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Úvod 

Smluvní pokutu lze považovat za institut poměrně známý a často využívaný, 

neboť ujednání o smluvní pokutě lze ve smlouvách nalézt vcelku běžně. Jedná se rovněž 

o institut známý také v povědomí laické veřejnosti, o kterém jistě každý v průběhu 

svého života alespoň zaslechl nebo se s ním dokonce setkal. Přesto z vlastní zkušenosti 

mohu uvést, že není vždy jednoduché do smlouvy „napsat“ dokonalé ujednání  

o smluvní pokutě, neboť s aplikací smluvní pokuty je spojena celá řada úskalí  

a nejasností, která nemusí být na první pohled patrná. 

 Téma smluvní pokuty jsem zvolila především z toho důvodu, že se ve své praxi  

s dotazy na toto téma často setkávám. Pracuji jako právník ve státní správě, převážnou 

část náplně mé práce (zaměstnání) tvoří připomínkování smluv a právní podpora 

ostatních zaměstnanců úřadu v oblasti soukromého práva. V souvislosti se smluvní 

pokutou se ve své praxi zabývám nejčastěji nejvhodnější formulací ujednání o smluvní 

pokutě, především pak otázkou přiměřenosti výše smluvní pokuty. Chtěla jsem se proto 

ve své práci na tyto oblasti zaměřit, abych jim co nejvíce porozuměla, byla schopná co 

nejlépe poradit se stanovením výše smluvní pokuty a abych mohla upozornit na 

případná rizika spojená s nevhodně zvolenou formulací ujednání o smluvní pokutě. 

 Cílem této práce je analýza současné právní úpravy smluvní pokuty v České 

republice, včetně závěrů judikatury a odborné literatury. Cílem je rovněž poukázat na 

rozdílnost názorů na některé dílčí otázky nebo na praktické problémy. S ohledem na 

výše uvedený důvod výběru tématu smluvní pokuty se práce zaměří zejména na výši 

smluvní pokuty a moderační právo soudu. Práce se neopomine zabývat ani ostatními 

tématy souvisejícími se smluvní pokutou. 

Tato práce se skládá celkem z 11 částí, některé z těchto částí jsou rozděleny na 

kapitoly, případně i na jednotlivé body. 

Část 1. této práce shrnuje historický vývoj smluvní pokuty a poukazuje na 

nejvýznamnější shodné a odlišné rysy mezi jednotlivými právními úpravami smluvní 

pokuty. Tato část je vnitřně členěna na 5 kapitol, každá z nich je věnována úpravě 

smluvní pokuty v určitém historickém období. 

Část 2. této práce se týká systematického zařazení smluvní pokuty mezi 

utvrzovací instituty. Část 3. se zabývá otázkou kogentnosti a dispozitivnosti 
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jednotlivých ustanovení občanského zákoníku
1
 upravujících smluvní pokutu. Část 4. se 

věnuje přechodným ustanovením občanského zákoníku vztahujícím se ke smluvní 

pokutě. V části 5. této práce jsou popsány jednotlivé funkce smluvní pokuty. 

V části 6. této práce jsou charakterizovány základní náležitosti smluvní pokuty, 

tato část je členěna na 7 kapitol. Jednotlivé kapitoly se zabývají formou smluvní pokuty, 

možností ujednat peněžité i nepeněžité plnění smluvní pokuty, principem absolutní 

objektivní odpovědnosti smluvní pokuty, akcesorickou povahou smluvní pokuty, 

splatností a promlčením smluvní pokuty a dále zdánlivostí a neplatností smluvní 

pokuty. 

Část 7. této práce se věnuje výši smluvní pokuty. Tato část je rozdělena na  

3 kapitoly: úvodní kapitolu k výši smluvní pokuty, způsob určení výše smluvní pokuty  

a kapitolu k neurčitosti výše smluvní pokuty. 

Část. 8 se zabývá moderačním právem soudu a je vnitřně členěna na 5 kapitol. 

Jedná se o úvodní kapitolu k moderaci, dále o kapitolu věnující se samotnému 

rozhodování soudu o moderaci a kapitolu o posuzování přiměřenosti výše smluvní 

pokuty. Čtvrtá kapitola se zabývá konkrétními příklady z judikatury a pro přehlednost je 

rozčleněna na 3 body. Poslední kapitola se týká souvislosti moderace smluvní pokuty  

s výší vzniklé škody a s výší náhrady škody. 

V části 9. jsou shrnuta specifika smluvní pokuty sjednané  

v tzv. spotřebitelských smlouvách oproti smluvní pokutě sjednané v „ostatních“ 

(myšleno ne spotřebitelských) smlouvách. 

Část 10. práce se zabývá vztahem smluvní pokuty k jiným, se smluvní pokutou 

souvisejícím, institutům. Jednotlivé kapitoly se zabývají vztahem smluvní pokuty  

k penále, k úroku z prodlení, k náhradě škody, k odstupnému a k odstoupení  

od smlouvy. 

Poslední, 11. část práce obsahuje stručné porovnání právní úpravy smluvní 

pokuty v České republice s právní úpravou smluvní pokuty ve Švýcarsku. 

  

                                                 
1
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Dále pouze jako „občanský 

zákoník“ nebo „současný občanský zákoník“. 
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1. Stručný historický vývoj právní úpravy smluvní pokuty 

1.1 Římské právo 

Institut obdobný smluvní pokutě znalo již římské právo, jednalo se  

o tzv. stipulationes poenae (přísliby pokut). Věřitel si formou stipulace, tj. formálního 

verbálního kontraktu, nechal od dlužníka slíbit plnění určité částky peněz jako trest za 

případné nesplnění smluvních povinností.
2
 

Ve své historicky starší podobě zajišťovala smluvní pokuta plnění, která nebyla 

smluvně sjednána nebo která neměla žádnou majetkovou hodnotu. V pozdějších dobách 

sloužila k zajištění již existujících závazků a zlepšovala postavení věřitele. Věřitel totiž 

nemusel dokazovat výši škody, která mu nesplněním povinnosti vznikla, a žaloval 

rovnou dohodnutou částku smluvní pokuty. Vědomí výše této částky a vědomí 

nebezpečí toho, že při porušení svých povinností bude muset tuto částku uhradit, pak 

zároveň motivovalo dlužníka k řádnému splnění původní povinnosti. V této pozdější 

podobě měla smluvní pokuta akcesorickou povahu. Povinnost k úhradě smluvní pokuty 

nebyla vázána na zavinění, jednalo se tedy o objektivní odpovědnost.
3
 

1.2 Instituty blížící se smluvní pokutě před rokem 1811 

Historicky se instituty blížící se smluvní pokutě objevovaly v právních 

dokumentech na našem území již před rokem 1811. 

Lze zmínit například Práva městská Brikcího z Licska z roku 1536. Dle tohoto 

dokumentu se strany závazku mohly dohodnout na zaplacení určité částky jako náhrady 

škody, která vznikla v souvislosti se závazkem. Na rozdíl od současného pojetí smluvní 

pokuty muselo dojít ke vzniku škody.
4
 

Obdobu smluvní pokuty najdeme také v kodexu městského práva s názvem 

Práva městská království českého, jehož autorem byl Pavel Kristián z Koldína. V tomto 

kodexu byla řešena situace, kdy v případě porušení kupní smlouvy zaplatila strana, 

která smlouvu porušila, částku ve fixní výši nebo částku přiměřeně odvozenou od výše 

                                                 
2
 URFUS, Valentin, SKŘEJPEK, Michal, KINCL, Jaromír. Římské právo. 2. dopl. a přeprac. vyd.,  

1. v nakl. Beck. Praha: Beck, 1995. Právnické učebnice. ISBN 80-7179-031-1, str. 226. 
3
 Tamtéž, str. 226. 

4
 ŠOUŠA, Jiří a PATĚK, Daniel. Smluvní pokuta – historické kořeny a současnost. 200 let Všeobecného 

občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, 593-604. ISBN 978-80-7357-753-7, str. 594. 
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dluhu. Zajímavé však je, že na rozdíl od dnešního pojetí, kdy si strany pokutu 

sjednávají, nastupovala tehdejší pokuta přímo ex lege.
5
 

1.3 Úprava smluvní pokuty ve Všeobecném občanském zákoníku 

Všeobecný občanský zákoník, někdy nazývaný obecný občanský zákoník, byl 

dne 1. 6. 1811 vyhlášen patentem císaře Františka I. pod názvem Allgemeines 

bürgerliches Gesetzbuch für Deutschen Erbländer der Österreichischen Monerchie, 

známý je též pod zkratkou ABGB.
6
 Platný byl od 1. 1. 1812 pro všechny země 

Rakouského císařství kromě Uherska. Zákoník byl ve své době velice pokrokový, 

navazoval na římskoprávní tradici a byl založen na přirozenoprávní koncepci. Jednalo 

se o právní předpis všeobecný, tzn. platil pro všechny obyvatele rakouského soustátí bez 

ohledu na jejich společenské postavení.  Byl také zákoníkem výlučným, tedy rušil starší 

právní úpravu občanskoprávních vztahů. Do československého práva byl poté 

Všeobecný občanský zákoník přijat tzv. recepční normou,
7
 s výjimkou území dnešního 

Slovenska, kde platilo uherské zvykové právo. Na našem území Všeobecný občanský 

zákoník platil až do přijetí tzv. středního občanského zákoníku z roku 1950
8
. Některá 

ustanovení Všeobecného občanského zákoníku (např. služební smlouva) platila dokonce 

až do roku 1965, kdy byl vydán tehdejší zákoník práce
9
. 

Systematicky byla smluvní pokuta ve Všeobecném občanském zákoníku 

zařazena do ustanovení upravujících náhradu škody, konkrétně do ustanovení § 1336, 

které se nacházelo v druhém díle, v hlavě třicáté nazvané O právu na náhradu škody  

a dostiučinění. Smluvní pokuta tedy byla pojímána jako určitý druh náhrady škody,  

a nikoliv primárně jako utvrzovací nebo zajišťovací nástroj. 

Ustanovení § 1336 bylo změněno tzv. třetí novelou Všeobecného občanského 

zákoníku, která byla provedena císařským nařízením č. 69/1916 ř. z. ze dne 19. 3. 1916. 

A to tak, že původní paragraf 1336 byl rozdělen na dva odstavce, do prvního odstavce 

byl doplněn nový text, do druhého odstavce bylo zařazeno moderační právo soudu. 

                                                 
5
 TINTĚRA, Tomáš. Smluvní pokuta v ČR a Evropě. Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-

095-6, str. 45. 
6
 Dále v textu uváděno jako „ABGB“ nebo „Všeobecný občanský zákoník“. 

7
 Zákon Národního výboru československého č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu 

československého. 
8
 Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších. Dále v textu uváděno jako „občanský 

zákoník z roku 1950“. 
9
 Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.  



5 

 

V tomto znění byla poté úprava smluvní pokuty převzata recepční normou a v této 

podobě také platila na našem území až do přijetí občanského zákoníku z roku 1950.
10

 

Jak vyplývá z ustanovení § 1336, rozlišoval Všeobecný občanský zákoník 

případ, kdy dlužník svojí povinnost nesplnil vůbec, případ, kdy dlužník neplnil 

náležitým způsobem a případ, kdy plnil opožděně. Pokud byla smluvní pokuta sjednána 

pro případ nesplnění, mohl věřitel po dlužníkovi požadovat buď pouze zaplacení 

smluvní pokuty, nebo požadovat splnění původní povinnosti. Pokud byla smluvní 

pokuta ujednána pro případ nesplnění náležitým způsobem, tedy bylo-li plněno vadně 

nebo na nesprávném místě, nebo pro případ opožděného plnění, mohl věřitel 

kumulativně požadovat jak uhrazení smluvní pokuty, tak splnění původní povinnosti.
11

 

Předpokladem pro to, aby mohla být uplatněna smluvní pokuta, byla existence 

zavinění dlužníka. Důkazní břemeno ovšem spočívalo na straně dlužníka, tedy pokud 

podle dlužníkova názoru došlo k porušení povinnosti bez jeho zavinění, musel toto 

dlužník prokázat.
12

 

Dle tehdejší komentované literatury
13

 vznikl věřiteli nárok na zaplacení smluvní 

pokuty jen tehdy, pokud mu škoda skutečně vznikla. Věřitel však nemusel dokazovat 

vznik ani výši škody, naopak, důkazní břemeno bylo na dlužníkovi, pokud tedy dlužník 

tvrdil, že žádná škoda nevznikla, musel to prokázat. Tehdejší pojetí vzniku nároku na 

zaplacení smluvní pokuty ve vztahu ke vzniku škody se tak liší od dnešní právní úpravy, 

kdy naopak „může věřitel požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu 

porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda“.
14

 

                                                 
10

 Text ustanovení § 1336 Všeobecného občanského zákoníku* po tzv. třetí novele: 

§ 1336 

(1) Smluvní strany mohou sjednati zvláštní úmluvu, že má býti místo újmy, která se má nahraditi, 

zapravena určitá peněžitá nebo jiná částka pro případ, že slib nebude vůbec nebo náležitým způsobem, 

anebo že bude pozdě splněn (§  912). Není-li zvláštní dohody, nenabývá dlužník práva, zprostiti se plnění 

zaplacením náhradní částky. Byla-li smluvní pokuta slíbena za to, že nebude plněno v době nebo v místě 

plnění, může býti žádána vedle plnění. 

(2) Ve všech případech buď náhradní částka soudcem, třeba-li po slyšení znalců, zmírněna, prokáže-li 

dlužník, že jest přílišná. 

*Citovaný text ustanovení § 1336 Všeobecného občanského zákoníku převzat z: HARTMANN, Antonín, 

František ROUČEK a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k československému obecnému zákoníku 

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 5, (§§ 1090 až 1341). 

Praha: Linhart, 1937. Komentáře velkých zákonů československých., str. 967. 
11

HARTMANN, Antonín, František ROUČEK a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k československému 

obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 5,  

(§§ 1090 až 1341). Praha: Linhart, 1937. Komentáře velkých zákonů československých., str. 970-971. 
12

 Tamtéž, str. 970. 
13

 Tamtéž, str. 971. 
14

 Ustanovení § 2048 občanského zákoníku. 
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Všeobecný občanský zákoník znal možnost snížení smluvní pokuty soudem, 

která se vyskytuje také v dnešní právní úpravě. K moderaci smluvní pokuty bylo možné 

přistoupit jen na návrh dlužníka. Přičemž se nemuselo jednat přímo o výslovný návrh, 

postačovalo, pokud z jednání dlužníka bylo zřejmé, že dle jeho názoru je výše smluvní 

pokuty nepřiměřená. Moderace byla ovšem vyloučena v případě tehdejších zápůjček,  

u kterých byl přímo zákonem stanoven horní limit vymahatelnosti smluvní pokuty,  

a to ve výši nejvyšších zákonných úroků.
15

 

1.4 Úprava smluvní pokuty v občanském zákoníku z roku 1950 

Účinností občanského zákoníku z roku 1950 pozbyl platnosti Všeobecný 

občanský zákoník, ovšem s výjimkou několika ustanovení (např. služební smlouva). 

Smluvní pokuta byla v tomto občanském zákoníku z roku 1950 upravena v hlavě 

čtrnácté s názvem Zajištění závazků, v ustanoveních § 284 až 287 nadepsaných Smluvní 

pokuta. Občanský zákoník z roku 1950 tedy přinesl oproti Všeobecnému občanskému 

zákoníku mimo jiné změnu systematického zařazení smluvní pokuty, která byla dříve 

zařazena do ustanovení o náhradě škody. 

Jak vyplývá z ustanovení § 284 tohoto zákona,
16

 byla rozlišována situace, 

obdobně jako ve Všeobecném občanském zákoníku, kdy pokud povinná strana nesplnila 

svojí povinnost, mohla oprávněná smluvní strana požadovat buď uhrazení smluvní 

pokuty, nebo splnění smluvních povinností. A dále byla rozlišována situace, kdy došlo 

k porušení doby nebo místa plnění, v takovém případě, mohla oprávněná smluvní strana 

požadovat kumulativně uhrazení smluvní pokuty i splnění smluvních povinností. 

V tomto tedy občanský zákoník z roku 1950 navazoval na Všeobecný občanský 

zákoník. Dalším shodným rysem s Všeobecným občanským zákoníkem bylo ustanovení 

§ 286 upravující moderační právo soudu. 

Nově byla zavedena obligatorní písemný forma ujednání o smluvní pokutě  

a nově mohla být ujednána pouze peněžitá smluvní pokuta. 

                                                 
15

 ŠOUŠA, Jiří a PATĚK, Daniel. Smluvní pokuta – historické kořeny a současnost. 200 let Všeobecného 

občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, 593-604. ISBN 978-80-7357-753-7,  

str. 600-601. 
16

 Text ustanovení § 284 občanského zákoníku z roku 1950: „Sjednají-li strany pro případ nesplnění 

smlouvy místo náhrady škody smluvní pokutu a bude-li smluvní povinnost vinou dlužníkovou porušena, 

může věřitel požadovat buď splnění smluvních povinností nebo smluvní pokutu. Je-li smluvní pokuta 

sjednána pro případ nedodržení času nebo místa splnění, může být žádána vedle dodržení ostatních 

smluvních povinností, ledaže věřitel přijme splnění bez výhrady.“ 
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1.5 Úprava smluvní pokuty od roku 1964 

Občanský zákoník z roku 1964,
17

 který nahradil občanský zákoník z roku 1950, 

neobsahoval žádná ustanovení týkající se smluvní pokuty. 

Smluvní pokuta byla ovšem upravena v hospodářském zákoníku,
18

 a to pro 

vztahy tuzemských socialistických organizací. Hospodářský zákoník sice přímo pojem 

„smluvní pokuta“ nepoužíval, ale ve svém ustanovení § 141
19

 stanovoval, možnost 

oprávněné organizace v případě, že povinná organizace nesplní řádně svou povinnost, 

požadovat sjednanou majetkovou sankci, a není-li sjednána, tak majetkovou sankci 

stanovenou hospodářským zákoníkem nebo jiným právním předpisem.
20

 

Pro vztahy se zahraničními subjekty upravoval smluvní pokutu zákoník 

mezinárodního obchodu.
21

 Tento na rozdíl od občanského zákoníku z roku 1950 

nerozlišoval případy, kdy nebyla povinnost vůbec splněna, a případy, kdy nebyla 

dodržena doba nebo místo plnění. Smluvní pokuta zde mohla být sjednána pro případ 

porušení v podstatě jakékoliv smluvní povinnosti. V zákoníku mezinárodního obchodu 

byl tedy uplatňován stejný princip jako v současné právní úpravě.
22

 

Do občanského zákoníku z roku 1964 byla smluvní pokuta vložena až novelou 

tohoto zákona,
23

 s účinností od 1. 1. 1992. Smluvní pokutu tak občanský zákoník nově 

upravoval v části osmé nazvané Závazkové právo, v oddílu pátém Zajištění závazků,  

v ustanoveních § 544 a 545. Ve vztahu speciality k občanskému zákoníku z roku 1964 

upravoval smluvní pokutu obchodní zákoník.
24

 Konkrétně byla smluvní pokuta 

upravena v části třetí Obchodní závazkové vztahy, v dílu VI Zajištění závazků,  

v ustanoveních § 300 až 302. Před účinností současné právní úpravy, tak byla smluvní 

pokuta upravena ve dvou právních předpisech. Tuto dvojkolejnost úpravy smluvní 

pokuty odstranil až současný občanský zákoník. Přičemž úprava smluvní pokuty 

                                                 
17

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dále v textu uváděno jako 

„občanský zákoník z roku 1964“ nebo „předchozí občanský zákoník“. 
18

 Zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dále v textu uváděno jako 

„hospodářský zákoník“. 
19

 Text ustanovení § 141 hospodářského zákoníku: „Nesplní-li povinná organizace řádně svou povinnost, 

může oprávněná organizace za ní požadovat majetkovou sankci sjednanou, a není-li sjednána, 

majetkovou sankci podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu, je-li pro tento případ stanovena.“ 
20

 TINTĚRA, Tomáš. Smluvní pokuta v ČR a Evropě. Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-

095-6, str. 53. 
21

 Zákon č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního 

obchodu). Dále v textu uváděno jako „zákoník mezinárodního obchodu“. 
22

 TINTĚRA, Tomáš. Smluvní pokuta v ČR a Evropě. Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-

095-6, str. 53. 
23

 Zákon č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník. 
24

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dále v textu uváděno jako 

„obchodní zákoník“. 
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v občanském zákoníku z roku 1964 a v obchodním zákoníku se lišila, v některých 

aspektech i principiálně. 

Úprava smluvní pokuty v občanském zákoníku z roku 1964 byla založena na 

principu subjektivní odpovědnosti, obchodní zákoník naopak stanovoval absolutní 

objektivní odpovědnost. Obchodní zákoník upravoval právo soudu snížit nepřiměřeně 

vysokou smluvní pokutu, oproti tomu následkem nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty 

stanovené ve smlouvě, která se řídila občanským zákoníkem z roku 1964, byla 

neplatnost takové smluvní pokuty pro rozpor s dobrými mravy. Občanský zákoník  

z roku 1964 stanovoval požadavek na písemnou formu ujednání o smluvní pokutě,  

v obchodním zákoníku toto výslovně upraveno nebylo, judikatura však dovodila,  

že i u smluv podléhajících obchodnímu zákoníku je třeba písemná forma smluvní 

pokuty. 

