a proto je nutné upozornit na to, že
smluvní strany by si na tuto skute nost m ly vždy dávat pozor.
etrvává tendence interpretovat pojmy nebo jednotlivá ustanovení
Víde ské úmluvy dle zvyk z národních právních ád , tomu se za sou asné
situace pravd podobn nelze vyhnout. Je nutné mít vždy na pam ti, že pojmy
Víde ské úmluvy je nutné vykládat autonomn . Interpretace je dle našeho názoru
jednou z klí ových v cí. Jakékoliv nejasnosti p i interpretaci oslabují postavení
Víde ské úmluvy. Lze tedy tvrdit, že r zná interpretace m že vést smluvní strany
k jejímu vylou ení z aplikace (jejímu nevyužívání). U in né výhrady zt žují
využívání Víde ské úmluvy, kdy tato problematika klade zvýšené nároky na
pozornost smluvních stran p i jejím užití.
Položme si otázku, co strany smlouvy o ekávají? Dle našeho názoru je
ekávána právní jistota a p edvídatelnost, což by m la poskytovat p edevším co
nejkomplexn jší mezinárodní smlouva a jednotná judikatura. S tímto požadavkem
je nutné zajistit její jednotnou interpretaci, nicmén ne vždy se toto da í.
Stranám smlouvy bychom doporu ili pro mezinárodní kupní smlouvy
užívat Víde skou úmluvu. Její aplikace, by nekomplexní úpravy oproti užití
kolizní metody, je jednodušší a i pro strany smlouvy p edvídateln jší. Vždy je
nutné mít na pam ti, že je nutné postupovat p ípad od p ípadu.
Naše doporu ení, která by mohla p isp t k tomu, aby strany smlouvy
up ednost ovaly Víde skou úmluvu, jsou následující. Postupn rozši ovat po et
signatá

Víde ské úmluvy. Samotnou Víde skou úmluvu dopl ovat sm rem k co

možná komplexnímu prameni práva mezinárodní kupní smlouvy (nap . o právní
instituty jako jsou zapo tení, postup dluhu, postup pohledávky, i p echod
vlastnického práva). P i dopl ování Víde ské úmluvy co nejvíce eliminovat
kompromisní ešení. Z Víde ské úmluvy vylou it možnost výjimek, kdy by byla
užívána jako celek, tzv. „ber nebo nech být“ („Take it or leave it“). P ípadnou
úpravu jednotlivých ustanovení bychom ponechali na strany smlouvy v rámci
jejich autonomie v le. Dále bychom ustanovili specializovaný soud, ímž by byla
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zajišt na jednotná judikatura a interpretace. Toto by mohlo pomoci zajišt ní v tší
edvídatelnosti. Na mezinárodním poli bychom doporu ili omezovat pokusy o
samostatnou úpravu dané problematiky mezi státy.
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Cizojazy né resumé
The sale of goods (trade) exists for a very long time. People need to

exchange their products for others. International trade is exchange goods with an
international element. International trade has been dynamically evolving in last
decades. This development is reflected not only in law but also in economics and
technology.
The diploma thesis deals with the United Nations Convention on Contracts
for the International Sale of Goods (Vienna, 1980), as called ad CISG. It is the
most important international contract in the field of international sale of goods.
CISG was signed in 1980 in Vienna and came in to force at 1st January
1988. The number of signatories to the CIGS is 85 states (in year 2017). CIGS
came in to force in the Czechoslovak Federative Republic (today Czech republic)
since 1991 (Act No. 160/1991 Coll.).
The first part of the diploma thesis is focused on concept and source of
legal regulation of the international sales contract. The second part is focused on
history and present of the CISG. The third part is served as an introduction to the
CIGS, including its application and use of the reservation of the CIGS, as well as
the comparative use of the CIGS in the Czech legal code. The fourth part is
focused on the conclusion of the international sales contract within CISG. This
part is divided into parts of the pre-contract, offer, acceptance and conclusion of
the international sales contract. The last part is described to brake of the
international sales contract. In connection with Article 25 of the CIGS are
explained terms as significant brake of the international sales contract, detriment
and predictability.
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