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Dříve než se začneme zabývat vynutitelností smlouvy, je nutné vysvětlit, co smlouva 

představuje, na čem je založena. Jednou ze základních podmínek rozvoje lidské civilizace je 

existence vlastnictví. Vlastnictví jako práva užívat veškeré požitky z dané věci, možnost věc 

zničit, darovat, využívat jejích vlastností a možností, použít ji ve výrobě, vzdát se jí atd. Aby 

vlastnická práva vznikla, musí existovat pouze omezený počet věcí (každý nemůže mít 

všechno) a více lidí, kteří o omezenou věc mají zájem. Objevila-li se tedy vzácnost a následně 

konflikt zájmů, lidé začali vytvářet vlastnická práva k daným věcem. Díky tomu, že člověk 

má schopnost myslet, může si institut vlastnických práv vyvinout bez násilí. Kromě toho, že 

člověk vlastní sám sebe (ovládá své chování), nebo získá vlastnické právo z tradičního 

pravidla „kdo dříve přijde, získává“, a kromě výroby, lze vlastnická prává získat smlouvou. 

Smlouva je tedy dobrovolná směna vlastnických práv. Aby se společnost mohla rozvíjet, musí 

vlastnická práva být vynutitelná, jen tak může docházet k dělbě práce, rozvoji obchodu a 

tvorbě bohatství.

 A teď tedy k vynutitelnosti smlouvy. Je pravdou, že pokud se subjekty na něčem z vlastní 

vůle dohodnou ve svobodné společnosti, pak také mají právo na dohodnutá plnění a každý, 

kdo svou část nesplní musí být vystaven možnosti vynucení práv plynoucích ze smlouvy, ale 

nesmíme zapomenout na podstatu smluvního vztahu, tedy na fakt transferu vlastnických práv. 

Výsledkem smlouvy je, že při splnění dohodnutých podmínek obě strany převedou vlastnická 

práva k dohodnutým věcem na druhou osobu, která nyní má možnost plně využívat její plody. 

Pokud jedna strana však zamezí plnému využití všech plynoucích práv z věci, například 

ponecháním si věci ve svém držení, i když už na ní nemá vlastnická práva, stává se tak 

zlodějem, aniž by věc přímo zcizila, hovoříme o takzvané implicitní krádeži1. Vynutitelná pak 

tedy může být pouze smlouva zakládající převod vlastnických práv konkrétní věci, nikoliv 

však pouhé sliby či očekávání, kde se nejedná o převod žádných vlastnických práv a nelze se 

tak stát implicitním zlodějem. Nelze totiž zcizit věci související s lidskou vůlí. Pouhé sliby 

nezakládající převod vlastnických práv tak nemůžou být platnou smlouvou a nelze je tudíž 

vynutit, i když dodržování slibů může být v dané společnosti považováno za vhodné 

společenské chování. Přesto každý má právo kdykoliv změnit svůj názor. Porušení slibu 

                                               
1 Implicit theft – Murray Rothbard: The ethics of Liberty, 19. kapitola 



sebou nenese neplatné užívání nějaké věci, její neoprávněné držení. Může ale způsobit druhé 

straně škody plynoucí z nedodržení slibu, které zakalkulovala do svých záměrů. To je ovšem 

riziko podnikání a nevzniká nárok na kompenzaci škod. Způsobem obrany je zajistit špatné 

jméno osobě, která sliby neplní, zveřejnit ji, aby neměla možnost se uplatnit jinde. 

Nedůvěryhodnou osobu nikdo chtít pro své dohody nebude.

 Příkladem vynutitelné smlouvy může být například kupní smlouva ( ať už psaná či nepsaná) 

na jakoukoliv komoditu. Přijde-li subjekt XXX do prodejny aut YYY a sepíší smlouvu (či se 

pouze dohodnou na transakci) o koupi auta, a subjekt XXX zaplatí za auto předem, pak se 

stává jeho vlastníkem. Pokud ale YYY auto nedodá, stává se zlodějem, neboť již na auto 

nemá vlastnická práva, auto je již subjektu XXX, ale je neoprávněně „v rukou“ YYY.

 Příkladem nevynutitelné může být slib něco udělat. Slíbím-li například sousedovi pomoc na 

stavbě domu, za kterou mi nabídne 500Kč, a pak se nedostavím, tak jsem pouze porušil slib, 

ale nezcizil jsem žádnou věc, nedošlo k žádnému převodu vlastnických práv tímto slibem. To, 

že jsem mu nepomohl mu může způsobit problémy v daný den ve formě dodatečných nákladů 

– jako třeba prostoje strojů, hledání dalšího pracovníka, ale nic jsem mu neodcizil, nemá pak, 

co by ode mě vynutil. Nesplnění mého slibu ho odradí mi příště nabídku učinit a až budu 

potřebovat peníze, už mě nebude chtít zaměstnat.