2. Smluvní pokuta jako utvrzovací institut 

Smluvní pokuta je upravena v ustanoveních § 2048 až 2052 občanského 

zákoníku. Systematicky je zařazena do části čtvrté Relativní majetková práva,  

do hlavy I Všeobecná ustanovení o závazcích, do Dílu 8 Zajištění a utvrzení dluhu  

a do Oddílu 3 Utvrzení dluhu. Smluvní pokuta je tak v současné právní úpravě zařazena 

mezi utvrzovací instituty. A to na rozdíl od minulé právní úpravy v občanském 

zákoníku z roku 1964, kde byla zařazena mezi zajišťovací instituty, ve Všeobecném 

občanském zákoníku byla dokonce zařazena do ustanovení upravující náhradu škody. 

Občanský zákoník rozlišuje zajištění dluhu a utvrzení dluhu. Mezi utvrzení 

dluhu je kromě smluvní pokuty zařazen také institut uznání dluhu. Dle důvodové zprávy 

k občanskému zákoníku
25

 uznání dluhu ani smluvní pokuta ,,hospodářsky nezajišťují 

pohledávku věřitele, třebaže mu poskytují jiné výhody. [...] Smluvní pokuta utvrzuje 

dluh tím způsobem, že dlužník je hrozbou další povinnosti (povinnosti k sankčnímu 

plnění) více motivován k splnění prvotní povinnosti.“  Dlužníka tedy motivuje vědomí 

toho, že pokud nesplní řádně svojí povinnost, zaplatí věřiteli sjednanou smluvní pokutu. 

Pro věřitele má smluvní pokuta výhodu v tom, že obdrží smluvní pokutu ve sjednané 

výši a nemusí prokazovat, jaká škoda mu porušením dlužníkovi povinnosti vznikla. I po 

zaplacení smluvní pokuty je ovšem dlužník povinen splnit původní povinnost utvrzenou 

smluvní pokutou, smluvní pokuta není náhradou za nesplnění původní povinnosti,  

                                                 
25

 ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: 

Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-922-2, str. 790. 



9 

 

ale uplatní se vedle ní. Dlužníkovi tedy hrozí, že kromě splnění původní povinnosti 

bude navíc muset zaplatit i smluvní pokutu. Smluvní pokuta jako utvrzovací institut tak 

posiluje postavení věřitele a usnadňuje jeho pozici. Smluvní pokuta je také určitým 

upozorněním pro dlužníka na to, že věřitel přikládá splnění povinnosti utvrzené smluvní 

pokutou větší důležitost než splnění ostatních povinností.
26

  

Oproti tomu zajišťovací instituty pohledávku věřitele skutečně zajišťují, a to tak, 

že umožňují věřiteli uspokojit se z majetku třetí osoby nebo z majetku dlužníka. 

Zajišťovací instituty tak zajišťují, aby pohledávka věřitele byla skutečně uspokojena. 

Smluvní pokuta jako utvrzovací institut takový přímý ekonomický efekt pro věřitele 

nemá, její smysl spočívá v posílení právního postavení věřitele.
27

 

Rozlišování zajišťovacích a utvrzovacích institutů má praktický význam 

především pro určení pořadí dluhů, na které má být započteno dlužníkovo plnění.
28

 

Pokud totiž dlužník při plnění neurčil, jaký ze svých dluhů plní, započte se jeho plnění 

na nejméně zajištěný závazek (§ 1933 občanského zákoníku). Je-li tedy například jeden 

dluh zajištěn zástavním právem a jiný dluh je utvrzen smluvní pokutou, a neurčí-li 

dlužník při svém plnění, na jaký z těchto dluhů plní, započte se jeho plnění na dluh 

utvrzený smluvní pokutou. 

I přes výše uvedené, je zde ovšem problematika širšího a užšího výkladu pojmu 

„zajištění“, na kterou upozorňuje P. Horák
29

. Jedná se o to, zda zajištění chápat jako 

zajištění v užším smyslu, tedy ve smyslu § 2010 občanského zákoníku jako zavázání se 

třetí osoby věřiteli nebo ve prospěch věřitele za dlužníkovo plnění, anebo jako dání 

majetkové jistoty věřiteli nebo ve prospěch věřitele, že dlužník svůj dluh splní.  

Anebo zda lze zajištění chápat jako zajištění v širším smyslu, tedy jako „preventivní 

působení na dlužníka, aby pod hrozbou dalšího plnění ve formě smluvní pokuty splnil 

řádně a včas zajištěný závazek - v takovém případě by bylo možné hovořit  

i o zajišťovací povaze smluvní pokuty.“
30

 Tento problém lze demonstrovat například na 

znění § 1880 odst. 1 občanského zákoníku.
31

  Ohledně znění tohoto ustanovení vyvstává 

                                                 
26

 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: 

Wolters Kluwer, a. s., 2014. ISBN 978-80-7478-638-9, str. 536 a 586.  

Dále uváděno pouze pod zkratkou „ŠVESTKA, DVOŘÁK, FIALA a kol, 2014.“ 
27

 ŠVESTKA, DVOŘÁK, FIALA a kol, str. 586. 
28

 Tamtéž, str. 586. 
29

 HORÁK, Pavel. Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty: (s přihlédnutím k novému občanskému 

zákoníku). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. Judikatura. ISBN 978-80-7478-330-2, str. 19. 
30

 Tamtéž, str. 19. 
31

 Text ustanovení § 1880 odst. 1 občanského zákoníku: „Postoupením pohledávky nabývá postupník také 

její příslušenství a práva s pohledávkou spojená, včetně jejího zajištění.“ 
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otázka, zda postupník nabývá s pohledávkou také smluvní pokutu jako utvrzení 

pohledávky – tedy zda je zde míněno zajištění v širším smyslu, anebo zda je myšleno 

pouze zajištění v jeho užším smyslu. Komentovaná literatura
32

 s odvoláním na 

judikaturu Nejvyššího soudu
33

 uvádí, že přesto, že smluvní pokuta není příslušenstvím 

pohledávky,
34

 přechází na postupníka spolu s pohledávkou i právo na smluvní pokutu.
35

 

Na základě uvedeného lze tedy shrnout, že v případě ustanovení § 1880 odst. 1 bylo 

pravděpodobně myšleno zajištění v jeho širším smyslu, a že tedy na postupníka přechází 

s pohledávkou také právo na smluvní pokutu. Je ovšem otázka, zda lze toto konstatovat 

i ohledně pojmu „zajištění“ použitého na dalších místech občanského zákoníku. 

Pojmy „utvrzení“ a „zajištění“ totiž nejsou v občanském zákoníku používány 

zcela konzistentně a mohou tak způsobovat výkladové problémy. Na několika místech 

v občanském zákoníku není zcela jasné, zda zákonodárce pojmem „zajištění“ zamýšlel 

(i) zajištění v širším smyslu, tedy zajištění i utvrzení, (ii) zajištění v užším smyslu,  

tedy záměrně vyloučil institut smluvní pokuty a utvrzení dluhu, či (iii) zda zákonodárce 

v daném případě „zapomněl“, že smluvní pokutu zařadil mezi utvrzovací instituty  

a pojmem „zajištění“ myslel v souladu s terminologií občanského zákoníku „utvrzení“.  

Příkladem (i) situace je výše uvedené ustanovení § 1880 odst. 1, příkladem (ii) situace 

je ustanovení § 3073 (blíže viz část 4. této práce). Pro ilustraci (iii) situace lze zmínit 

text ustanovení § 2051, jehož inspirací bylo ustanovení § 301 obchodního zákoníku,  

a které obsahuje slovní spojení „zajišťované povinnosti“ - v tomto případě je zřejmé,  

že zákonodárce měl na mysli „utvrzované povinnosti“. 
36

 

Dle mého názoru by de lege ferenda bylo vhodné používání pojmů „zajištění“  

a „utvrzení“ v občanském zákoníku sjednotit, aby se předešlo výkladovým nejasnostem 

ohledně významu pojmu použitého v konkrétním ustanovení. Dále je k zamyšlení,  

                                                 
32

 ŠVESTKA, DVOŘÁK, FIALA a kol, 2014, str. 322-323. 
33

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2009, sp. zn. 29 Cdo 1822/2007, totéž Nejvyšší soud 

judikoval již dříve ve svém rozsudku ze dne 26. 9. 2006, sp. zn. 32 Odo 473/2005. 
34

 Jelikož příslušenství pohledávky je definováno taxativním výčtem v ustanovení § 513 občanského 

zákoníku a v tomto výčtu není smluvní pokuta uvedena. 
35

 V souvislosti s postoupením pohledávky a smluvní pokutou upozorňuje D. Patěk,* že spolu 

s pohledávkou přechází na postupníka ex lege práva plynoucí z ujednání o smluvní pokutě, která dosud 

nebyla uplatněna, tj. právo požadovat za podmínek uvedených v takovém ujednání po dlužníkovi 

zaplacení smluvní pokuty, jestliže dojde v době po postoupení hlavní pohledávky k porušení povinnosti 

odpovídající této pohledávce. Na postupníka však nepřechází nárok na smluvní pokutu vzniklý před 

postoupením pohledávky. To ovšem nebrání smluvní stranám dojednat si v konkrétním případě něco 

jiného.  

*PATĚK, Daniel. Osud smluvní pokuty při cesi zajištěné pohledávky (aneb k akcesoritě smluvní pokuty). 

Právní rozhledy 8/2008, s. 294. 
36

 ČERNÁ, Stanislava; KULHÁNKOVÁ, Klára. Smluvní pokuta v NOZ. Rekodifikace  praxe, 11/2013. 
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zda má rozlišování zajišťovacích a utvrzovacích institutů pro praxi skutečně význam,  

a zda důsledkem takového rozlišování není více nevýhod než přínosů. 

3. Kogentnost a dispozitivnost právní úpravy smluvní pokuty v 

občanském zákoníku 

Určení toho, zda je nějaké ustanovení v občanském zákoníku kogentní  

či dispozitivní, vyplývá z ustanovení § 1 odst. 2 občanského zákoníku.
37

 V tomto 

ustanovení je vyjádřeno pravidlo, že všechna ustanovení občanského zákoníku jsou 

dispozitivní, nejedná-li se o některou z vyjmenovaných situací. Přičemž dle důvodové 

zprávy k občanskému zákoníku
38

 se toto pravidlo týká nejenom občanského zákoníku, 

ale soukromého práva jako celku. Smluvní strany si tedy mohou svá práva a povinnosti 

upravit odchylně od zákonné úpravy, pokud tím neporušují zákonný zákaz, dobré 

mravy, veřejný pořádek, nebo práva týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu 

osobnosti. Dle důvodové zprávy je zákonný zákaz formulován buď výslovně slovy 

„zakazuje se“ nebo „výslovným stanovením důsledku odklonu od kogentního ustanovení 

poukazem na neplatnost ujednání nebo stanovením, že se k závadnému ujednání 

nepřihlíží“
39

. 

Za příklad kogentního ustanovení lze jistě považovat  

ustanovení § 2239 občanského zákoníku, ve kterém je zákonný zákaz výslovně 

formulován slovy „nepřihlíží se“. Toto ustanovení stanoví, že se nepřihlíží k ujednání 

ukládajícímu nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu. Dle důvodové 

zprávy
40

 je zákaz takových ujednání stanoven proto, že sankce za porušení povinností z 

nájmu, včetně povinnosti nájemce nahradit pronajímateli škodu, stanoví zákon. 

Jak rozpoznat, která z ustanovení občanského zákoníku jsou kogentní, shrnuje 

tzv. test kogentnosti, který je uveden v komentovaném znění k ustanovení § 1 odst. 2 

občanského zákoníku.
41

 Tento test kogentnosti spočívá v tom, že určitá právní norma je 

kogentní v případě, že (i) odchýlení se od ní představuje rozpor s dobrými mravy,  

                                                 
37

 Text ustanovení § 1 odst. 2 občanského zákoníku: „Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby 

ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný 

pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.“ 
38

 ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: 

Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-922-2, str. 61. 
39

 Tamtéž, str. 61. 
40

 Tamtéž, str. 851. 
41

 MELZER, Filip, TÉGL, P. a kolektiv. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek I. § 1 – 117. Praha: 

Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-73-1, str. 64-65. 
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(ii) odchýlení se od ní představuje rozpor s veřejným pořádkem, do této kategorie 

spadají i případy, kdy se odchýlení týká postavení osob, včetně práva na ochranu 

osobnosti, a případy, kdy by odchýlení nepřípustně zasáhlo do práv třetích osob,  

(iii) účelem normy je ochrana slabší strany a odchýlení směřuje v neprospěch této slabší 

strany, (iv) účel a smysl normy odporuje tomu, aby se strany mohly od této normy 

vlastním právním jednáním odchýlit. Pokud je tedy v konkrétním případě naplněn 

některý z těchto důvodů, jedná se o kogentní normu.   

Nabízí se tak otázka, která z ustanovení týkajících se smluvní pokuty jsou 

kogentní a která dispozitivní, a tedy od kterých z nich se smluvní strany mohou 

odchýlit.  

První část první věty ustanovení § 2048 občanského zákoníku „Ujednají-li 

strany pro případ porušení smluvené povinnosti smluvní pokutu v určité výši  

nebo způsob, jak se výše smluvní pokuty určí“ vymezuje pojmové znaky smluvní 

pokuty, jde tedy o legální definici. Zbývající část ustanovení § 2048 je dispozitivní.
42

 

Dispozitivními jsou taktéž ustanovení § 2049 a § 2050.
43

 Důvodem je, že v souladu  

s výše uvedeným testem kogentnosti nepředstavuje odchýlení se od těchto ustanovení 

rozpor s dobrými mravy, rozpor s veřejným pořádkem, odchýlení se netýká postavení 

osob, ani nepřípustně nezasahuje do práv třetích osob, účelem těchto ustanovení není 

ochrana slabší strany ani odchýlení není v rozporu s účelem a smyslem těchto 

ustanovení. Tato ustanovení si tedy mohou smluvní strany mezi sebou upravit odchylně 

od znění občanského zákoníku. Dispozitivnost ustanovení § 2049 lze vyvodit také  

z důvodové zprávy k občanskému zákoníku,
44

 dle které stranám nic nebrání v tom,  

aby si „ujednaly nepravou smluvní pokutu, jejíž podstata je v tom, že zaplacením 

smluvní pokuta utvrzená smluvní povinnost zanikne.“  

Za méně jednoznačnou lze považovat otázku kogentnosti nebo dispozitivnosti 

ustanovení § 2051 občanského zákoníku, které upravuje moderační právo soudu.  

V komentované literatuře
45

 převažuje názor, že jedná o kogentní ustanovení, autoři však 

                                                 
42

 TINTĚRA, Tomáš. Smluvní pokuta v ČR a Evropě. Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-

095-6, str. 62-63. 
43

HULMÁK, Milan a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054), 1. vydání, 

2014. ISBN: 978-80-7400-535-0, str. 1289 a 1290. Dále uváděno pouze pod zkratkou „HULMÁK a kol, 

2014“.  

ŠVESTKA, DVOŘÁK, FIALA a kol, 2014, str. 592 a 594. 
44

 ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: 

Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-922-2, str. 802. 
45

 HULMÁK a kol, 2014, str. 1290.  
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neodůvodňují, co je k tomuto závěru vede. Pouze komentář Petrov a kolektiv autorů
46

 

vyslovuje názor, že od ustanovení § 2051 se smluvní strany nemohou dohodou odchýlit, 

neboť toto ustanovení představuje kompetenční normu. 

V občanském zákoníku z roku 1964 moderace smluvní pokuty obsažena nebyla, 

oproti tomu obchodní zákoník upravoval moderaci ve svém ustanovení § 301. Obchodní 

zákoník ve svém ustanovení § 263 stanovil taxativní výčet ustanovení, od kterých 

nebylo možno se odchýlit, jedním z těchto vyjmenovaných kogentních ustanovení bylo 

právě ustanovení § 301. Zajímavé je, že do výčtu kogentních ustanovení bylo 

ustanovení § 301 zahrnuto až od 1. 1. 2001. Kogentní povaha ustanovení o moderaci  

v obchodním zákoníku tak podporuje názor, že kogentní je také úprava moderace  

v současném občanském zákoníku. 

V komentované literatuře
47

 se však vyskytuje také názor, že ustanovení § 2051 

je dispozitivní a smluvní strany tak mají možnost moderaci vyloučit. Tento závěr je 

odůvodněn tím, že „Strany si mohou vyloučit možnost moderace s tím, že nepřiměřeně 

vysoká smluvní pokuta bude jako celek neplatná pro rozpor s dobrými mravy.“ Je však 

třeba zmínit, že autoři tohoto komentáře se v rámci kapitoly týkající se kogentních  

a dispozitivních norem takto vyjádřili k ustanovení § 301 obchodního zákoníku, nikoliv 

přímo k ustanovení § 2051 občanského zákoníku. Vzhledem k tomu, že zákonodárce 

text ustanovení o moderaci převzal z obchodního zákoníku do občanského téměř 

doslova,
48

 lze předpokládat, že by se tento názor týkal také ustanovení § 2051 

občanského zákoníku.  

Dále lze uvést názor T. Tintěry,
49

 dle kterého je třeba vzít v úvahu,  

že dispozitivní či kogentní je vždy určité pravidlo chování, nikoliv celé zákonné 

ustanovení. Dle jeho názoru je první věta ustanovení § 2051 občanského zákoníku 

kogentní, jelikož „ustanovení o soudní moderaci lze považovat za kompetenční normu, 

které jsou normami kogentními a nelze je tedy vyloučit.“ Své úvahy o povaze první věty 

                                                                                                                                               
PETROV, Jan, VÝTISK, Michal, BERAN, Vladimír a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-653-1, str. 2078. Dále uváděno pouze pod zkratkou 

„PETROV, VÝTISK, BERAN a kol, 2017“ 

ŠVESTKA, DVOŘÁK, FIALA a kol, 2014., str. 595. 
46

 PETROV, VÝTISK, BERAN a kol, 2017, str. 2078: „Ustanovení představuje kompetenční normu, o 

možném snížení smluvní pokuty rozhoduje soud, strany nemohou kompetenci soudu o moderaci 

rozhodovat dohodou vyloučit.“ 
47

 MELZER, Filip, TÉGL, P. a kolektiv. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek I. § 1 – 117. Praha: 

Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-73-1, str. 49, poznámka pod čarou č. 184. 
48

 Novinkou je vložení textu „na návrh dlužníka“ – blíže k moderaci viz část 8. této práce. 
49

 TINTĚRA, Tomáš. Smluvní pokuta v ČR a Evropě. Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-

095-6, str. 63-66 
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ustanovení § 2051 T. Tintěra uzavírá konstatováním, že odchýlení se od ustanovení  

o moderaci by bylo neplatným pro rozpor s veřejným pořádkem dle § 1 odst. 2 

občanského zákoníku, v čemž „lze spatřovat určitý limit, kterým je omezena autonomie 

vůle stran.“ Druhou větu ustanovení § 2051 je dle jeho názoru třeba posuzovat 

samostatně a lze ji považovat za dispozitivní. Jako důvod uvádí možnost smluvních 

stran vyloučit použití ustanovení § 2050 a ujednat si tak, že smluvní pokuta bude 

placena vedle náhrady škody. 

Osobně se přikláním k názoru většiny odborné literatury, že ustanovení § 2051 

je kogentní a vyjadřuje kompetenci soudu moderovat smluvní pokutu. Dle mého názoru 

je účelem daného ustanovení chránit dlužníka před nepřiměřeně vysokým ujednáním  

o smluvní pokutě. Vyloučením daného ustanovení by byl dlužník připraven o své právo 

navrhnout soudu posouzení přiměřenosti výše smluvní pokuty. Bylo by tak možno 

uvažovat rovněž o kogentnosti z toho důvodu, že účel a smysl normy odporuje tomu, 

aby se strany mohly od této normy vlastním právním jednáním odchýlit. Co se týká 

poslední věty ustanovení § 2051, spatřuji určitou logiku v názoru T. Tintěry,  

že mohou-li si smluvní strany vyloučit ustanovení § 2050, měly by mít tutéž možnost 

také ohledně poslední věty ustanovení § 2051. 

4. Přechodná ustanovení týkající se smluvní pokuty 

V souvislosti se smluvní pokutou je také vhodné zamyslet se nad otázkou,  

jakým právním předpisem se budou řídit smluvní pokuty sjednané ve smlouvách 

uzavřených před nabytí účinnosti současného občanského zákoníku. Odpověď na tuto 

otázku lze nalézt v přechodných ustanoveních občanského zákoníku. Ohledně smluvní 

pokuty přichází v úvahu buď použití ustanovení § 3028 odst. 3 občanského zákoníku,
50

  

které je zařazeno do Oddílu 1 Všeobecná ustanovení a je tedy obecnou úpravou,  

nebo použití ustanovení § 3073 občanského zákoníku,
51

 které je zařazeno do Oddílu 7 

Závazková práva a ve vztahu k Oddílu 1 je tak úpravou speciální.  

                                                 
50

 Text ustanovení § 3028 odst. 3 občanského zákoníku: „Není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní 

poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, 

včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 

dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou 

řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.“ 
51

 Text ustanovení § 3073 občanského zákoníku: „Práva ze zajištění závazku vzniklá přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, byť byla zřízena i jako práva věcná, se posuzují až do svého zániku podle 

dosavadních právních předpisů. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou 

řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.“ 
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Vzhledem k tomu, že zákonodárce v občanském zákoníku rozlišuje mezi 

zajištěním a utvrzením dluhu (viz část 2. této práce) a v ustanovení § 3073 je výslovně 

uvedeno slovní spojení „zajištění závazku“, lze dospět k závěru, že uvedené přechodné 

ustanovení se na smluvní pokutu nevztahuje.
52

 Také z textu důvodové zprávy  

k občanskému zákoníku
53

 „ustanovení § 3073 zčásti opakuje obecné právní pravidlo  

§ 3028 odst. 3, rozšiřuje však jeho působení i na zajišťovací práva věcněprávní povahy“ 

lze dovodit, že ustanovení § 3073 bylo myšleno skutečně pro zajišťovací instituty  

a netýká se smluvní pokuty jako utvrzovacího institutu. 

Smluvní pokuty se tak bude týkat ustanovení § 3028 odst. 3 občanského 

zákoníku.
54

 Jedná se o tzv. plnou neretroaktivitu. Dle komentované literatury
55

 „Plná 

neretroaktivita nastává, pokud ochrana důvěry v právní řád, legitimního očekávání  

a nabytých práv dosáhne takové intenzity, že nový předpis v budoucnu vůbec nedopadne 

na právní poměry založené za účinnosti předpisů dosavadních. Tyto poměry se pak až 

do svého zániku zcela spravují těmi dosavadními předpisy, z nichž vzešly.“ 

Obdobně jako ustanovení § 3028 odst. 3 občanského zákoníku bylo formulováno 

i přechodné ustanovení § 763 odst. 1 obchodního zákoníku. Aplikací tohoto ustanovení 

se zabýval Nejvyšší soud v jednom ze svých rozhodnutí,
56

 kde posuzoval otázku,  

jakou právní úpravu aplikovat na odstoupení od smlouvy, v případě, že k uzavření 

smlouvy došlo za účinnosti staré právní úpravy,
57

 ale samotné odstoupení od smlouvy 

bylo realizováno za účinnosti nové právní úpravy.
58

 Nejvyšší soud dospěl k závěru,  

že takové odstoupení od smlouvy – byť k němu došlo za účinnosti nové právní  

úpravy – se řídí původní právní úpravou, a to z důvodu dodržení principu právní jistoty, 

který vyžaduje předvídatelnost následků vyplývajících ze smlouvy v době uzavírání 

takové smlouvy.  

Nejvyšší soud se v jednom ze svých novějších rozhodnutí
59

 již zabýval aplikací 

ustanovení § 3028 odst. 3 občanského zákoníku, konkrétně se zabýval otázkou,  

jaká právní úprava by měla být aplikována při posouzení způsobilosti pohledávky na 

zaplacení smluvní pokuty k započtení proti jiné peněžité pohledávce ze závazkového 

                                                 
52

 PETROV, VÝTISK, BERAN a kol, 2017, str. 3048. 
53

 ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: 

Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-922-2, str. 1082. 
54

 PETROV, VÝTISK, BERAN a kol, 2017, str. 3048. 
55

 Tamtéž, str. 3005 a 3008. 
56

 Rozsudek Nejvyšší soudu ze dne 24. 5. 2006, sp. zn. NS 32 Odo 585/2005. 
57

 Hospodářský zákoník. 
58

 Obchodní zákoník. 
59

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 4. 2018, sp. zn. 32 Cdo 5234/2016. 
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vztahu v případě, že obě pohledávky vznikly ze závazkového vztahu založeného 

smlouvou v době do 31. 12. 2013, ale smluvní pokuta byla vyúčtována a kompenzační 

právní jednání bylo učiněno až v době po dni 31. 12. 2013. Nejvyšší soud dospěl 

k závěru, že v daném případě se bude aplikovat právní úprava, kterou se řídí smlouvou 

založený závazkový právní poměr, z něhož pohledávka vznikla. Přičemž také v tomto 

rozsudku připomněl, že hlavním vodítkem pro výklad tohoto přechodného ustanovení je 

princip právní jistoty. 

Na základě uvedeného tak lze shrnout, že práva a povinnosti vzniklé z právních 

poměrů, které vznikly předem dnem nabytí účinnosti současného občanského zákoníku, 

včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti 

současného občanského zákoníku (kam spadá i nárok na smluvní pokutu), se budou řídit 

dosavadními právními předpisy i v případě, že ke vzniku nároku z nich dojde teprve  

v důsledku právní skutečnosti, která nastane po 1. 1. 2014.
60

 

Poslední věta ustanovení § 3028 odst. 3 občanského zákoníku umožňuje stranám 

tzv. opt-in, tedy strany si mohou dohodnout, že jejich právní vztahy nebo práva  

a povinnosti z nich se budou řídit současným občanským zákoníkem. Režim 

současného občanského zákoníku si mohou smluvní strany dohodnout retroaktivně, 

tedy s účinky na dobu minulou.
61

 Přípustnost smluvní retroaktivity Nejvyšší soud již  

v minulosti judikoval.
62

  

Některá komentovaná literatura
63

 zastává odlišný názor a nesouhlasí s použitím 

ustanovení § 3028 odst. 3 na smluvní pokutu. Dle autorů této komentované literatury  

„je ujednání o smluvní pokutě relativně svébytné ujednání. V souladu s principem  

lex temporis actus má podléhat právu, za jehož účinnosti toto ujednání vzniklo.  

Na smluvní pokutu tedy nelze § 3028 odst. 3 věta první i. f. použít. Pokud byla smluvní 

pokuta u „staré smlouvy“ ujednána od samotného počátku, řídí se starým právem.  

V případě smluv, které jsou podřízeny § 3028 odst. 3 má v tomto případě smluvní 

pokuta stejný intertemporální režim, jako smlouva sama.“ I tento názor tak vede k tomu, 

že by se – stejně jako v případě aplikace ustanovení § 3028 odst. 3 – smluvní pokuta 

sjednaná před účinností občanského zákoníku by řídila dosavadními právními předpisy. 

Titíž autoři dále uvádějí, že na smluvní pokuty sjednané po nabytí účinnosti občanského 

                                                 
60

 PETROV, VÝTISK, BERAN a kol, 2017, str. 3009. 
61

 Tamtéž, str. 3011. 
62

 Rozsudek Nejvyšší soudu ze dne 25. 6. 2015, sp. zn. 23 Cdo 5457/2014. 
63

 MELZER, Filip, TÉGL, P. a kolektiv. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek III. § 419 – 654. 

Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-003-1, str. 1191-1192. 
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zákoníku a utvrzující povinnost ze smlouvy, která vznikla za předchozí právní úpravy, 

by se vztahoval současný občanský zákoník. Jedná se například o situaci, kdy původní 

smlouva nabyla účinnosti za předchozí právní úpravy, ale dodatek ke smlouvě 

obsahující ujednání o smluvní pokutě nabyl účinnosti za současného občanského 

zákoníku, smluvní pokuta doplněná dodatkem by tak se tak řídila současným 

občanským zákoníkem.
64

 

Pro úplnost je třeba zmínit, že obě výše uvedená přechodná ustanovení  

(§ 3028 odst. 3 i § 3073) stanovují režim plné neretroaktivity, aplikace každého z nich 

by tedy také vedla k totožnému výsledku – v obou případech by se smluvní pokuta 

řídila právem dle doby svého vzniku.
65

 

5. Funkce smluvní pokuty 

Odborná literatura
66

 rozlišuje tři základní funkce smluvní pokuty, přičemž 

vlastní pojmenování těchto funkcí není jednotné. Jedná se o funkce preventivní, 

uhrazovací a sankční.
 
 

Preventivní funkce (někdy též nazývána jako funkce motivační) motivuje 

dlužníka, aby splnil své povinnosti utvrzené smluvní pokutou. Tato funkce se uplatní 

v době před porušením smluvní pokutou utvrzené povinnosti. Jedná se tak o určitý 

psychologický efekt smluvní pokuty, kdy si je dlužník již předem vědom, jaká výše 

smluvní pokuty mu hrozí, pokud nedostojí svým povinnostem, a snaží se tak svoji 

povinnost splnit a předejít nutnosti platit smluvní pokutu. Dle judikatury Nejvyššího 

soudu
67

 je účelem smluvní pokuty „donutit dlužníka pohrůžkou majetkové sankce  

k řádnému splnění závazku“.  

Před účinností současné právní úpravy byla tato preventivní funkce smluvní 

pokuty nazývána také jako funkce zajišťovací. V občanském zákoníku je však na rozdíl 

od občanského zákoníku z roku 1964 smluvní pokuta zařazena mezi utvrzovací 

                                                 
64

 Příklad uvedený na Školení na téma Zajištění a utvrzení dluhu, přenášel JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.  

dne 9. 4. 2018. 
65

MELZER, Filip, TÉGL, P. a kolektiv. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek III. § 419 – 654. 

Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-003-1, str. 1192;  

PETROV, VÝTISK, BERAN a kol, 2017, str. str. 3048. 
66

 ŠVESTKA, DVOŘÁK, FIALA a kol, 2014., str. 586;  

HULMÁK a kol, 2014, str. 1281-1282; 

HORÁK, Pavel. Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty: (s přihlédnutím k novému občanskému 

zákoníku). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. Judikatura. ISBN 978-80-7478-330-2, str. 19-20; 

PATĚK, Daniel. Paušalizovaná náhrada škody a smluvní pokuta. Právní rozhledy 21/2017, s. 725. 
67

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2007, sp. zn. 33 Odo 438/2005. 
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instituty. Dle P. Horáka
68

 záleží na tom, zda zajišťovací povahu chápeme v užším nebo 

v širším smyslu. Pokud zajištění chápeme v jeho užším smyslu, pak o této funkci 

smluvní pokuty skutečně nelze hovořit jako o zajišťovací, ale jako o utvrzovací. Pokud 

bychom zajištění chápali v jeho širším smyslu, bylo by možné i nadále hovořit  

o zajišťovací funkci smluvní pokuty. Ohledně otázky užšího a širšího smyslu pojmu 

„zajištění“ blíže viz část 2. této práce. 

Funkce uhrazovací (někdy též nazývána jako funkce reparační nebo funkce 

paušalizované náhrady škody) se uplatní, pokud dojde k porušení smluvní pokutou 

utvrzené povinnosti. Podle této funkce představuje smluvní pokuta paušalizovanou 

náhradu škody.
69

 Zda se tato funkce smluvní pokuty v konkrétním případě projeví,  

bude však záviset na konkrétním ujednání smluvních stran. S ohledem na autonomii 

vůle si smluvní strany mohou vyloučit použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku 

a věřitel by tak měl vedle smluvní pokuty právo také na náhradu škody vzniklé 

porušením smluvní pokutou utvrzené povinnosti. V takovém případě by byla uhrazovací 

funkce potlačena a význam by měla funkce sankční.
70

 

Významem sankční funkce, jak již z jejího názvu vyplývá, je potrestání dlužníka 

za nesplnění smluvní pokutou utvrzené povinnosti. Dle již citovaného rozsudku 

Nejvyššího soudu
71

 má smluvní pokuta sankční charakter, „neboť účastníka,  

který poruší smluvní povinnost, stíhá nepříznivým následkem v podobě vzniku další 

povinnosti zaplatit peněžitou částku ve sjednané výši“. Sankční funkce se uplatní 

především v těch případech, kdy je vedle smluvní pokuty dlužník povinen rovněž  

k náhradě škody. Naopak, pokud by věřitel v konkrétním případě neměl vedle smluvní 

pokuty nárok také na náhradu škody, tato sankční funkce by byla potlačena, a projevila 

by se funkce uhrazovací.
72

 

                                                 
68

 HORÁK, Pavel. Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty: (s přihlédnutím k novému občanskému 

zákoníku). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. Judikatura. ISBN 978-80-7478-330-2, str. 19. 
69

 V souvislosti s označením smluvní pokuty jako paušalizované náhrady škody je třeba zmínit názor  

D. Patěka,* který považuje smluvní pokutu a paušalizovanou náhradu škody za dva odlišné instituty. 

K této problematice blíže v kapitole 10.3 této práce. 

*PATĚK, Daniel. Paušalizovaná náhrada škody a smluvní pokuta. Právní rozhledy 21/2017, s. 725.  
70

 HORÁK, Pavel. Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty: (s přihlédnutím k novému občanskému 

zákoníku). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. Judikatura. ISBN 978-80-7478-330-2, str. 20. 
71

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2007, sp. zn. 33 Odo 438/2005. 
72

 HORÁK, Pavel. Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty: (s přihlédnutím k novému občanskému 

zákoníku). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. Judikatura. ISBN 978-80-7478-330-2, str. 20. 
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Pro úplnost je třeba zmínit, že někteří autoři uvádějí další funkce smluvní 

pokuty, popř. funkce smluvní pokuty rozlišují jinak než na tři výše uvedené. J. Šilhán
73

 

nazývá funkce smluvní pokuty jako sankčně-motivační, kompenzační  

a nárokově-usnadňující, a navíc uvádí funkci terminační, která se dle jeho názoru 

uplatní v případě vyloučení ustanovení § 2049 občanského zákoníku, kdy je dlužník 

zaplacením smluvní pokuty zproštěn povinnosti splnit smluvní pokutou utvrzenou 

povinnost. T. Tintěra
74

 vedle tří výše uvedených funkcí uvádí limitační funkci smluvní 

pokuty,
75

 která, jak již její název napovídá, limituje povinnost dlužníka k náhradě 

škody. Pokud porušením povinnosti vznikla škoda vyšší, než je sjednaná výše smluvní 

pokuty, je dlužník povinen zaplatit pouze smluvní pokutu a nikoliv náhradu škodu v její 

skutečné výši. A naopak, je-li skutečná výše škody nižší než sjednaná smluvní pokuta 

nebo žádná škoda nevznikla, je přesto dlužník povinen zaplatit smluvní pokutu ve 

sjednané výši. Dále uvádí důkazní funkci, dle které není nutné prokazovat vznik a výši 

škody ani zavinění, a signalizační funkci, která spočívá v tom, že věřitel sjednáním 

smluvní pokuty signalizuje oprávněnému zvláštní zájem na dodržení utvrzené 

povinnosti. 

6. Náležitosti smluvní pokuty 

6.1 Forma smluvní pokuty 

V občanském zákoníku není forma smluvní pokuty stanovena. Jedná se  

o poměrně výraznou odlišnost od předchozí právní úpravy, neboť občanský zákoník 

z roku 1964 ve svém ustanovení § 544 odst. 2 výslovně stanovil pro smluvní pokutu 

písemnou formu. Písemná forma byla vyžadována taktéž pro smluvní pokutu sjednanou 

ve smlouvě, která se řídila obchodním zákoníkem, tento požadavek dovodila tehdejší 

judikatura.
76

 

                                                 
73

 ŠILHÁN, Josef. Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku. 1. vydání. Praha:  

C. H. Beck, 2015. ISBN978-80-7400-544-2, str. 391-392. 
74

 TINTĚRA, Tomáš. Smluvní pokuta v ČR a Evropě. Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-

095-6, str. 36-37. 
75

 Limitační účinky smluvní pokuty zmiňuje také J. Šilhán* v souvislosti se vztahem smluvní pokuty  

a náhrady škody.  

* ŠILHÁN, Josef. Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku. 1. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2015. ISBN978-80-7400-544-2, str. 430-431. 
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 Například rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. 2. 2009, sp. zn. 22 Co 377/2008. 



20 

 

Jelikož, jak již bylo výše řečeno, není v současné právní úpravě stanoven 

požadavek na formu smluvní pokuty, uplatní se obecné ustanovení § 559 občanského 

zákoníku.
77

 

Dle některé komentované literatury
78

 by tak nyní mohla být smluvní pokuta 

sjednána i konkludentně, kdy se dlužník zaváže k povinnosti zaplatit smluvní pokutu 

svým faktickým jednáním. Jako příklad takového faktického jednání je uváděna situace, 

kdy dlužník projde kolem cedule, na níž bude uvedeno, že poruší-li nějakou konkrétní 

povinnost, která pro něj vyplývá z určitého závazku, bude povinen zaplatit smluvní 

pokutu.
79

 

Lze však předpokládat, že smluvní pokuta bude i nadále uzavírána v písemné 

podobě. A to pro nevýhodnost ústní formy, kdy by bylo v praxi v případě sporu  

z takové ústní dohody obtížně prokazatelné, co konkrétně si smluvní strany dojednaly.
80

 

Komentovaná literatura
81

 uvádí, že ústní forma může být naopak výhodou v těch 

případech, kdy se původní písemná smlouva ukáže jako neplatná pro nedostatky 

ohledně jejího podpisu, ale je prokazatelné, že došlo k jejímu ústnímu uzavření. Taková 

ústně sjednaná smlouva i ústně sjednaná smluvní pokuta by tak byly platné,  

neboť současný občanský zákoník pro ně nevyžaduje písemnou formu. A to na rozdíl  

od úpravy smluvní pokuty v občanském zákoníku z roku 1964, kdy by v popsané situaci 

byla platná ústně sjednaná smlouva, ale smluvní pokuta by byla neplatná pro nedostatek 

formy. 

Ve světle současné právní úpravy se tak jeví jako překonaná judikatura 

k předchozí právní úpravě smluvní pokuty na toto téma.
82

  

6.2 Peněžité i nepeněžité plnění 

Občanský zákoník ve svém ustanovení § 2048 výslovně stanoví možnost 

ujednání smluvní pokuty i v jiném než peněžitém plnění, a to na rozdíl od občanského 

zákoníku z roku 1964, kde toto výslovně upraveno nebylo. Nicméně komentovaná 
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 Text ustanovení § 559 občanského zákoníku: „Každý má právo zvolit si pro právní jednání libovolnou 

formu, není-li ve volbě formy omezen ujednáním nebo zákonem.“ 
78

 PETROV, VÝTISK, BERAN a kol, 2017, str. 2072. 
79

 Tamtéž, str. 2072. 
80

 Tamtéž str. 2072. 
81

 ŠVESTKA, DVOŘÁK, FIALA a kol, str. 589. 
82

 HULMÁK a kol, 2014, str. 1286. 

Jako příklad překonané judikatury lze uvést rozsudek rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 19. 5. 2005,  

sp. zn. 33 Odo 457/2004: „Je-li závazek dlužníka zaplatit v případě nesplnění dluhu smluvní pokutu 

obsažen v jeho jednostranném písemném uznání dluhu, není smluvní pokuta platně sjednána, přijal-li 

věřitel tento závazek dlužníka jen ústním nebo konkludentním projevem vůle.“ 
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literatura k občanskému zákoníku z roku 1964
83

 nepeněžitou smluvní pokutu 

nevylučovala. Nejedná se tedy o nijak novou myšlenku, zákon nyní pouze výslovně 

upravuje to, co bylo již dříve přípustné. 

Lze předpokládat, že v praxi bude převažovat peněžité plnění smluvní pokuty, 

případy nepeněžitého plnění pravděpodobně nebudou příliš časté. Jako nepeněžité 

plnění přicházejí v úvahu jak zastupitelné věci (druhově určené) kromě peněz, tak věci 

nezastupitelné. Zastupitelnou věcí by mohly být například pohonné hmoty, potraviny, 

obilí nebo uhlí. Jako příklad nezastupitelné věci bývají často uváděny umělecká díla, 

starožitné a sběratelské předměty, nezastupitelnou věcí by také mohl být pozemek. 

Některá komentovaná literatura
84

 uvádí, že nepeněžité plnění ze smluvní pokuty může 

spočívat také ve věcech nehmotných, zejména v právech. Jiná komentovaná literatura
85

 

uvádí jako příklad nepeněžitého plnění možnost sjednat smluvní pokutu v podobě 

povinnosti něčeho se zdržet či něco strpět či v podobě ztráty nároku na zaplacení zálohy 

na úhradu ceny plnění. 

Nevýhodou sjednání smluvní pokuty v nepeněžitém plnění by mohly být 

eventuální problémy, které by mohly vzniknout při moderaci nepřiměřeně vysoké 

nepeněžité smluvní pokuty. Lze očekávat, že pro soud bude komplikovanější určit 

přiměřenou výši nepeněžité smluvní pokuty než určit přiměřenou výše smluvní pokuty 

vyjádřené v penězích.
86

 

6.3 Princip absolutní objektivní odpovědnosti u smluvní pokuty 

Právní úprava smluvní pokuty je založena na principu objektivní odpovědnosti 

za porušení utvrzené povinnosti. Povinnost dlužníka uhradit smluvní pokutu tedy vzniká 

bez ohledu na to, zda dlužník zavinil porušení utvrzené povinnosti či nikoliv.  

Právo věřitele na smluvní pokutu tak vzniká již samotným porušením smluvní pokutou 

utvrzené povinnosti bez ohledu na příčiny, které k porušení vedly. Přičemž ani vznik 

škody není podmínkou pro vznik pohledávky na smluvní pokutu.
87

 

Z povinnosti zaplatit smluvní pokutu se nelze liberovat. Neuplatní se  

ani možnost zprostit se povinnosti k zaplacení smluvní pokuty s poukazem na  
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 HULMÁK a kol, 2014, str. 1285-1286. 

ŠVESTKA, DVOŘÁK, FIALA a kol, 2014, str. 589-590. 
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 PETROV, VÝTISK, BERAN a kol, 2017, str. 2073. 
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 ŠVESTKA, DVOŘÁK, FIALA a kol, 2014, str. 589-590. 
86

 PETROV, VÝTISK, BERAN a kol, 2017, str. 2073. 
87

 ŠVESTKA, DVOŘÁK, FIALA a kol, 2014, str. 588-589. 
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tzv. vyšší moc (vis maior) dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
88

 Jedná se tedy  

o absolutní objektivní odpovědnost. 

Princip absolutní objektivní odpovědnosti u smluvní pokuty byl do současného 

občanského zákoníku převzat z obchodního zákoníku. Občanský zákoník z roku 1964 

na rozdíl od obchodního zákoníku ve svém ustanovení § 545 odst. 3
89

 výslovně stanovil 

princip subjektivní odpovědnosti. Pojetí současného občanského zákoníku tak v tomto 

nenavazuje na přechozí občanský zákoník, zákonodárce se rozhodl pro absolutní 

objektivní odpovědnost za porušení utvrzené povinnosti, kterou převzal z obchodního 

zákoníku. Jak uvádí důvodová zpráva k současnému občanskému zákoníku,
90

 bylo toto 

pojetí zvoleno z toho důvodu, že pojetí z občanského zákoníku z roku 1964  

„bylo teoreticky chybné a vymykalo se z přístupu zahraničních úprav“. 

Nicméně se jedná o dispozitivní právní úpravu, smluvní strany si tedy mohou  

v konkrétním případě sjednat jiné podmínky. Mohou si tak ujednat, že dlužník není 

povinen zaplatit smluvní pokutu, pokud porušení smluvní pokutou utvrzené povinnosti 

nezavinil, a fakticky se tak svou dohodou vrátit k pojetí starého občanského zákoníku. 

Anebo mohou smluvní strany například vázat vznik povinnosti dlužníka zaplatit 

smluvní pokutu na úmyslné porušení povinnosti, shledají-li to za vhodné.  

Popř. by si smluvní strany například mohly sjednat, že dlužníkovi nevznikne povinnost 

zaplatit smluvní pokutu, bránila-li by mu ve splnění utvrzené povinnosti vyšší moc.  

Možnost stran smluvně se odchýlit od absolutní objektivní odpovědnosti lze 

vyvodit také z několika rozhodnutí Nejvyššího soudu.
91

 

6.4 Akcesorická povaha smluvní pokuty 

Jednou z charakteristických vlastností smluvní pokuty je její akcesorická 

povaha. Obecně posouzení toho, zda je nějaký závazek akcesorický či neakcesorický, 

záleží na tom, zda takový závazek obstojí sám o sobě, anebo zda je takový závazek 

závislý na závazku hlavním a sdílí jeho právní kvalifikaci či osud.
92
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 PETROV, VÝTISK, BERAN a kol, 2017, str. 2071. 
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 Text ustanovení § 545 odst. 3 občanského zákoníku z roku 1964: „Nevyplývá-li z dohody něco jiného, 
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Existence smluvní pokuty jako akcesorického závazku je závislá na existenci 

smluvní pokutou utvrzené povinnosti jako hlavního závazku. Nevznikl-li hlavní 

závazek například z důvodu neplatnosti smlouvy, ve které byla ujednána smluvní 

pokuta, nevznikne ani závazek ze smluvní pokuty jako akcesorický závazek. Obdobně 

zanikl-li hlavní závazek například splněním, zaniká současně i závazek ze smluvní 

pokuty. Závazky, které mají akcesorickou povahu, tedy trvají pouze za předpokladu 

trvání hlavního závazku. 

Skutečnost, že smluvní pokutu lze považovat za akcesorický závazek dokládá 

také četná judikatura
93

 na toto téma. 

V souvislosti s akcesorickou povahou smluvní pokuty je třeba zmínit,  

že smluvní pokuta není na rozdíl od úroku z prodlení příslušenstvím pohledávky,
94

  

ale je samostatným majetkovým nárokem.
95

 Přičemž akcesorickou povahu má smluvní 

pokuta i úrok z prodlení. Ke vztahu úroku z prodlení a smluvní pokuty  

viz kapitola 10.2 této práce. 

Akcesorita má praktický význam zejména při uplatňování pohledávky  

z akcesorického závazku. Neboť při uplatňování pohledávky z akcesorického závazku 

je třeba zároveň prokázat, že hlavní závazek existoval v době vzniku nároku na smluvní 

pokutu.  

Od samotné smluvní pokuty, jejíž existence je závislá na existenci hlavního 

závazku, je třeba odlišit nárok na smluvní pokutu.
96

 V důsledku porušení smluvní 

pokutou utvrzené povinnosti, totiž vznikne mezi stranami nový, na existenci hlavního 

závazku nezávislý, vztah – nárok na smluvní pokutu. O něm však již nelze hovořit jako 

o akcesorickém. Pokud tedy nárok na smluvní pokutu vznikne před zánikem hlavního 

závazku, lze takový nárok na smluvní pokutu uplatnit bez ohledu na pozdější 

(ne)existenci hlavního závazku.
97
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 Například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2012, sp. zn. 33 Cdo 2632/2010; rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 23. 1. 2008, sp. zn. 26 Odo 1100/2006 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

31. 5. 2004, sp. zn. 33 Odo 330/2002. 
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 Jelikož příslušenství pohledávky je definováno taxativním výčtem v ustanovení § 513 občanského 

zákoníku a v tomto výčtu není smluvní pokuta uvedena. 
95

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2012, sp. zn. 33 Cdo 2632/2010. 
96

 Na nutnost odlišení nároku na smluvní pokutu od smluvní pokuty upozorňuje D. Patěk ve svém článku: 

PATĚK, Daniel. Osud smluvní pokuty při cesi zajištěné pohledávky (aneb k akcesoritě smluvní pokuty). 

Právní rozhledy 8/2008, s. 294. 
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2012, sp. zn. 33 Cdo 2632/2010. 
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Nejvyšší soud ve svých rozhodnutích
98

 uvádí, že smluvní pokuta jako 

akcesorický závazek může platně vzniknout, pouze pokud je sjednána mezi stranami, 

které sjednaly smluvní pokutou utvrzenou povinnost jako hlavní závazek. Někteří autoři 

odborné literatury
99

 však připouštějí možnost platně sjednat ujednání o smluvní pokutě  

ve prospěch třetí osoby i ujednání o povinnosti třetí osoby zaplatit smluvní pokutu 

věřiteli v případě porušení povinnosti dlužníka z hlavního závazku. Dle D. Patěka
100

  

je ujednání, kdy je ze smluvní pokuty zavázána třetí osoba, i když není povinnou  

z hlavního závazku, možné a mělo by charakter ručitelského závazku. P. Čech
101

 uvádí, 

že v prvorepublikové právní vědě byla obě zmíněná ujednání ohledně smluvní pokuty 

považována za přípustná a platná. 

Někteří autoři
102

 soudí, že obě výše zmíněná ujednání ohledně smluvní pokuty 

by měla být posuzována jako platná. Dle tohoto názoru by se tak v případě ujednání  

o smluvní pokutě sjednané ve prospěch třetí osoby a ujednání o povinnosti třetí osoby 

zaplatit věřiteli smluvní pokutu v případě porušení povinnost dlužníka mohlo jednat  

o nepojmenované ujednání. Přičemž upozorňují, že ve smyslu rozsudku Nejvyššího 

soudu
103

 mohou „k zajištění závazků sloužit i jiná smluvní ujednání,  

popř. modifikace jednotlivých zajišťovacích prostředků, vždy však za předpokladu jejich 

platnosti“. 

Obecně možnost platně sjednat takové nepojmenované ujednání připouští také 

důvodová zpráva k občanskému zákoníku.
104

 Podle které lze mezi smluvními stranami 

ujednat, že „dlužník zaplatí věřiteli určitou částku pro případ,  

že nastane jiná skutečnost, než je porušení smluvní povinnosti“. Dle důvodové zprávy 

by se v takovém případě nejednalo o smluvní pokutu, nýbrž o „platné ujednání,  

které se podle okolností posoudí jako ujednání o odstupném, případně jako ujednání 

nepojmenované smluvní klauzule“.  
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2005, sp. zn. 32 Odo 266/2003 a rozsudek Nejvyššího soudu 

ze dne 26. 7. 2010, sp. zn. 33 Cdo 498/2009. 
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 HORÁK, Pavel. Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva. Právní rozhledy, 2015, č. 19,  

s. 649-657; 
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právní instituty. ISBN 80-7179-538-0, str. 28. 
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 ČECH, Petr. Judikatura ke smluvní pokutě. [cit. 20. 10. 2018]. Dostupné z: 
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s. 649-657; 

PETROV, VÝTISK, BERAN a kol, 2017, str. 2072. 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2014, sp. zn. 23 Cdo 2239/2012. 
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 ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: 

Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-922-2, str. 802. 
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6.5 Splatnost smluvní pokuty 

Vzhledem k tomu, že nárok na smluvní pokutu vzniklý před zánikem hlavního 

závazku je samostatným nárokem (viz kapitola 6.4 této práce), je třeba zabývat se 

zvlášť také splatností tohoto nároku na zaplacení smluvní pokuty. 

Občanský zákoník splatnost smluvní pokuty výslovně neupravuje. Splatnost 

smluvní pokuty se tedy bude řídit obecnou úpravou splatnosti dluhu upravenou  

v ustanovení § 1958 odst. 2 občanského zákoníku.
105

 Smluvní strany se ovšem mohou 

od této zákonné úpravy odchýlit a ujednat si jinou splatnost smluvní pokuty, v takovém 

případě, bude mít přednost dohoda stran. 

V případě, že není mezi smluvními stranami ujednána splatnost smluvní pokuty, 

stane se smluvní pokuta dle zmíněné obecné úpravy splatnou po uplynutí lhůty  

„bez zbytečného odkladu“ po té, kdy věřitel dlužníka o plnění požádá. Z důvodu větší 

právní jistoty lze ve výzvě k zaplacení smluvní pokuty uvést konkrétní lhůtu splatnosti, 

taková lhůta však nesmí být nepřiměřená, tedy kratší než ona zákonná lhůta  

„bez zbytečného odkladu“.
106

 

Forma ani okamžik takové výzvy věřitele k zaplacení smluvní pokuty není 

dána,
107

 nejčastěji se bude jednat o vyúčtování smluvní pokuty, resp. vystavení 

faktury.
108

  

Přičemž výzvu k zaplacení smluvní pokuty může věřitel učinit také v průběhu 

soudního řízení, jak uvedl Nejvyšší soud v jednom ze svých rozhodnutí.
109

 

V posuzovaném případě strana oprávněná ze smluvní pokuty v soudním řízení uvedla 

požadovanou částku smluvní pokuty a prohlásila, že na její úhradě trvá. Jelikož toto 

vyjádření slyšela i strana povinná ze smluvní pokuty, považoval soud takové vyjádření 

za výzvu k úhradě smluvní pokuty a smluvní pokuta se tak stala splatnou po uplynutí 

lhůty „bez zbytečného odkladu“. 

                                                 
105

 Text ustanovení § 1958 odst. 2 občanského zákoníku: „Neujednají-li strany, kdy má dlužník splnit 

dluh, může věřitel požadovat plnění ihned a dlužník je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu.“ 
106

 ŠILHÁN, Josef. Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2015. ISBN978-80-7400-544-2, str. 423. 
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1. 12. 2011, sp. zn. 23 Cdo 4799/2010. 
108
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C. H. Beck, 2015. ISBN978-80-7400-544-2, str. 423. 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 1. 12. 2011, sp. zn. 23 Cdo 4799/2010. 
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V případném soudním sporu může být smluvní pokuta přiznána, pouze pokud  

se stala splatnou. Týká se to i části smluvní pokuty, na kterou vznikl nárok v průběhu 

soudního řízení, nejpozději ke dni rozhodnutí soudu.
110

   

6.6 Promlčení smluvní pokuty 

Jak již bylo řešeno výše (viz kapitola 6.4 této práce), nárok na smluvní pokutu 

vzniklý před zánikem hlavního závazku je samostatným nárokem. Promlčení 

utvrzeného dluhu tak nemá vliv na nárok na smluvní pokutu vzniklý před promlčením 

utvrzeného dluhu.
111

  

Pokud uplyne promlčecí lhůta a věřitel v ní své právo na smluvní pokutu  

u soudu neuplatní, pak se takové právo promlčí. Marným uplynutím promlčecí lhůty 

dlužníkovi zanikne povinnost zaplatit smluvní pokutu a vznikne mu právo vznést 

námitku promlčení. Právo věřitele na smluvní pokutu potom není soudně vynutitelné. 

Samotné promlčené právo věřitele na smluvní pokutu ovšem nezaniká, trvá dál, je 

pouze oslabeno tím, že věřitel ztratil nárok na zaplacení smluvní pokuty (tzv. naturální 

právo). Dlužník se tak může i po promlčení smluvní pokuty rozhodnout smluvní pokutu 

dobrovolně zaplatit.
112

 

Jiným případem je situace, kdy právo na smluvní pokutu vzniklo až  

po promlčení smluvní pokutou utvrzeného dluhu jako hlavního závazku. Dojde-li  

k promlčení hlavního závazku, je nevymahatelným tento hlavní závazek i právo na 

smluvní pokutu, které vzniklo po promlčení tohoto hlavního závazku. Hlavní závazek i 

právo na smluvní pokutu potom mají podobu tzv. naturálního práva.
113

   

V případě smluvní pokuty, jejíž výše je určena za každý den prodlení, se bude 

promlčení týkat každého dne prodlení zvlášť. Smluvní pokuta se tak nepromlčí jako 

celek, ale promlčení se bude týkat práva na smluvní pokutu za každý den prodlení 

samostatně.
114
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 6. 2010 sp. zn. 23 Cdo 5280/2009. 
111

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2011, sp. zn. 33 Cdo 2637/2008. 
112

 HORÁK, Pavel. Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty: (s přihlédnutím k novému občanskému 
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27 

 

6.7 Zdánlivost nebo neplatnost ujednání o smluvní pokutě 

6.7.1 Zdánlivost ujednání o smluvní pokutě pro jeho neurčitost 

Jednou z náležitostí ujednání o smluvní pokutě je jeho určitost, tedy dostatečně 

určité vymezení smluvní pokutou utvrzené povinnosti a výše smluvní pokuty  

(k neurčitosti výše smluvní pokuty blíže viz kapitola 7.3 této práce). Odborná 

literatura
115

 a judikatura
116

 se shodují, že ujednání o smluvní pokutě by mělo obsahovat 

určení povinnosti, na jejíž porušení je smluvní pokuta vázána. Konkrétně by se mělo 

jednat o „zcela přesné a určité označení povinnosti, při jejímž nesplnění vznikne právo 

na smluvní pokutu.“
117

  

Důsledkem neurčitosti ujednání o smluvní pokutě je v souladu s ustanovením  

§ 553 odst. 1 občanského zákoníku
118

 zdánlivost takového ujednání. A to na rozdíl  

od předchozí právní úpravy, kdy bylo neurčité ujednání o smluvní pokutě stiženo 

absolutní neplatností dle ustanovení § 37 odst. 1 občanského zákoníku z roku 1964. 

Ustanovení o smluvní pokutě tak bude zdánlivé, jestliže bude neurčité a jeho 

obsah nebude možno dovodit ani výkladovými prostředky dle § 555 a násl. občanského 

zákoníku. Nemělo by tak být konstatováno, že ujednání je zdánlivé, bez toho aniž by 

bylo předtím posuzováno, zda lze obsah takového ustanovení dovodit výkladem.
119

 

Přičemž judikatura týkající se předchozího občanského zákoníku
120

 ohledně výkladu 

neurčitého ujednání uvádí, že v případě, že dané smluvní ujednání umožňuje dva 

výklady, výsledkem jednoho z nich je platnost takového ujednání a výsledkem druhého 

naopak neplatnost daného ujednání, měl by být upřednostněn výklad upřednostňující 

platnost sporného ujednání. Tento závěr je odůvodněn tím, že druhý závěr o neplatnosti 

posuzovaného ujednání by byl „ústavně nekonformní a v rozporu s principy právního 

státu.“  
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Výkladem však nesmí být doplňováno to, co právní jednání ve skutečnosti 

neobsahuje.
121

 Dále je při výkladu sporného (posuzovaného) ujednání třeba „vycházet  

z celkového kontextu smlouvy, srovnat znění tohoto pojmu s terminologií ostatních 

ujednání smlouvy.“
122

 

V ustanovení § 553 odst. 2
123

 občanského zákoníku dává zákonodárce smluvním 

stranám možnost své neurčité právní jednání (neurčité ustanovení ve smlouvě) 

dodatečně vyjasnit a tím ho zhojit. Přicházela by v úvahu například situace,  

kdy si smluvní strany ve smlouvě sjednají smluvní pokutu pro případ porušení nějaké 

dostatečně nespecifikované povinnosti a až následně si tuto povinnost mezi sebou 

upřesní. Oproti úpravě v předchozím občanském zákoníku, kdy byla neurčitost 

smluvního ujednání stižena absolutní neplatností, je dle nynější právní úpravy neurčité 

smluvní ujednání sice zdánlivé, ale tuto vadu lze dodatečně zhojit a poté se na takové 

zhojené ujednání hledí jako by bylo určité od počátku. Možnost dodatečného zhojení 

neurčitého právního jednání, tak činí v tomto současný občanský zákoník méně 

přísným, než byl předchozí občanský zákoník.
124

 

Za neurčité je považováno takové ujednání o smluvní pokutě, kde je použito 

příliš obecné označení utvrzované povinnosti. Bude se jednat o ujednání,  

kde není dostatečně konkrétně specifikována smluvní pokutou utvrzená povinnost  

a z něhož ani nelze vyvodit, za porušení jaké povinnosti má být smluvní pokuta 

udělena.
125

 Jako příklad takového neurčitého slovního spojení lze uvést „hrubé porušení 

povinnosti“, „zvlášť závažné porušení“ nebo „značné porušení povinnosti“.
126

 

Příkladem neurčitého ujednání o smluvní pokutě mohou být také ujednání 

odkazující na povinnost předat nějaké dokumenty, aniž jsou tyto dokumenty dostatečně 

konkrétně specifikovány. Nejvyšší soud se v jednom ze svých rozhodnutí
127

 zabýval 

situací, kdy byla ve smlouvě ujednána povinnost předat „veškerou potřebnou 

dokumentaci“ k předávaným nemovitostem. Smluvní strany tento pojem specifikovali 

odkazem na přílohu smlouvy. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že obecně je takovéto 

vyjádření utvrzené povinnosti ve smlouvě (předat „veškerou potřebnou dokumentaci“) 
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neurčité, v daném případě však ujednání posoudil jako určité, a to proto, že strany tento 

pojem vyjasnili v příloze smlouvy.  

V praxi se ve smlouvách setkávám s podobně nejasnými formulacemi utvrzené 

povinnosti typu „dodržovat veškeré potřebné předpisy“ nebo „předat veškeré potřebné 

dokumenty“, popř. bývá uveden výčet požadovaných dokumentů ovšem s dovětkem  

„a veškeré další potřebné dokumenty“. Dle mé zkušenosti k tomuto typu formulace 

často vede snaha „ulehčit si práci“ a „přenést“ povinnost vyhledat si konkrétní předpisy 

nebo dokumenty na druhou smluvní stranu. Za situaci, kdy jsou sice vyjmenovány 

všechny relevantní dokumenty, ale je formulováno jako demonstrativní výčet, bývá 

takové řešení odůvodňováno tím, že to je „pro jistotu, kdyby existovaly nějaké další 

dokumenty, o kterých nevíme“. V kontextu uvedené judikatury Nejvyššího soudu
128

  

se dle mého názoru v těchto případech jedná o neurčité formulace, které by se  

ve smlouvách neměly vyskytovat. A také z logiky věci, nezná-li samotná strana 

navrhující text smlouvy přesně povinnost, kterou požaduje dodržovat, nelze dodržování 

takové povinnosti požadovat po druhé smluvní straně. V případě demonstrativního 

výčtu je k úvaze, zda je takové ustanovení neurčité celé nebo zda je neurčité pouze ve 

své demonstrativnosti a samotný požadavek na předání vyjmenovaných dokumentů 

neurčitý není. 

Neurčitost může spočívat také v tom, že povinnost utvrzená smluvní pokutou 

není v textu smlouvy vůbec uvedena. Příkladem může být případ, kdy smluvní pokuta 

utvrzuje splnění povinnost v určitém termínu, ale takový termín není ve smlouvě 

v souvislosti s dodržení této povinností uveden.
129

  

Dále je za neurčitou považována smluvní pokuta v případě, kdy se ujednání  

o téže smluvní pokutě vyskytují na různých místech smlouvy a každé z nich je 

formulováno odlišně, přičemž nelze ani výkladem dovodit, za jakých podmínek právo 

na smluvní pokutu vzniká.
130

  

Složitější otázkou je, jak posuzovat ujednání o smluvní pokutě utvrzující 

porušení každé či jakékoliv povinnosti, aniž by taková povinnost byla blíže 

specifikována. V jednom ze svých rozsudků
131

 se Nejvyšší soud zabýval (ne)určitostí 
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ustanovení o smluvní pokutě uvedeném ve všeobecných smluvních podmínkách,  

které tvořily součást smlouvy o ubytování a poskytování jiných služeb. V posuzovaném 

ustanovení všeobecných smluvních podmínek si strany ujednaly smluvní pokutu pro 

případ, že ubytovatel nedodrží podmínky stanovené smlouvou nebo všeobecnými 

smluvními podmínkami, a to za každé jednotlivé porušení. Nejvyšší soud posoudil 

takové ujednání o smluvní pokutě, která dle jeho názoru utvrzuje porušení všech 

smluvních povinností, jako neurčité. A to z toho důvodu, že za situace,  

kdy není určena konkrétní povinnost, kterou smluvní pokuta utvrzuje, nelze z takového 

ujednání posoudit přiměřenost výše smluvní pokuty. Oproti tomu v jiném svém 

rozsudku
132

 dospěl Nejvyšší soud k odlišnému závěru. V tomto rozsudku Nejvyšší soud 

posuzoval (ne)určitost ustanovení smlouvy o výhradním zprostředkování,  

kde byla stanovena smluvní pokuta pro případ, že žalovaná strana poruší jakoukoli 

povinnost z předmětné smlouvy. Nejvyšší soud tuto smluvní pokutu posoudil  

jako určitou, s tím, že za určité ujednání o smluvní pokutě lze dle jeho názoru považovat 

nejenom případy, kdy je utvrzená povinnost výslovně individualizována,  

ale také situace, kdy je „smluvní pokuta sjednána pro případ porušení povinností, 

tvořících ucelený a identifikovatelný soubor, aniž by bylo případné porušení 

jednotlivých povinností ve smlouvě konkretizováno.“  

Nejvyšší soud na uvedenou nejednotnost reagoval v dalším svém rozsudku,
133

 

který se týkal mandátní smlouvy, kde si smluvní strany sjednaly smluvní pokutu  

pro případ, že mandatář poruší „některou povinnost uvedenou ve smlouvě nebo 

povinnost danou popisem jeho pozice v organizační struktuře“. Odvolací soud toto 

ujednání o smluvní pokutě posoudil jako neurčité s odvoláním právě na první 

zmiňovaný rozsudek Nejvyššího soudu.
134

 Nejvyšší soud s tímto závěrem odvolacího 

soudu nesouhlasil a naopak odkázal na druhý zmíněný rozsudek
135

 a uvedl, že tento je 

třeba použít i na nyní posuzovaný případ. Vedle toho Nejvyšší soud upozornil na 

několik svých dalších rozsudků,
136

 které jsou s tímto jeho závěrem v souladu. Nejvyšší 

soud dále konstatoval, že s ohledem na jím citované rozsudky považuje judikaturu na 
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toto téma za ustálenou. Nejvyšší soud se tedy přiklonil k závěru druhého zmíněného 

rozsudku.
137

 

Co se týká povahy utvrzované povinnosti, mohou si smluvní strany ve smlouvě 

ujednat smluvní pokutu pro případ porušení smluvní i zákonné povinnosti.
138

 Některá 

odborná literatura
139

 uvádí, že zákonnou povinnost je nutné ve smlouvě dostatečně 

konkrétně specifikovat anebo by měl být uveden odkaz na příslušné ustanovení 

právního předpisu, ze kterého zákonná povinnost vyplývá. Důvodem je dodržení 

požadavku vyplývajícího z judikatury Nejvyššího soudu
140

 týkající se toho, že smluvní 

pokutou lze utvrdit pouze povinnost založenou smlouvou. Zamýšlejí-li tedy smluvní 

strany smluvní pokutou utvrdit nějakou zákonnou povinnost, lze jim doporučit,  

aby v textu svého ujednání o smluvní pokutě alespoň odkázaly na ustanovení právního 

předpisu, ze kterého daná povinnost vyplývá.  

Smluvní pokutou lze utvrdit také povinnost, která vedle plnění ze strany 

dlužníka vyžaduje také součinnost nějaké jiné (třetí) osoby.
141

 Smluvní strany si tak 

mohou dohodnout např. povinnost spočívající v předložení výpisu z katastru 

nemovitostí obsahující záznam o zřízení soudcovského zástavního práva  

a předpokládající spolupůsobení jiného subjektu než smluvních stran.
142

 Toto potvrzuje 

také důvodová zpráva k občanskému zákoníku,
143

 dle které si mohou smluvní strany 

ujednat povinnost, že jedna strana do určité doby obstará rozhodnutí příslušného orgánu 

veřejné moci (např. stavební povolení). 

Jedna smluvní pokuta může utvrzovat více než jednu povinnost,  

přičemž smluvní pokuta může být udělena za porušení kterékoliv ze stanovených 

povinností nebo za kumulativní porušení více nebo všech povinností zároveň.
144

  

Jako příklad porušení kterékoliv z povinností lze uvést případ, který posuzoval Nejvyšší 

soud.
145

 Jednalo se o směnnou smlouvu, dle které se jedna strana (žalovaný) stala 

vlastníkem poloviny domu, druhé strana (žalobce) se stala vlastníkem movitých věcí 

tvořících zařízení fitness centra. Strany si sjednaly smluvní pokutu pro případ porušení 
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povinnost dlužníka (žalovaného) převést na sebe jako na nabyvatele domu do určitého 

termínu čtyři různé typy odběrů (odběr elektřiny, odběr vody, příslušenství k výrobě 

nápojů, účastnická telefonní stanice). Dle názoru Nejvyššího soudu bylo vůlí smluvních 

stran, aby byly převedeny všechny typy odběrů, a došel tak k závěru, že v případě,  

že by do daného termínu nebyly převedeny všechny čtyři typy odborů, tedy nebyl-li by 

převeden jeden nebo více odběrů, vzniká věřiteli nárok na smluvní pokutu. V případě 

nepřevedení jednoho z odběrů tak nevzniká věřiteli nárok pouze na poměrnou část 

smluvní pokuty, ale na celou její výši.  

6.7.2 Neplatnost ujednání o smluvní pokutě pro případ výkonu práva? 

Tématem, kterým se za předchozí právní úpravy hojně zabývala judikatura,  

je navázání smluvní pokuty na výkon práva namísto jejího navázání na porušení 

povinnosti. Jedná se zejména o případy smluvních ujednání, která váží povinnost hradit 

smluvní pokutu na využití práva odstoupit od smlouvy nebo na využití práva smlouvu 

vypovědět.
146

 

Nejvyšší soud posuzuje ve svých rozhodnutích taková ujednání o smluvní 

pokutě, která váží vznik nároku na smluvní pokutu na využití práva ukončit smlouvu, 

jako neplatné pro rozpor s účelem zákona.
147

  

Judikatura Nejvyššího soudu považuje za neplatný také případ, kdy je vznik 

nároku na smluvní pokutu vázán kumulativně na porušení smluvní povinnosti jedné ze 

stran i na následné odstoupení od smlouvy druhou smluvní stranou. Nejvyšší soud toto 

opakovaně uvádí ve svých rozhodnutích.
148

 

V jednom ze svých pozdějších rozhodnutí
149

 dokonce Nejvyšší soud zdůraznil, 

že ohledně této problematiky zastává stále stejný postoj a že tento názor uvádí ve svých 

rozsudcích opakovaně, dále výslovně konstatoval, že v souladu se svojí ustálenou 

rozhodovací praxí setrvává na dosavadní judikatuře.  

Judikatura tedy nepřipouští ujednání o smluvní pokutě navázané na výkon práva 

ukončit smlouvu ani nepřipouští ujednání, kdy je vznik nároku na zaplacení smluvní 

pokuty vázán kumulativně na porušení smluvní povinnosti i na následný výkon práva 

ukončit smlouvu. Vyvozuje z nich však neplatnost takového ujednání, aniž by se 
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zabývala otázkou, zda by se v souladu s výkladovými ustanoveními občanského 

zákoníku (§ 555 a násl.) mohlo obsahově jednat o jiný institut a tedy o jiné platné 

ujednání, např. o ujednání o odstupném nebo o nepojmenované ujednání. I důvodová 

zpráva k občanskému zákoníku
150

 tuto situaci zmiňuje: „Ujednají-li si strany, že dlužník 

zaplatí věřiteli určitou částku pro případ, že nastane jiná skutečnost, než je porušení 

smluvní povinnosti, nepůjde sice o smluvní pokutu, nicméně půjde o platné ujednání, 

které se podle okolností posoudí jako ujednání o odstupném, případně jako ujednání 

nepojmenované smluvní klauzule.“ 

Mnoho autorů odborné literatury
151

 se k uvedeným závěrům judikatury staví 

kriticky. Své výhrady vyjádřil například P. Horák
152

 s poukazem mimo jiné na 

důvodovou zprávu k občanskému zákoníku, když uvedl, že „závěry o nepřípustné 

kumulaci předpokladů více skutečností pro právo na smluvní pokutu, tedy odstoupení  

a porušení povinnosti, a nutné nepodmíněnosti nejsou správné.“ Jako příklad uvádí dvě 

situace, které by mohly nastat u kupní smlouvy. V první situaci kupující odstoupí od 

smlouvy a kupující je v důsledku toho povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu, 

dle P. Horáka by se mohlo jednat o ujednání o odstupném. Ve druhé situaci prodávající 

v důsledku porušení povinnosti kupujícího odstoupí od smlouvy a kupující je povinen 

zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu, dle P. Horáka by se v tomto případě mohlo 

jednat o nepojmenované ujednání. Dodává, že taková ujednání by však neměla být 

posuzována jako neplatná. 

V souvislosti se závěrem, že by se mohlo v první popsané situaci (jedna strana 

odstoupí od smlouvy, tatáž strana je v důsledku toho povinna zaplatit smluvní pokutu) 

jednat o ustanovení o odstupném, upozornila S. Černá
153

 na rozsudek Nejvyššího 
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soudu,
154

 kde Nejvyšší soud posoudil obdobné ujednání právě jako ujednání  

o odstupném. V daném případě si totiž smluvní strany v rámci „stornopodmínek“ 

dohodly možnost zániku smlouvy jejím „zrušením“ jednou ze smluvních stran, s tím,  

že této straně současně vznikla povinnost zaplatit „penále“.  

Osobně se přikláním k názoru výše citovaných odborníků. S argumentací 

Nejvyššího soudu souhlasím v tom smyslu, že smluvní pokuta ze své podstaty 

sankcionuje porušení nějaké povinnosti a neměla by utvrzovat výkon práva ukončit 

smlouvu. V kontextu současného občanského zákoníku však nepovažuji za šťastné 

řešení prohlásit takové ujednání bez dalšího za neplatné. Za rozumné řešení považuji 

názor P. Horáka a ostatních citovaných odborníků, že by se mohlo jednat o ujednání  

o odstupném nebo o nepojmenované ujednání. A to jednak s ohledem na znění 

důvodové zprávy k občanskému zákoníku,
155

 a také s ohledem na znění  

ustanovení § 555, 574 a 575 občanského zákoníku. Nejvyšší soud se ve výše citovaných 

rozhodnutích totiž nezabýval tím, zda by sporné ujednání nemohlo naplňovat znaky 

jiného institutu a zda by tak mohlo být platné. 

6.7.3 Neplatnost ujednání o smluvní pokutě pro rozpor s dobrými mravy 

Pro úplnost lze zmínit, že vedle výše uvedené zdánlivosti ujednání o smluvní 

pokutě pro neurčitost takového ustanovení a neplatnosti v případě výkonu práva ukončit 

smlouvu přichází v úvahu také situace, kdy by ujednání o smluvní pokutě mohlo být 

neplatné pro rozpor s dobrými mravy. 

Nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta sama o sobě není na rozdíl od občanského 

zákoníku z roku 1964 důvodem pro její neplatnost, byl by to důvod pro moderaci výše 

smluvní pokuty soudem.
156

 V rozporu s dobrými mravy však mohou být samotné 

okolnosti, za jakých byla smluvní pokuta sjednána. Za takové situace by bylo dané 

ujednání o smluvní pokutě neplatné pro rozpor s dobrými mravy, a to i v případě,  

kdy by vedle toho takové ustanovení obsahovalo i nepřiměřeně vysokou smluvní 

pokutu.
157

 Blíže viz kapitola 8.1 této práce. 

Některá komentovaná literatura
158

 uvádí jako další důvod neplatnosti pro rozpor 

s dobrými mravy situaci, kdy by byla výše smluvní pokuty příliš nízká,  
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a to v souvislosti s ustanovením § 2898 občanského zákoníku.
159

 Uvedené  

ustanovení § 2898 občanského zákoníku mimo jiné stanoví, že se nepřihlíží k ujednání, 

které předem vylučuje nebo omezuje povinnost k náhradě újmy způsobené úmyslně 

nebo z hrubé nedbalosti a že se nepřihlíží ani k ujednání, které předem vylučuje nebo 

omezuje právo slabší strany na náhradu jakékoliv újmy. Dle názoru autorů této 

komentované literatury
160

 „není možné aplikovat § 2898 bez dalšího na ujednání  

o smluvní pokutě stejným způsobem jako na případy, kdy pozice věřitele (poškozeného) 

smluvní pokutou posílena není“, neboť by to bylo v rozporu s pojetím smluvní pokuty 

jako paušalizované náhrady škody, a ustanovení § 2898 by „mělo být aplikováno pouze 

na případy, kdy byla záměrně sjednána zjevně nízká smluvní pokuta, a to s primárním 

účelem obejití zákazů stanovených v § 2898“. A docházejí tak k závěru, že nepřiměřeně 

nízká smluvní pokuta, jejímž skutečným účelem je vyloučení práva na náhradu škody, 

„může být neplatná pro rozpor s dobrými mravy, a to i tehdy neporušuje-li žádný  

ze zákazů uvedených v § 2898.“ 

7. Výše smluvní pokuty 

7.1 Úvodem k výši smluvní pokuty 

Občanský zákoník ve svém ustanovení § 2048 stanoví, že smluvní pokutu lze 

ujednat v určité výši nebo lze ujednat způsob, jak se výše smluvní pokuty určí. Obdobně 

bylo upraveno také v ustanovení § 544 odst. 2 občanského zákoníku z roku 1964. 

Jedná-li se o peněžitou smluvní pokutu, může být tato ujednána buď konkrétní 

výší v penězích, nebo musí být určen způsob jejího výpočtu, nejčastěji jako určitý počet 

procent z nějaké částky. 

Ustanovení § 2048 výslovně zakotvuje možnost ujednání smluvní pokuty také 

v jiném, něž peněžitém plnění. Smluvní pokuta tak může být určena v konkrétní výši 

nějakého nepeněžitého plnění (např. v tunách uhlí) nebo musí ujednání obsahovat 

způsob, jak se výše nepeněžité smluvní pokuty určí (zpravidla půjde o určitý 

matematický vzorec).
161

 V občanském zákoníku z roku 1964 sice nebyla možnost 

nepeněžité smluvní pokuty výslovně upravena, nicméně odborná literatura  
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k občanskému zákoníku z roku 1964 nepeněžitou smluvní pokutu nevylučovala.
162

 

Blíže k nepeněžité smluvní pokutě v kapitole 6.2 této práce. 

7.2 Způsob určení smluvní pokuty 

Určení konkrétní výše smluvní pokuty nečiní obvykle v praxi obtíže,  

způsob určení výše smluvní pokuty je však problematičtější a tomuto tématu se věnuje 

se četná judikatura i odborná literatura. 

Ze způsobu určení výše smluvní pokuty nemusí být zřejmá přímo konkrétní 

částka smluvní pokuty. Důležité je, aby v době uzavření smlouvy byl znám způsob 

určení výše smluvní pokuty, z něj pak musí být v okamžiku porušení utvrzené 

povinnost možné zjistit (vypočítat) konkrétní částku.
163

  

Jedním z častých způsobů určení výše smluvní pokuty je sjednání smluvní 

pokuty nějakou procentní sazbou z určité částky, obvykle z ceny plnění.
164

 Takovýto 

způsob určení výše smluvní pokuty umožňuje smluvním stranám, aby procentní sazbu 

počítali z částky, kterou považují z nějakého důvodu za významnou, přičemž přesná 

výše takové částky nemusí být nutně v době uzavření smlouvy známa.
165

 Jako příklad 

lze uvést smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny plnění s uvedením, zda se jedná  

o jednorázovou nebo opakující se smluvní pokutu. Ze své zkušenosti z praxe mohu 

uvést, že tento způsob určení výše smluvní pokuty pomocí počtu procent z nějaké 

částky je používán poměrně často, u smluvních pokut za pozdní dodání/předání plnění 

bych ho dokonce označila na nejčastěji používaný způsob určení výše smluvní pokuty, 

se kterým se setkávám. 

Smluvní pokuta vyjádřená počtem procent nemusí být nutně počítána pouze  

z ceny, může být určena z nějaké veličiny. Přičemž veličiny, ze kterých je výše 

smluvních pokuty určována, mohou být proměnlivé. Příkladem takové proměnlivé 

veličiny je devizový kurz. Způsob určení výše smluvní pokuty je však třeba ve smlouvě 

stanovit tak, aby bylo možno smluvní pokutu z takové veličiny vypočítat ke dni 

porušení smluvní pokutou utvrzené povinnosti.
166

  

Proměnlivou veličinou může být také míra inflace, jak v jednom ze svých 

rozsudků judikoval Nejvyšší soud.
167

 V posuzovaném případě strany uzavřely smlouvu 
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o nájmu nebytových prostor. V této smlouvě byla ujednána smluvní pokuta pro případ 

nesplnění povinnosti nájemce převést telefonní linky zpět na pronajímatele ke dni 

ukončení nájmu nebo zajistit náhradní telefonní linku ke stejnému datu. Výše smluvní 

pokuty byla ujednána ve výši, která odpovídala měsíčnímu nájmu včetně záloh a vlivu 

inflace. Dohodou ke dni 31. 12. 1996 byla nájemní smlouva ukončena a pronajímatel 

uzavřel novou smlouvu o nájmu nebytových prostor s jiným nájemcem. Původní 

nájemce však nepřevedl zpět telefonní linku ani nezajistil náhradní telefonní linku. 

Nejvyšší soud takovou smluvní pokutu posoudil jako určitou s odůvodněním, že výše 

smluvní pokuty byla v daném ujednání formulována srozumitelně, a to odkazem  

na nájemné včetně záloh a vlivu inflace.  

Výši smluvní pokuty je možné vyjádřit také počtem procent z dlužné částky  

za každý den prodlení. Přičemž se nejedná o úrok z prodlení, neboť smluvní pokuta  

a úrok z prodlení jsou dva odlišné instituty. Je-li tak ve smlouvě sjednána smluvní 

pokuta pro případ prodlení se zaplacením dlužné částky za každý den prodlení, není tím 

dotčena povinnost dlužníka zaplatit za porušení téže povinnosti vedle smluvní pokuty 

také úrok z prodlení.  Je však třeba připustit, že v případě smluvní pokuty stanovené 

procentní sazbou z dlužné částky, se mohou funkce obou institutů podobat.
168

  

Judikatura připouští možnost sjednat si smluvní pokutu procentní sazbou z dlužné 

částky,
169

 přičemž Nejvyšší soud ve svých rozhodnutích zdůrazňuje odlišnost institutu 

smluvní pokuty a institutu úroku z prodlení.
170

 Blíže ke vztahu smluvní pokuty a úroku 

z prodlení viz kapitola 10.2 této práce, vztah těchto dvou institutů je zmiňován také  

v bodu 8.4.2 této práce.  

Při stanovení způsobu určení výše smluvní pokuty je možné určit horní limit 

smluvní pokuty, výše smluvní pokuty je tak stanovena v určitém intervalu. Jako příklad 

lze uvést smluvní pokutu stanovenou „až do výše 0,5% z ceny díla, a to za každý  

i započatý den prodlení“.
171

 Je tak na rozhodnutí věřitele, v jaké konkrétní výši bude 

smluvní pokutu požadovat, v uvedeném příkladě by se věřitel mohl domáhat částky  

v rozmezí od 0 Kč až do částky odpovídající 0,5% z ceny díla, a to za každý den 

prodlení.  
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Horní hranici smluvní pokuty lze stanovit také ohledně času, po kterou může být 

smluvní pokuta uplatněna. Příkladem může být smluvní pokuta, ve které si smluvní 

strany ujednají, že ji lze uplatit nejdéle za období dvanácti měsíců ode dne, kdy došlo  

k porušení touto smluvní pokutou utvrzené povinnosti. Věřitel by tak mohl vyúčtovat 

smluvní pokutu pouze za prvních dvanáct měsíců porušení dané povinnosti.
172

  

V praxi jsem se již setkala se smlouvami, ve kterých byla výše smluvní pokuty 

limitována nějakou maximální částkou. Jako příklad lze uvést smluvní pokutu ve výši 

500 Kč za každý den prodlení s předáním díla, s tím, že celková výše této smluvní 

pokuty nepřesáhne cenu díla. Popřípadě bývá uváděno i u smluvních pokut sjednaných 

za jednotlivý případ porušení nějaké povinnosti, např. 2 000 Kč za každý jednotlivý 

případ porušení nějaké specifikované povinnosti, s tím, že celková výše této smluvní 

pokuty nepřesáhne např. 50 000 Kč. Dle mé zkušenosti bývá obvykle taková limitace 

výše smluvní pokuty ve smlouvě ujednána jako určitý ústupek druhé smluvní straně  

a aby se zmírnila přísnost takové smluvní pokuty. 

Pokud je smluvní pokuta sjednána jako opakující se plnění po celou dobu trvání 

prodlení, lze pro různá časová období ujednat různě vysokou smluvní pokutu. Například 

pro první měsíc prodlení 0,05 % z dané částky za každý dne prodlení, pro další měsíce 

0,1% z dané částky za každý den prodlení.
173

 Smyslem takového způsobu určení výše 

smluvní pokuty by mohla být snaha motivovat dlužníka k co nejdřívějšímu splnění 

povinnosti. V praxi jsem se setkala také s případem, kdy bylo pro věřitele (oprávněného 

ze smluvní pokuty) prodlení s dodáním díla problematické až od určité doby prodlení, 

kratší prodlení mu nevadilo – proto byla pro prvních 14 dní prodlení s dodáním díla 

sjednána smluvní pokuta spíše v symbolické výši za každý den prodlení,  

pro 15. a každý následující den prodlení již byla výše smluvní pokuty výrazně přísnější. 

Jako určité ujednání způsobu určení výše smluvní pokuty je judikaturou 

posuzováno také určení smluvní pokuty propadnutím zaplacené zálohy při porušení 

povinnosti uzavřít ve sjednané lhůtě kupní smlouvu. V případu, kterým se zabýval 

Nejvyšší soud,
174

 si strany ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě sjednali ujednání  

o propadnutí zálohy na kupní cenu ve výši 200 000 Kč ve prospěch prodávajícího. 

Nejvyšší soud takové ujednání posoudil jako určité ujednání o smluvní pokutě  

s odůvodněním, že jeho smyslem bylo pod pohrůžkou majetkové sankce vynutit na 
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kupujícím uzavření kupní smlouvy v určité lhůtě. Pro zajímavost lze zmínit,
175

  

že takovou smluvní pokutu umožňovala již prvorepubliková komentovaná literatura,
176

 

dle které „Může býti také smluveno, že to, co věřitel obdržel za jiným účelem, smí si 

podržeti jako konvenční pokutu.“ 

7.3 Neurčitost výše smluvní pokuty 

Neurčitostí ujednání o smluvní pokutě se tato práce zabývá v bodu 6.7.1. Tato 

kapitola 7.3 je věnována speciálně neurčitě ujednané výši smluvní pokuty, resp. neurčitě 

ujednanému způsobu určení výše smluvní pokuty. 

Jak již bylo uvedeno v bodu 6.7.1 této práce, je v souladu s ustanovením  

§ 553 odst. 1 občanského zákoníku důsledkem neurčitosti ujednání jeho zdánlivost.  

A to na rozdíl od předchozí právní úpravy, kde bylo neurčité ujednání stiženo absolutní 

neplatností dle ustanovení § 37 odst. 1 občanského zákoníku z roku 1964. Ujednání  

o smluvní pokutě bude neurčité, jestliže jeho obsah nebude možno zjistit  

ani výkladovými prostředky dle ustanovení § 555 a násl. občanského zákoníku, 

výkladem však nelze doplňovat to, co právní jednání ve skutečnosti neobsahuje.  

Přičemž dle ustanovení § 553 odst. 2 občanského zákoníku mohou smluvní strany 

neurčité právní jednání dodatečně vyjasnit a tím ho zhojit.  

Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu je poměrně bohatá na případy,  

kdy byla posuzována neurčitost ujednané výše smluvní pokuty. 

Za neurčitě sjednanou výši smluvní pokuty je považována situace,  

kdy je stanovena výše smluvní pokuty v počtu procent z ceny, aniž by bylo upřesněno 

z jaké ceny – tedy situace, kdy není jednoznačně stanoven základ, ze kterého se má 

procentní sazby vypočíst. Jako příklad takové situace lze uvést případ,  

kterým se zabýval Nevyšší soud.
177

 Strany si zde sjednali smluvní pokutu ve výši 0,5 % 

z „ceny“ za každý den prodlení, přičemž ve smlouvě bylo uvedeno několik cen  

v různých výších a nebylo tak zřejmé, z jaké z nich má být smluvní pokuta počítána. 

Daná smluvní pokuta byla posouzena jako neurčitá. Je třeba zmínit,  

že dle Nejvyššího soudu by v uvedeném případě nebylo možné tuto neurčitost stanovení 

výše smluvní pokuty řešit ani tak, že by se smluvní strany shodly na tom, z jaké ceny se 

bude procentní sazba počítat, jelikož dle občanského zákoníku z roku 1964 by takováto 

                                                 
175

 ČECH, Petr. K určitosti dohody o smluvní pokutě. Právní rádce, 2008, č. 3, s. 11-12. 
176

 HARTMANN, Antonín, František ROUČEK a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k československému 

obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 5,  

(§§ 1090 až 1341). Praha: Linhart, 1937. Komentáře velkých zákonů československých, str. 970. 
177

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2004, sp. zn. 32 Odo 1172/2003. 



40 

 

později smluvními stranami ústně vyjasněná smluvní pokuta nesplňovala požadavek na 

její písemnou formu. Současná právní úprava ovšem již nestanovuje pro ujednání  

o smluvní pokutě požadavek písemné formy. Shodly-li by se tedy smluvní strany na 

tom, o jakou cenu se jedná (a za předpokladu, že by neurčitost ujednání o smluvní 

pokutě nespočívala ještě něčem jiném – jako tomu bylo v judikovaném případě),  

bylo by ujednání o smluvní pokutě určité. V případě, že by se smluvní strany 

nedohodly, z jaké ceny má být smluvní pokuta počítána, jednalo by se o neurčité 

ujednání o smluvní pokutě. V tomto tedy není tento judikát aplikovatelný na dnešní 

právní úpravu. Druhá situace se mi jeví jako pravděpodobnější – dlužník bude 

požadovat, aby byla smluvní pokuta počítána ceny, jejíž částka je nižší, věřitel bude 

naopak požadovat, aby byla počítána z vyšší částky. Ze své zkušenosti z praxe mohu 

uvést, že při formulaci způsobu určení výše smluvní pokuty je poměrně často 

zapomínáno právě na specifikaci toho, z jaké konkrétní ceny se bude procentní sazba 

počítat, popř. bývá výše smluvní pokuty stanovena pouze počtem procent bez uvedení 

základu, z jakého se má procentní sazba počítat. Takovýto způsob určení výše 

smluvních pokut je samozřejmě chybný a je třeba ho při formulování textu smlouvy 

vyvarovat. 

Podobným případem je také smluvní pokuta sjednaná ve výši 0,1%  z ceny za 

každý den prodlení.
178

 Nejvyšší soud tuto smluvní pokutu posoudil také jako neurčitou. 

Na rozdíl od výše zmíněné situace ovšem uvedl, že nejdříve mělo být použito 

výkladových prostředků. Na rozdíl od výše zmíněné situace však Nejvyšší soud v tomto 

případě neposoudil sporné ustanovení jako neplatné. Dle názoru Nejvyššího soudu je 

nutno při posuzování sporného ustanovení vycházet z celkového kontextu smlouvy  

a srovnat jej se zněním ostatních ustanovení smlouvy, přičemž použití výkladových 

pravidel dopadá i na situace, kdy každý z účastníků řízení vykládá sporné ustanovení 

odlišně. Stejně jako u výše zmíněného rozsudku, ani zde již není relevantní část 

rozsudku ohledně požadavku písemné formy ujednání o smluvní pokutě;  

obdobně i u dalších rozsudků uvedených níže.  

Jako problematická se ukázala také výše smluvní pokuty určená  

jako 0,5% „z hodnoty provedené stavby“ za každý den prodlení.
179

 Odvolací soud při 
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posuzování tohoto ujednání konstatoval, že hodnota neznamená totéž co cena.  

Dle názoru Nejvyššího soudu by měla být taková výše smluvní pokuty s přihlédnutím 

ke všem okolnostem případu vykládána jako cena provedených prací.
180

 

Zajímavý je případ, kdy si smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 

hrubého ročního příjmu zaměstnance.
181

 Jednalo se o smlouvu o zajištění služby 

dietního stravování v menze posluchačů vysokých škol, ve smlouvě si strany sjednali 

povinnost nenabízet pracovní uplatnění zaměstnancům druhé strany bez vědomí  

a dohody s dotčenou stranou. Pro případ porušení této povinnosti byla sjednána smluvní 

pokuta ve výši „hrubého ročního příjmu příslušného zaměstnance“. V průběhu soudního 

řízení se ovšem ukázalo, že každá ze stran měla jinou představu o tom, z jakého 

hrubého ročního příjmu by se měla smluvní pokuta počítat. K otázce výpočtu smluvní 

pokuty zazněly dokonce tři různé názory: žalobkyně, jejího zástupce a žalovaného. 

Nejvyšší soud posoudil takové ujednání o smluvní pokutě jako neurčité, jelikož nebylo 

specifikováno, z kterého roku se při výpočtu vychází, a dodal, že neurčitost nelze 

odstranit ani výkladem s poukazem na především na skutečnost, že sami účastníci řízení 

si dané ustanovení vykládali několika odlišnými způsoby. 

Neurčitost může způsobit také smluvní pokuta ujednaná v určité procentní sazbě 

z dlužné částky za den prodlení, pokud ze smlouvy vyplývá více dlužných částek  

v různých výších a není tak jednoznačné, z jaké z dlužných částek se má smluvní 

pokuta počítat. Nejvyšší soud posuzoval případ,
182

 kdy žalobce půjčil žalovanému na 

základě smlouvy 3 000 000 Kč, nejprve měla být v určeném termínu uhrazena částka 

2 000 000 Kč, zbývající částka 1 000 000 Kč měla být uhrazena v měsíčních splátkách. 

Platba ve výši 2 000 000 Kč ani první splátka z částky 1 000 000 Kč však nebyly 

v termínu splatnosti uhrazeny. Vedle toho si smluvní strany sjednaly úročení částky 

2 000 000 Kč roční úrokovou sazbou 4,8 % (tj. 96.000,- Kč ročně) v období  

od 16. 2. 1995 do 31. 12. 2001; úrok měl být hrazen v měsíčních zálohách  

po 8.000,- Kč. Dále si smluvní strany sjednali smluvní pokutu pro případ neuhrazení 

měsíční zálohy úroku ve sjednané lhůtě, a to ve výši 0,25% z dlužné částky za každý 

den prodlení, maximálně po dobu třiceti dnů. Předmětem sporu se stala mimo jiné 

otázka, co bylo myšleno onou „dlužnou částkou“, zda celý dluh ve výši 3 000 000 Kč 

nebo měsíční splátka úroku ve výši 8 000 Kč. Takovéto ujednání o smluvní pokutě bylo 
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nakonec posouzeno jako neurčité s poukazem na to, že není jednoznačné, z jakého 

základu (z jaké dlužné částky) se má daná procentní sazba počítat, s tím, že to nelze 

dovodit ani výkladem, neboť obě varianty mají své logické zdůvodnění.  

Nejasnosti mohou vznikat také při sjednání smluvní pokuty za pozdní úhradu 

faktury, problémy činí situace, kdy je sjednána smluvní pokuta počtem procent  

z fakturované částky za každý den prodlení. Je-li dlužník v prodlení s uhrazením pouze 

části fakturované částky, může takováto formulace vyvolávat pochybnosti, zda se má 

procentní sazba počítat z celé částky uvedené na faktuře nebo pouze z dlužné částky. 

Nejvyšší soud se touto otázkou zabýval v několika svých rozhodnutích.  

Jako příklad lze uvést případ,
183

 který k Nejvyššímu soudu doputovat dokonce 

dvakrát. Nejvyšší soud zde posuzoval ujednání o smluvní pokutě, ve kterém byla 

sjednána smluvní pokuta pro případ pozdní úhrady faktury ve výši 0,1% za každý den 

prodlení. Ve smlouvě tedy nebyl stanoven základ, ze kterého se má smluvní pokuta 

vypočítat. Soud prvního stupně i odvolací soud došly k závěru, že se jedná o neurčité 

ujednání, neboť neobsahuje informaci o tom, z jakého základu má být smluvní pokuta 

vypočtena. Nejvyšší soud s tímto závěrem nesouhlasil, rozsudek odvolacího soudu 

zrušil a věc se vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. V novém projednání ovšem soud 

prvního stupně i odvolací soud opět dospěly k závěru, že je ujednání o smluvní pokutě 

neurčité, neboť v něm chybí způsob určení výše smluvní pokuty, a že tento nedostatek 

nelze nahradit ani výkladem. Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu opět zrušil  

a věc se vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Dle názoru Nejvyššího soudu  

se nejedná o neurčité ujednání, neboť jeho neurčitost lze odstranit výkladovými 

prostředky. Nejvyšší soud dále uvedl, že je zřejmé, že základem pro výpočet je 

fakturovaná částka a v případě, že je dlužník v prodlení se zaplacením pouze části 

fakturované částky, je základem pro výpočet tato částka. A to s odůvodněním, že toto 

lze dovodit z jazykového vyjádření daného ujednání o smluvní pokutě i ze skutečnosti, 

že tento význam by danému ujednání přikládala osoba, jíž je určeno (dlužník).  

Podobně uvažoval Nejvyšší soud také v dalším ze svých rozsudků k této 

problematice.
184

 V tomto případě strany uzavřely smlouvu o dílo, kde si sjednali 

smluvní pokutu pro případ nezaplacení fakturované částky ve lhůtě splatnosti, a to ve 

výši 0,3% z fakturované částky za každý de prodlení. Za provedené dílo se objednatel 
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zavázal zaplatit 402 752,10 Kč. Zhotovitel vystavil dvě faktury, objednatel zaplatil včas 

první i druhou fakturu, ovšem z druhé faktury nezaplatil 16 391,05 Kč. Tato částka byla 

zaplacena po výzvě zhotovitele až 935 dnů po její splatnosti. Sporným se stalo to,  

zda se má smluvní pokuta počítat pouze z dlužné částky (z 16 391,05 Kč) či z celkové 

fakturované částky (z 402 752,10 Kč). Nejvyšší soud konstatoval, že smluvní pokuta 

měla být počítána z dlužné, nikoliv z fakturované částky, a to s poukazem na doslovné 

znění ujednání o smluvní pokutě i s odvoláním na smysl daného ujednání.  

Jako další příklad lze uvést rozsudek Nejvyššího soudu,
185

 kdy strany uzavřely 

smlouvu a následné objednávky na dodávku léčiv a zdravotnického materiálu do 

lékárny provozované kupujícím. Smlouva obsahovala ujednání o smluvní pokutě 

stanovující, že v případě pozdní úhrady faktury je kupující povinen zaplatit smluvní 

pokutu ve výši „0,1% za každý den prodlení“. Nebyl zde tedy uveden základ, ze kterého 

se má procentní sazba počítat. Prodávající vystavil celkem 132 faktur, kupující ve lhůtě 

splatnosti zaplatil pouze 99 z nich. Soud prvního stupně takové ujednání o smluvní 

pokutě posoudil jako platné a dovodil, že základem pro výpočet smluvní pokuty je 

dlužná částka, tj. část fakturované částky, se kterou je dlužník v prodlení. Odvolací soud 

naopak toto ujednání o smluvní pokutě posoudil jako neurčité, neboť neobsahuje 

základ, ze kterého by mohla být smluvní pokuta vypočtena, a tento nedostatek dle jeho 

názoru nelze dovodit ani výkladem. Nejvyšší soud se však s názorem odvolacího soudu 

neztotožnil, napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení. 

Dle názoru Nejvyššího soudu z posuzovaného ujednání vyplývá vůle stran stanovit 

smluvní pokutu pro případ prodlení s platbou fakturované částky, jakož i to, že strany 

projevily vůli stanovit výši smluvní pokuty procentem z určité částky.  

Vzhledem k výrazům použitým v posuzovaném ujednání podle Nejvyššího soudu 

přicházejí v daném případě v úvahu dva možné výklady sporného ujednání: smluvní 

pokutu počítat buď z fakturované částky nebo z té části fakturované částky,  

s jejíž úhradou byl dlužník v prodlení (z dlužné částky). Na závěr Nejvyšší soud odkázal 

na svá dřívější rozhodnutí na toto téma.
186

  

Vzhledem k výše uvedeným případů, kterými se zabýval Nejvyšší soud ve svých 

rozhodnutích, lze ohledně problematiky výše smluvních pokut stanovených procentní 

sazbou z fakturované částky za den prodlení učinit následující závěry. V případě 
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prodlení povinné strany s úhradou pouze části fakturované částky, by se smluvní pokuta 

pravděpodobně počítala pouze z dlužné částky, nikoliv z celé fakturované částky.
187

  

U smluvních pokut sjednaných pro případ prodlení s úhradou fakturované částky,  

ve kterých chybí základ pro jejich výpočet, je situace složitější, v citovaných 

judikátech
188

 však Nejvyšší soud takové případy neposoudil jako neurčité a opět 

poukázal na možnost počítat procentní sazbu z fakturované částky nebo z dlužné částky. 

Ve své praxi jsem se již setkala s návrhem smlouvy, ve které byla stanovena  

smluvní pokuta pro případ prodlení s uhrazením faktury ve výši 0,05% z fakturované 

částky – jednalo se tedy o obdobný případ jako výše uvedené. Při přípravě textu 

smlouvy se diskutovala právě otázka, zda je formulace „z fakturované částky“ 

dostatečně určitá. Návrh textu smlouvy navíc formulovala strana, která by v případě 

prodlení s placením faktury onu smluvní pokutu platila. Nakonec byla zvolena 

formulace „z dlužné částky“, aby nemohly vzniknout jakékoliv pochybnosti. Ve světle 

výše uvedené judikatury by se však pravděpodobně i při formulaci „z fakturované 

částky“ smluvní pokuta počítala z dlužné částky.  

Neurčitost určení výše smluvní pokuty může spočívat také v neurčitě vyjádřené 

sazbě. Nejvyšší soud se v jednom ze svých rozsudků
189

 zabýval případem smlouvy,  

kde byla uvedena smluvní pokuta „0,05 z fakturované kupní ceny za každý den 

prodlení“. Nebylo tedy jasné, zda z textu pouze vypadl znak procent a mělo se jednat  

o „0,05%“, nebo zda bylo myšleno jako pět setin z celku sta procent,  

tedy 5 % (1 = 100%, 0,05 = 5%). Dle žalované se jednalo o první variantu (0,05%) 

s tím, že se smluvní pokutou ve výši 5% za den prodlení by při uzavírání smlouvy 

nesouhlasila. Žalobce naopak tvrdil, že bylo myšleno jako druhá varianta (5%). 

Nejvyšší soud toto ujednání o smluvní pokutě posoudil jako určité a dovodil,  

že bylo myšleno „0,05%“ a že značka „%“ byla zjevně nedopatřením opomenuta.  

Dále může nastat situace, kdy je určitě formulována sazba i základ,  

ze kterého se sazba počítá, ale strany si neujednají časové období, za jaké je smluvní 

pokutě udělena, tedy není ujednáno, zda se jedná o jednorázovou pokutu nebo zda se 

jedná o opakující se smluvní pokutu stanovenou za každý den (týden, měsíc, atd.) 
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prodlení. Takovýto případ posuzoval Nejvyšší soud.
190

 Smluvní strany si ve smlouvě  

o dílo v odstavci nazvaném „Smluvní pokuty“ sjednali ujednání, že pro případ prodlení 

objednatele „s úhradou vyúčtování zhotovitele za provedené dílo, bude mít zhotovitel 

právo na úrok z prodlení ve výši 0,1 % dlužné částky, který mu bude objednatel povinen 

zaplatit na podkladě písemné výzvy.“ Odvolací soud ze systematického zařazení 

ustanovení do odstavce nazvaného „Smluvní pokuty“ a taktéž z toho, že se jedná  

o jednorázovou sankci, dovodil, že dané ujednání je ujednáním o smluvní pokutě. 

Nejvyšší soud s tímto závěrem odvolacího soudu, že předmětné ustanovení je 

jednorázovou smluvní pokutou, souhlasil. Svůj názor odůvodnil poukazem na rozdíly 

mezi institutem úroku z prodlení a institutu smluvní pokuty. Nejvyšší soud k tomuto 

konstatoval, že úrok z prodlení se „vždy vztahuje na peněžité plnění a má vždy povahu 

opětujícího se plnění“, oproti tomu smluvní pokuta „sice může být určena i procentní 

sazbou (ze stanoveného základu), obdobně jako úrok z prodlení, zpravidla však je 

určena pevnou částkou, i bez závislosti na plynutí času (tedy jednorázově) a obvykle 

tudíž nebývá opětujícím se plněním.“  

Osobně se neztotožňuji s citovaným závěrem, že v daném případě se jednalo  

o jednorázovou sankci. Dle mého názoru by toto ujednání mohlo být posouzeno jako 

opakující se sankce s tím, že strany si opomněly ujednat, za jaké opakující se časové 

období byla sankce myšlena – zda za každý den prodlení, každý měsíc prodlení, atd. 

Vyvozuji to především z textu daného ujednání, ze kterého zjevně vypadla specifikace 

časového období, a také z výše dané sankce. Výše sazby 0,1% z dlužné částky ukazuje 

spíše na úmysl stanovit tuto sankci jako opakující se, nikoliv jednorázovou. 

Následně je zde otázka, zda bylo dané ujednání myšleno přímo jako úrok  

z prodlení nebo jako smluvní pokuta, jelikož v případě opakující se sankce by se mohlo 

jednat o oba tyto instituty. Pro úrok z prodlení svědčí skutečnost, že jej tak samy strany 

nazvaly, což ovšem nemusí být směrodatné vzhledem k ustanovení § 555 občanského 

zákoníku. Pro smluvní pokutu svědčí systematické zařazení daného ujednání do 

odstavce „Smluvní pokuty“, kterým argumentoval odvolací soud. Na druhou stranu 

systematické zařazení daného ujednání ve smlouvě nemusí být nutně rozhodující,  

je možné, že strany pouze zařadily úrok z prodlení do ustanovení, které považovali za 

úroku z prodlení nejbližší. 
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Pokud však bylo dané ujednání skutečně zamýšleno jako jednorázová sankce,  

je samozřejmě správný argument Nejvyššího soudu, že se jedná o smluvní pokuta, 

neboť ta může být na rozdíl od úroku z prodlení sjednána jako jednorázová. 

8. Moderační právo soudu 

8.1 Úvodem k moderačnímu právu soudu 

Moderační právo soudu upravuje ustanovení § 2051 občanského zákoníku.
191

  

Na první pohled je zřejmé, že zákonodárce při tvorbě tohoto ustanovení § 2051 

vycházel ze znění ustanovení § 301 obchodního zákoníku.
192

 Zákonodárce dokonce 

převzal i slovní spojení „zajišťované povinnosti“, ačkoliv dle terminologie občanského 

zákoníku je smluvní pokuta zařazena mezi utvrzovací instituty, nikoliv zajišťovací.
193

 

Pravděpodobně zde bylo myšleno „utvrzované povinnosti“ a zákonodárce pouze 

„zapomněl“, že smluvní pokutu zařadil mezi utvrzovací instituty. Ukazuje to však na 

nejednotnost užívání pojmů „utvrzení“ a „zajištění“ v občanském zákoníku.  

Blíže k pojmům „zajištění“ a „utvrzení“ viz část 2. této práce. 

Za předchozí právní úpravy byla moderace smluvní pokuty možná pouze na 

základě zmíněného ustanovení § 301 obchodního zákoníku, občanský zákoník z roku 

1964 moderaci neumožňoval. Moderace se tedy týkala pouze smluv, které se řídily 

obchodním zákoníkem. Řídila-li se nějaká smlouva občanským zákoníkem z roku 1964 

a obsahovala-li ujednání s nepřiměřeně vysokou smluvní pokutou, bylo takové ujednání 

posuzováno jako v rozporu s dobrými mravy a tudíž neplatné dle ustanovení § 39 

občanského zákoníku z roku 1964. 

Je-li tedy za současného občanského zákoníku ve smlouvě sjednána nepřiměřeně 

vysoká smluvní pokuta, není takové ustanovení neplatné pro rozpor s dobrými mravy, 

ale je to důvodem pro použití moderačního práva soudu. Může však nastat případ, kdy 

budou v rozporu s dobrými mravy samotné okolnosti, za kterých byla smluvní pokuta 

sjednána, pak by bylo dané ujednání o smluvní pokutě neplatné pro rozpor s dobrými 
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mravy, a to i za situace, kdy vedle toho bude takové ujednání obsahovat i nepřiměřenou 

výši smluvní pokuty.
194

 Tento závěr vyplývá z rozsudku velkého senátu 

občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu,
195

 ve kterém se Nejvyšší 

soud zabýval otázkou, zda lze ustanovení o nepřiměřeně vysoké smluvní pokutě ve 

smlouvě, která se řídí obchodním zákoníkem, posoudit jako neplatné pro rozpor 

s dobrými mravy dle ustanovení § 39 občanského zákoníku z roku 1964.  

Smluvní pokutu lze dle textu ustanovení § 2051 občanského zákoníku 

moderovat pouze „na návrh dlužníka“. Jedná se o poměrně zásadní rozdíl oproti úpravě 

v obchodním zákoníku, kde toto stanoveno nebylo. Dle judikatury k  obchodnímu 

zákoníku
196

 mohl soud smluvní pokutu snížit i bez návrhu dlužníka, dovozovala se tak 

povinnost soudu posoudit (i bez návrhu dlužníka), zda jsou v daném případě důvody pro 

moderaci. Vzhledem k současnému znění občanského zákoníku („na návrh dlužníka“) 

tato judikatura nebude pro aplikaci moderačního práva dle současného občanského 

zákoníku relevantní. 

Moderovat lze pouze smluvní pokutu, která netrpí jinými vady, zejména není 

neurčitá. Takové neurčité ujednání by bylo zdánlivé dle ustanovení § 551 a násl. 

občanského zákoníku. Tedy by se k takovému zdánlivému ujednání nepřihlíželo  

a z logiky věci nelze snižovat smluvní pokutu, která vůbec není právním jednáním.
197

 

K určitosti ujednání o smluvní pokutě viz bod 6.7.1 této práce a k určitosti výše smluvní 

pokuty viz kapitola 7.3 této práce. 

Dle převažujícího názoru odborné literatury
198

 je ustanovení § 2051 kogentní, 

moderační právo soudu nelze tedy dohodou stran vyloučit. Blíže viz část 3. této práce. 

Ustanovení § 577 občanského zákoníku upravuje právo soudu změnit text 

smlouvy obsahující nezákonné určení množstevního, časového, územního nebo jiného 

rozsahu. Ustanovení § 2051 o moderaci smluvní pokuty je ve vztahu speciality k tomuto 

ustanovení § 577.
199

 

Je třeba upozornit, že na nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu ujednanou ve 

spotřebitelské smlouvě se použije ustanovení § 1815 občanského zákoníku, moderace 
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smluvní pokuty dle ustanovení § 2051 občanského zákoníku se na tyto případy 

neuplatní. K nepřiměřeně vysoké smluvní pokutě ujednané ve spotřebitelské smlouvě 

v neprospěch spotřebitele se nebude vůbec přihlížet, soud tak v tomto případě nemůže 

nahrazovat vůli stran a smluvní pokutu zmoderovat, ale smluvní pokutu vůbec 

nepřizná.
200

 Blíže viz část 9. této práce. 

8.2 Moderační právo soudu a rozhodování soudu o snížení smluvní pokuty 

Pro aplikaci moderačního práva soudu se ustálil tzv. třífázový postup soudní 

moderace, který Nejvyšší soud shrnul ve svém rozsudku  

ze dne 18. 1. 2005, sp. zn. 32 Odo 400/2004. Snížení smluvní pokuty je dle Nejvyššího 

soudu „výsledkem určitého procesu rozhodování“, který zahrnuje tři fáze. Nejvyšší soud 

tyto tři fáze v citovaném rozsudku popsal následovně: 

1. „V první fázi soud řeší otázku, zda byla sjednána nepřiměřeně vysoká smluvní 

pokuta. Pro toto posouzení zákon žádná kritéria nestanoví; závěr o tom,  

zda je sjednána nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta, je tedy věcí volného 

uvážení soudu. Posouzení otázky (ne)přiměřenosti smluvní pokuty závisí na 

okolnostech konkrétního případu, zejména na důvodech, které ke sjednání 

posuzované výše smluvní pokuty vedly a na okolnostech, které je provázely.  

Není rovněž vyloučeno, aby soud již při posuzování této otázky přihlédl k 

významu a hodnotě zajišťované povinnosti, zákon mu to však neukládá.“ 

2. „V případě, kdy soud dojde k závěru o nepřiměřenosti smluvní pokuty, nastupuje 

druhá fáze jeho rozhodování, kdy posoudí, zda-li použije svého moderačního 

práva či nikoli, tj. zda-li nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu sníží. Ustanovení 

§ 301 obch. zák. zakotvuje právo soudu, nikoli však jeho povinnost snížit 

nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu. Stejně jako ve shora popsané první fázi 

jeho rozhodování, zákon ani v této druhé fázi nevymezuje žádná kritéria pro 

rozhodnutí soudu, zda svého moderačního práva použije a je rovněž věcí jeho 

úvahy, zda při tomto posouzení přihlédne případně i k významu a hodnotě 

zajišťované povinnosti.“ 

3. „Bude-li výsledkem druhé fáze rozhodování soudu jeho závěr, že svého 

moderačního práva využije, nastupuje poslední třetí etapa jeho rozhodování, kdy 

posuzuje, až kam (v jakém rozsahu) nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu sníží. 
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Teprve v této poslední fázi rozhodování je soud ze zákona povinen přihlédnout  

k hodnotě a významu zajišťované povinnosti, přičemž možnost soudu snížit 

smluvní pokutu není neomezená – věřitel má vždy právo na pokutu alespoň ve 

výši vzniklé škody. … ustanovení § 301 obch. zák. neukládá soudu povinnost 

přihlédnout k hodnotě a významu zajišťované povinnosti při posouzení 

přiměřenosti (nepřiměřenosti) smluvní pokuty, ani při rozhodování, zda svého 

moderačního práva využije, nýbrž pouze při následném posouzení rozsahu 

snížení smluvní pokuty.“ 

 

Obdobně Nejvyšší soud ohledně fází moderace judikoval také v několika svých 

dalších rozhodnutích.
201

  

V souvislosti se třemi fázemi soudní moderace tak, jak je judikoval Nejvyšší 

soud, upozornil D. Patěk
202

 na určité nedostatky tohoto postupu.  

Jeho výhrady se týkají kritérií, která by dle Nejvyššího soudu měla být 

zohledňována v první a ve třetí fázi soudní moderace. Dle názoru D. Patěka  

„z požadavku komplexního zhodnocení smluvního ujednání a z něj vznikající smluvní 

pokuty vyplývá přímo povinnost soudu zabývat se (mimo jiné) hodnotou a významem 

zajišťované povinnosti již v první fázi procesu moderace“, nikoliv až ve třetí fázi,  

jak uvádí citovaný rozsudek Nejvyššího soudu. Důvodem je dle D. Patěka zjevná 

souvislost mezi rozhodováním o nepřiměřenosti výše smluvní v první fázi a mezi 

samotným rozhodováním o moderaci smluvní pokuty ve třetí fázi. Neboť třetí fázi 

procesu soudní moderace považuje pouze za konkretizaci první fáze – jestliže v první 

fázi soud dospěje k závěru, že daná smluvní pokuta je nepřiměřená, ve třetí fázi pak 

posuzuje, v jakém rozsahu takovou nepřiměřenou pokutu sníží. Dle názoru D. Patěka by 

tak „v konkrétním případě měla být zvažována tatáž kritéria při hodnocení přiměřenosti 

výše smluvní pokuty i při její moderaci“. 

Další výhrada D. Patěka se týká druhé fáze soudní moderace, kdy nesouhlasí  

s citovaným rozsudkem Nejvyššího soudu v tom, že se jedná o právo nikoliv povinnost 

soudu snížit nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu. Text ustanovení o moderačním 

právu soudu chápe jako „vyjádření výjimečného případu možného prolomení autonomie 

smluvních stran“ a tedy dojde-li soud k závěru o nepřiměřenosti výše dané smluvní 
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pokuty, je soud povinen tuto smluvní pokutu moderovat. Dále D. Patěk upozorňuje na 

další rozměr této problematiky. Pokud soud v první fázi moderace posoudí danou 

smluvní pokutu jako nepřiměřenou, ale ve druhé fázi by se rozhodl své moderační právo 

nevyužít, nabízí se otázka, proč soud tyto důvody, které ho vedly k upuštění  

od moderace, nezohlednil již v první fázi. A taktéž z pohledu dlužníka se jeví jako 

nespravedlivé, aby soud ponechal smluvní pokutu, kterou v první fázi posoudil jako 

nepřiměřenou, v původní, nezmoderované výši. 

Své výše uvedené výhrady D. Patěk shrnul do závěru, že (i) vzhledem ke 

shodnému předmětu úvah soudu v první a třetí fázi soudní moderace považuje 

rozfázování rozhodovací činnosti soudu za zbytečné, a že (ii) druhá fáze moderace by 

vůbec neměla být předmětem úvah soudu, neboť nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu 

je dle jeho názoru nutné moderovat vždy. 

Osobně souhlasím s výhradami D. Patěka především ohledně druhé fázi soudní 

moderace. Dospěl-li soud k závěru, že daná smluvní pokuta je nepřiměřená,  

není na místě umožnit soudu, aby se mohl rozhodnout takovou nepřiměřeně vysokou 

smluvní pokutu nesnížit a ponechat jí v nepřiměřené výši. Následně je k zamyšlení,  

jaký smysl má ve světle uvedených argumentů ona druhá fáze rozhodování, a zda vůbec 

nějaký. Což souvisí i s první výhradou D. Patěka ohledně vztahu první a třetí fáze.  

Je-li třetí fáze pouze konkretizací první fáze, opět vzniká otázka, zda je nutné,  

aby proces soudní moderace zahrnovat také druhou fázi. Osobně se neztotožňuji  

se závěrečnou myšlenou D. Patěka o zbytečnosti rozlišování fází soudní moderace.  

Dle mého názoru se jedná o dvě postupná rozhodnutí – nejdříve je třeba se zamyslet, 

zda je smluvní pokuta nepřiměřená, a teprve následně rozhodnout, v jakém rozsahu jí 

snížit. Považuji totiž otázku, o kolik přesně je třeba danou smluvní pokutu snížit,  

za mnohem obtížnější (je zde nepřeberně možností, jakou konkrétní částku stanovit)  

než rozhodnutí o tom, zda je daná výše smluvní pokuty přiměřená či nikoliv (rozhodnutí 

ano nebo ne). V rozdělení těchto dvou fází proto spatřuji určitou logiku. Třebaže lze 

souhlasit s názorem D. Patěka v tom, že všechna kritéria by měla být zvažována již při 

posuzování (ne)přiměřenosti výše smluvní pokuty a při následném rozhodnutí  

o konkrétním snížení smluvní pokuty již žádná nová kritéria nezohledňovat. 

Následující text této části 8. práce zabývající fázemi soudní moderace  

a judikaturou Nejvyššího soudu k nim je tak uváděn s vědomím těchto výhrad, i přesto, 

že je výslovně nezmiňuje. 
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Posuzováním (ne)přiměřenosti výše smluvní pokuty se blíže zabývá kapitola 8.3 

této práce. 

Ohledně samotného rozhodnutí soudu o snížení smluvní pokuty lze konstatovat, 

že toto rozhodnutí má konstitutivní povahu. Komentovaná literatura
203

 se shoduje na 

tom, že důvodem této konstitutivní povahy rozhodnutí je skutečnost, že v důsledku 

rozhodnutí soudu o moderaci nárok věřitele na smluvní pokutu v rozsahu snížení 

zaniká.  

V souvislosti s moderací smluvní pokuty je třeba upozornit, že moderovat je 

možné pouze výslednou částku smluvní pokuty, nikoliv vlastní způsob jejího určení.
204

 

Odborná literatura
205

 i dosavadní judikatura
206

 se shodovaly na tom,  

že moderovat lze pouze existující nárok na smluvní pokutu. Toto pravidlo se týkalo  

i situace, kdy smluvní pokuta zanikla započtením, tedy oprávněná strana ze smluvní 

pokuty započetla svou pohledávku ze smluvní pokuty proti pohledávce, kterou měla  

u strany povinné ze smluvní pokuty. Někteří autoři přesto upozorňovali na určitá úskalí 

této praxe.
207

 

Nedávno však velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího 

soudu dospěl k odlišnému závěru, když ve svém rozsudku
208

 moderaci jednostranně 

započtené smluvní pokuty připustil. V daném případě se žalobkyně domáhala zaplacení 

částky 1 407 449,30 Kč jako doplatku ceny díla na základě uzavřené smlouvy o dílo. 

Žalovaný ovšem argumentoval tím, že si na tuto pohledávku započetl svoji pohledávku 

představující nárok na smluvní pokutu za porušení povinnosti žalobkyně – na straně 
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žalobkyně prý došlo k prodlení s předáním díla v trvání 77 dnů, smluvní pokuta proto 

dosáhla částky 1 426 874,50 Kč. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že je nutno snížit 

smluvní pokutu na částku 400 000 Kč, k zániku pohledávky započtením tak došlo pouze 

v tomto rozsahu. Dle názoru odvolacího soudu k zániku pohledávky žalobkyně nedošlo, 

neboť právu žalovaného na smluvní pokutu nelze poskytnout právní ochranu,  

dále odvolací soud uvedl, že výkon práva žalovaného na smluvní pokutu považuje  

za rozporný se zásadami poctivého obchodního styku. Nejvyšší soud rozsudek 

odvolacího soudu zrušil a vrátil mu věc k dalšímu projednání. Ve svém rozsudku 

Nejvyšší soud zopakoval své dřívější závěry ohledně tří fází procesu soudní moderace  

a dále zopakoval, že ustanovení § 301 obchodního zákoníku je kogentním ustanovením, 

od kterého se nelze odchýlit. Nejvyšší soud ve svých úvahách vycházel z účelu 

moderace jako z ochrany dlužníka před nepřiměřenou výší smluvní pokuty.  

Přičemž (ne)přiměřenost smluvní pokuty by se dle Nejvyššího soudu měla být 

posuzována vzhledem k okolnostem, které zde byly v době sjednání smluvní pokuty.  

K okolnostem, které nastaly až po sjednání smluvní pokuty, přihlížet nelze. Nejvyšší 

soud tak dopěl k závěru, že „k moderaci smluvní pokuty nedochází s účinky ex nunc, 

nýbrž ex tunc, k okamžiku ujednání o smluvní pokutě. Je-li smluvní pokuta nepřiměřená, 

nemůže jednostranným zápočtem dojít v rozsahu její nepřiměřené výše k zániku 

pohledávky ze smluvní pokuty, ani k zániku pohledávky, proti níž je započítáváno.“  

Dále Nejvyšší soud dodal, že v tomto svém rozsudku danou otázku posoudil jinak  

než ve svých dosavadních rozhodnutích.
209

   

Nejvyšší soud tak přehodnotil svůj dosavadní názor na tuto problematiku. 

Tomuto novému názoru Nejvyššího soudu, že k moderaci smluvní pokuty dochází  

s účinky ex tunc, je třeba přiznat určitou logiku. Pokud by moderace měla účinky  

ex nunc, nebylo by možné nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu zmoderovat poté,  

co proti ní byla započtena jiná pohledávka. Účinky snížení smluvní pokuty ex tunc 

zabrání také tomu, aby věřitel (oprávněný ze smluvní pokuty) účelově započetl svojí 

pohledávku ze smluvní pokuty vůči nějaké dlužníkově pohledávce a zabránil tak 

případné moderaci smluvní pokuty – viz judikovaný případ, kde byla téměř shodná výše 

věřitelem požadované smluvní pokuty a výše ceny díla, kterou měl zaplatit. Účinky 

moderace smluvní pokuty ex tunc tak umožní předejít situaci, kdy jedna strana 
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započtením pohledávky de facto zbaví druhou smluvní stranu jejího práva na ochranu 

před nepřiměřeně vysokou smluvní pokutou. 

8.3 Posuzování přiměřenosti výše smluvní pokuty 

K posuzování toho, zda je daná výše smluvní pokuty nepřiměřená, či nikoliv, 

dochází v první fázi rozhodování soudu o moderaci.
210

  

 Občanský zákoník nestanoví maximální výši smluvní pokuty, ani předchozí 

právní úprava toto nestanovovala. Rozhodnutí o tom, zda je smluvní pokuta  

v konkrétním případě nepřiměřená, je tak věcí volného uvážení soudu. Judikatura pouze 

stanovila určitá kritéria, na základě kterých byla smluvní pokuta v daném případě 

shledána nepřiměřenou, nestanoví však konkrétní částku smluvní pokutu, která by byla 

přiměřená i pro všechny ostatní případy. Těmito kritérii jsou výše citované „okolnosti 

konkrétního případu, zejména důvody, které ke sjednání posuzované výše smluvní 

pokuty vedly a okolnosti, které je provázely“. Soud by tak měl v rámci své úvahy  

o přiměřenosti konkrétní smluvní pokuty zvážit všechny tyto okolnosti konkrétního 

případu. Jak rovněž vyplývá z výše citovaného rozsudku Nejvyššího soudu,
211

  

může soud již v první fázi při posuzování (ne)přiměřenosti smluvní pokuty přihlédnout 

„k významu a hodnotě zajišťované povinnosti, zákon mu to však neukládá“, významem  

a hodnotou zajišťované povinnosti je soud povinen se zabývat až ve třetí fázi  

při posuzování toho, v jakém rozsahu smluvní pokutu sníží.
212

 

Z odůvodnění soudu by mělo být zřejmé, jak dospěl ke svému závěru  

o přiměřenosti nebo nepřiměřenosti dané výše smluvní pokutu a zda byly při 

posuzování (ne)přiměřenosti výše smluvní pokuty skutečně vzaty v úvahu okolnosti 

konkrétního případu. Toto tak klade určité zvýšené požadavky na kvalitu odůvodnění 

soudního rozhodnutí, zejména je nezbytné, aby soud ve svém rozhodnutí vymezil 

okolnosti, jež jsou rozhodné pro aplikaci ustanovení hmotného práva v konkrétní věci,  

a v odůvodnění vysvětlil, na základě jaké úvahy k jejich vymezení dospěl. Pouhé 

konstatování ve smyslu, že výše smluvní pokuty odpovídá hodnotě a významu 

                                                 
210

 Viz výše citovaný rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 1. 2005, sp. zn. 32 Odo 400/2004: „V první 

fázi soud řeší otázku, zda byla sjednána nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta. Pro toto posouzení zákon 

žádná kritéria nestanoví; závěr o tom, zda je sjednána nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta, je tedy věcí 

volného uvážení soudu. Posouzení otázky (ne)přiměřenosti smluvní pokuty závisí na okolnostech 

konkrétního případu, zejména na důvodech, které ke sjednání posuzované výše smluvní pokuty vedly a na 

okolnostech, které je provázely. Není rovněž vyloučeno, aby soud již při posuzování této otázky přihlédl k 

významu a hodnotě zajišťované povinnosti, zákon mu to však neukládá.“ 
211

 Taktéž výše citovaný rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 1. 2005, sp. zn. 32 Odo 400/2004. 
212

 K tomu viz výhrady D. Patěka uvedené výše v kapitole 8.2 této práce. 
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zajišťované povinnosti není možné, neboť neumožňuje přezkum správnosti dané úvahy 

odvolacím soudem.
213

  

Při posuzování (ne)přiměřenosti smluvní pokuty nelze danou smluvní pokutu 

porovnávat s výší ostatních smluvních pokut ve smlouvě, neboť okolnosti konkrétního 

případu se posuzují vždy vzhledem k jedné konkrétní smluvní pokutě.
214

  

S výše uvedeným souvisí také hledisko vyváženosti smlouvy. Ve třetí fázi,  

kdy je rozhodováno o rozsahu snížení smluvní pokuty, by měl soud ve svých úvahách 

vycházet pouze z hodnoty a významu zajišťované povinnosti, jak stanoví ustanovení  

§ 2051 občanského zákoníku. Žádná jiná kritéria nemohou být zohledněna.
215

 Nelze tak 

zohlednit ani hledisko vyváženosti smlouvy, neboť zásadu autonomie vůle stran nelze 

podřídit zásadě rovnosti smluvní stran, jejímž projevem by měla být i vyváženost 

smlouvy z hlediska práv a povinností stran.
216

  

Za kritérium pro posouzení (ne)přiměřenosti výše smluvní pokuty nelze 

považovat osobní, majetkové či sociální poměry povinného ze smluvní pokuty a nelze 

k nim přihlížet ani ve třetí fázi moderace, kdy soud rozhoduje, v jakém rozsahu smluvní 

pokutu sníží.
217

  

Příkladem okolností konkrétního případu, na základě kterých lze posoudit 

(ne)přiměřenost výše konkrétní smluvní pokuty, může být skutečnost, jaká ze stran výši 

smluvní pokuty navrhla. K tomuto závěru dospěl Nejvyšší soud v jednom ze svých 

rozsudků.
218

 V daném případě se jednalo o smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo 

provedení rekonstrukce a opravy rodinného domu do určitého termínu, dále byla 

sjednána smluvní pokuta pro případ nesplnění termínu dokončení díla ve výši 0,2 %  

z dohodnuté ceny díla za každý den prodlení. Dílo však nebylo dokončeno včas, 

žalobkyně (objednatel) od smlouvy odstoupila a vyúčtovala žalovanému (zhotoviteli) 

smluvní pokutu za 238 dní prodlení. Soud prvního stupně posoudil požadavek 

žalobkyně na zaplacení jako důvodný a podmínky pro využití moderačního práva 

neshledal. Oproti tomu odvolací soud dospěl k závěru, že smluvní pokutu je třeba snížit. 

Vycházel přitom z výše „přímé škody“, která žalobkyni vznikla a která spočívala v tom, 

že „musela platit náklady na bydlení – nájemné ve výši 3.000,- Kč měsíčně“. Nejvyšší 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2011, sp. zn. 32 Cdo 4469/2010. 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2013, sp. zn. 23 Cdo 2400/2012 a rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 23. 5. 2013, sp. zn. 23 Cdo 1135/2012. 
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 HULMÁK a kol, 2014, str. 1293. 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2006, sp. zn. 29 Odo 1105/2003 a rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 15. 8. 2011, sp. zn. 23 Cdo 1728/2010. 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2009, sp. zn. 23 Cdo 1646/2007. 
218

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2010, sp. zn. 23 Cdo 231/2010. 
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soud s takovýmto závěrem odvolacího soudu nesouhlasil, vytkl odvolacímu soudu 

nesprávnou aplikaci moderačního práva a dodal, že odvolací soud se při svých úvahách 

o (ne)přiměřenosti smluvní pokuty nezabýval okolnostmi, za nichž byla smluvní pokuta 

sjednána, zejména tím, jaké důvody vedly k jejímu sjednání. Příkladem okolností,  

za nichž byla smluvní pokuta sjednána, a důvodů, které k jejímu sjednání vedly,  

by dle Nejvyšší soud mohla být skutečnost, která ze stran takto koncipovanou smluvní 

pokutu navrhla.  

Při posuzování rozsahu snížení smluvní pokuty může soud přihlédnout také  

k tomu, zda je daný dluh vedle smluvní pokuty utvrzen nebo zajištěn jinými instituty, 

například zda byl ujednán úrok z prodlení. Úvaha o použití moderačního práva však 

nesmí být založena pouze na této okolnosti, soud musí vždy v rámci třetí fáze moderace 

přihlédnout k hodnotě a významu zajišťované povinnosti.
219

 Jako konkrétní příklad této 

problematiky lze uvést případ, kterým se zabýval Nejvyšší soud.
220

 V daném případě 

byla posuzována přiměřenost smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o půjčce. Žalobce 

půjčil žalovaným částku 400 000 Kč s úrokovou sazbou 7% měsíčně, půjčka byla 

splatná do určitého data, byla sjednána smluvní pokuta ve výši 70 000 Kč pro případ 

prodlení se zaplacením půjčky za každý započatý měsíc prodlení, dále byla pohledávka 

žalobce z půjčky zajištěna zástavním právem k domku žalovaných. Následně se strany 

dohodly na změně smlouvy, kdy výše úrokové sazby byla nově 6% měsíčně, výše 

smluvní pokuty činila nově 91 000 Kč za každý započatý měsíc prodlení a došlo  

i ke změně data splatnosti. Případ doputoval až k Nejvyššímu soudu. Nejvyšší soud 

souhlasil s názorem odvolacího soudu, že výše smluvní pokuty je v rozporu s dobrými 

mravy. Tento svůj závěr odůvodnil tím, že daná pohledávka byla zajištěna zástavním 

právem k nemovitosti žalovaných (strany povinné ze smluvní pokuty) a vedle toho  

i smluvní pokutou ve výši 70 000 Kč, resp. 91 000 Kč za každý měsíc prodlení.  

8.4 Přiměřená a nepřiměřená výše smluvní pokuty 

8.4.1 Jednorázová a opakující se smluvní pokuta 

Při posuzování (ne)přiměřenosti výše smluvní pokuty je třeba rozlišovat, zda se 

jedná o smluvní pokutu stanovenou za jedno porušení povinnosti (jednorázová smluvní 

pokuta) nebo stanovenou ve formě určité sazby za nějaké časové období (opakující se 

smluvní pokuta), v druhém případě půjde nejčastěji o procentní sazbu za den prodlení se 

                                                 
219

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 4. 2009, sp. zn. 32 Cdo 1002/2008. 
220

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 1 2001, sp. zn. 33 Cdo 3072/2000. 
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splněním povinnosti. U obou těchto variant se tak uplatní odlišná měřítka pro 

posuzování (ne)přiměřenosti jejich výše.
221

 

 Rozlišováním obou situací se ve svém rozsudku zabýval Nejvyšší soud.
222

  

V daném případě se jednalo o kupní smlouvu na bytovou jednotku, ve které si smluvní 

strany ujednali smluvní pokutu pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny ve výši 

0,25% denně z jejího nedoplatku. Soud prvního stupně shledal smluvní pokutu  

v rozporu s dobrými mravy, dle názoru odvolacího soudu naopak smluvní pokuta  

v rozporu s dobrými mravy nebyla, jelikož své výše dosáhla v důsledku prodlení 

žalované (strany povinné ze smluvní pokuty). Nejvyšší soud uvedl, že „v posuzované 

věci byla konečná výše smluvní pokuty plně závislá na době, po kterou žalovaná 

nedostála povinnosti, kterou sama smluvně převzala“ a konstatoval, že při posuzování 

(ne)přiměřenosti výše smluvní pokuty je třeba hodnotit jinak smluvní pokutu sjednanou 

jednorázovou sazbou a jinak smluvní pokutu sjednanou formou určité sazby za 

stanovenou časovou jednotku. Závěrem Nejvyšší soud dodal, že „na nepřiměřenost 

smluvní pokuty nelze usuzovat z její celkové výše, je-li důsledkem dlouhodobého 

prodlení a s tím spojeným navyšováním o jinak přiměřenou „denní sazbu“ smluvní 

pokuty. Opačný závěr je nepřijatelný, neboť by ve svých důsledcích zvýhodňoval 

dlužníka (čím déle by dlužník své povinnosti neplnil, tím více by byl zvýhodněn při 

posuzování případné nepřiměřenosti výše smluvní pokuty) a znamenal by zpochybnění 

funkcí, které má smluvní pokuta plnit.“ Tento svůj závěr Nejvyšší soud následně 

zopakoval v několika svých dalších rozhodnutích.
223

  

 Lze tedy shrnout, že v případě jednorázové smluvní pokuty se její 

(ne)přiměřenost posuzuje s ohledem na poměr mezi hodnotou smluvní pokutou 

utvrzené pohledávky a výší smluvní pokuty. U smluvní pokuty stanovené procentní 

sazbou za den prodlení, popř. za jiné časové období, je třeba při posuzování její 

(ne)přiměřenosti vycházet z „denní sazby“, nikoliv z celkové (konečné) výše smluvní 

pokuty.
224

 

 Ze své praxe mohou uvést, že neprávníci při stanovování výše smluvní pokuty 

poměrně často nerozlišují mezi tím, zda se jedná o jednorázovou nebo opakující se 
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 HULMÁK a kol, 2014, str. 1291. 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 11. 2006, sp. zn. 33 Odo 61/2005; rozsudek Nejvyššího soudu 

ze dne 27. 2. 2007, sp. zn. 33 Odo 236/2005, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 7. 2007,  

sp. zn. 32 Odo 1299/2006, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2007, sp. zn. 32 Odo 2926/2007 nebo 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2012, sp. zn. 32 Cdo 3622/2011. 
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 Viz výše citovaný rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2004, sp. zn. 33 Odo 588/2003. 
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smluvní pokutu. V horším případě se ani nezamýšlejí nad přiměřeností dané částky  

a jednu výši smluvní pokuty stanoví u všech smluvních pokut ve smlouvě bez rozlišení 

toho, o jak závažné porušení povinnosti se jedná, i bez rozlišení právě opakující se nebo 

jednorázové povahy smluvní pokuty. 

8.4.2 Hranice 0,5% z dlužné částky za den prodlení? 

V praxi se lze setkat s tvrzením, že hranicí pro přiměřenost smluvní pokuty 

vyjádřené procentní sazbou je 0,5% z dlužné částky za den prodlení. Nejvyšší soud sice 

v minulosti uvedl, že se jedná o ustálenou hranici,
225

 na druhou stranu však jako 

přiměřenou posoudil smluvní pokutu nad touto hranicí
226

 a naopak jako nepřiměřenou 

smluvní pokutu 0,5% nebo pod touto hranicí.
227

 V jednom ze svých pozdějších 

rozhodnutí
228

 i sám Nejvyšší soud judikoval, že závěr o přiměřenosti či nepřiměřenosti 

sazby 0,5% denně z dlužné částky závisí na konkrétních okolnostech daného případu. 

Sazbu 0,5% za den prodlení tak nelze chápat nijak normativně a posouzení přiměřenosti 

konkrétní výše smluvní pokuty bude záležet na okolnostech konkrétního případu.  

K hranici 0,5% za den prodlení se ve svém nálezu vyjádřil také Ústavní soud.
229

 

V daném případě se ovšem Ústavní soud zabýval výší úroku z prodlení, nikoliv přímo 

smluvní pokutou. Ústavní soud zde řešil otázku, zda může z ústavního pohledu obstát 

závěr soudů, v důsledku kterého je stěžovatelka povinna zaplatit úrok z prodlení ve výši 

0,5% denně, tedy 182,5% ročně. Přičemž pro prvních třicet dnů prodlení byl sjednán 

úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky, a až pro prodlení delší než třicet dnů byl 

sjednán posuzovaný úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky. Ústavní soud 

takovou výši úroku z prodlení posoudil jako protiústavní s odůvodněním,  

že posuzovaná výše úroku z prodlení má v tomto případě spíše šikanózní než motivační 

charakter.
230
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v judikatuře zdůrazňováno, že porušení zásad poctivého obchodního styku při uplatnění nároku na úrok  
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závazků, a že rozpor právního úkonu s dobrými mravy je třeba posuzovat v každém případě individuálně, 
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postavení, je samozřejmě taková úvaha potud správná, pokud sama výše těchto úroků nemá spíše než 
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Nejvyšší soud se proti citovanému nálezu Ústavního soudu vymezil ve svém 

rozsudku.
231

 V daném případě se jednalo o smlouvu o dílo, ve které byla mezi stranami 

dohodnuta smluvní pokuta ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení  

s placením díla v termínech. Odvolací soud při posuzování smluvní pokuty vyšel 

z uvedeného nálezu Ústavního soudu a posoudil takovou výši smluvní pokuty 

jako rozpornou s dobrými mravy. Nejvyšší soud s tímto závěrem odvolacího soudu 

nesouhlasil a vytkl odvolacímu soudu, že přiměřenost smluvní pokuty posuzoval podle 

zásad, které Ústavní soud použil ve vztahu k přiměřenosti úroku z prodlení. Nejvyšší 

soud poukázal na rozdílnost smluvní pokutu a úroku z prodlení, a zdůraznil,  

že i v případě, kdy je smluvní pokuta sjednána formou odpovídající úroku z prodlení 

jedná se stále o dva odlišné instituty. Dle Nejvyššího soudu se oba instituty liší nejen 

svým charakterem, ale také svým účelem a funkcí. A dále připomněl, že smluvní pokuta 

a úrok z prodlení mohou obstát vedle sebe, smluvní pokutu totiž lze sjednat za porušení 

povinnosti, jejíž porušení je sankcionováno již úrokem z prodlení.  

Přímo výši úroku z prodlení se velký senát občanskoprávního a obchodního 

kolegia Nejvyššího soudu věnoval v jiném svém rozsudku.
232

 V posuzovaném případě 

se jednalo o kupní smlouvu na nákladní vozidlo s cenou 310 000 Kč, ve smlouvě si 

strany ujednali úrok z prodlení se zaplacením kupní ceny ve výši 0,5% z dlužné částky 

za každý den prodlení. Odvolací soud posoudil takové ujednání o úroku z prodlení jako 

absolutně neplatné pro rozpor s dobrými mravy a přiznal žalobci právo pouze na 

zákonný úrok z prodlení. Tento svůj závěr odvolací soud odůvodnil konstatováním,  

že k tomuto závěru dospěl s ohledem na konkrétní okolnosti daného případu, zejména  

s přihlédnutím k výši zajištěné pohledávky. Nejvyšší soud věc zrušil a vrátil k dalšímu 

řízení. Dle Nejvyššího soudu odvolací soud, nevzal v úvahu okolnosti a důvody,  

které vedly k dané výši úroku z prodlení, resp. nevyhodnotil, zda a jaký vliv těmto 

okolnostem přisoudil. Dále Nejvyšší soud připomněl odvolacímu soudu, že okolnostmi 

významnými pro posouzení toho, zda se ujednání o výši úroku z prodlení nepříčí 

dobrým mravům, mohou být pouze okolnosti, které existovaly v době uzavření 

smlouvy. Nejvyšší soud dodal, že odvolací soud správně na daný případ neaplikoval 

                                                                                                                                               
motivační charakter právě charakter šikanózní. Částka, kterou je povinen platit subjekt, jenž se dostane 

do prodlení, odpovídající úroku 182 % ročně, jako je tomu právě ve zkoumaném případě, je již očividně 

(rovněž) za hranicí, kterou lze považovat podstatě a smyslu daného institutu úroku z prodlení za 

adekvátní. Na tom nic nemění to, že úroky byly sjednány pro prvních 30 dnů prodlení ve výši 0,1 %  

a až následně pro delší prodlení byly sjednány úroky ve výši 0,5 %.“ 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 3. 2012, sp. zn. 32 Cdo 4920/2010. 
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ustanovení o moderačním právu soudu, neboť to se vztahuje na nepřiměřeně vysokou 

smluvní pokutu, nikoliv na úroky z prodlení. Závěrem Nejvyšší soud odkázal na 

citovaný nález Ústavního soudu
233

 a vyjádřil přesvědčení, že tento jeho rozsudek je  

v souladu tímto nález Ústavního soudu.  

Je třeba zmínit, že někteří autoři
234

 nesouhlasí s takto výrazným rozlišováním 

smluvní pokuty a úroku z prodlení jako dvou odlišných institutů uváděným v judikatuře 

Nejvyššího soudu.  

J. Šilhán
235

 k citovanému rozsudku Nejvyššího soudu
236

 uvádí, že „Tuto úvahu 

takto formulovanou a takto zdůvodněnou je nutno odmítnout. Není důvodu, aby oba 

instituty byly takto výrazně odlišovány. Není pravdou, že by se oba instituty účelem  

a funkcí lišily. Sjednáním smluvního úroku z prodlení je naopak sledován zpravidla 

naprosto shodný záměr, jaký je sledován sjednáním smluvní pokuty. Nesmyslné je též 

poukazovat na „zákonný“ charakter úroku z prodlení, je-li předmětem posuzování 

dohoda o jeho „smluvní“ výši.“ 

Existují zde tak určité výhrady odborné veřejnosti k takto striktnímu názoru 

Nejvyššího soudu, který ve svých rozhodnutích důsledně odlišuje oba instituty  

a zdůrazňuje jejich odlišnou funkci. Je třeba dát za pravdu názoru těchto autorů v tom, 

že u smluvní pokuty stanovené za den prodlení s plněním peněžité povinnosti a u úroku 

z prodlení je funkce obou institutů velice podobná. Což je logické za situace, kdy se obě 

sankce vztahují k porušení téže povinnosti. 

Nicméně souhlasím s názorem Nejvyššího soudu v tom, že smluvní pokuta  

a úrok z prodlení jsou dva odlišné instituty a že se v jedné smlouvě mohou k zajištění 

téže povinnosti vyskytovat vedle sebe. V rozhodnutích Nejvyššího soudu bývá 

poukazováno na rozdílnost obou institutů a v jednom ze svých rozhodnutí
237

 Nejvyšší 

soud dokonce výslovně upozorňuje, že v případě souběžné existence obou nároků  
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 Nález Ústavního soudu ze dne 7. 5. 2009, sp. zn. I. ÚS 523/07. 
234

 HULMÁK a kol, 2014, str. 1051. 
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je třeba zaměřit se právě na přiměřenost výše takové smluvní pokuty. V praxi jsem se  

s takovýmito případy již setkala. Praktický problém spatřuji spíše v tom,  

aby bylo v daném ustanovení smlouvy jasně uvedeno, zda se jedná o úrok z prodlení 

nebo o smluvní pokutu. A to proto, že v případě, kdy by se jednalo o smluvní pokutu, 

mohl by věřitel vedle toho požadovat i zákonný úrok z prodlení; opačná situace by 

nastat nemohla, v případě úroku z prodlení by dlužník měl povinnost platit „pouze“ 

úrok z prodlení, nikoliv obojí. Pro dlužníka je tedy výhodnější do smlouvy pro případ 

prodlení se zaplacením dlužné částky uvést pouze ustanovení o úroku z prodlení. Pokud 

by z daného ustanovení nebylo zřejmé, zda se jedná o smluvní pokutu nebo o úrok  

z prodlení, mohl by ohledně toho mezi smluvními stranami vzniknout spor. 

Ke vztahu smluvní pokuty a úroku z prodlení blíže viz kapitola 10.2 této práce. 

8.4.3 Příklady přiměřené a nepřiměřené výše smluvní pokuty 

Jak již bylo řečeno výše, smluvní pokuta ve výši 0,5% z dlužné částky denně by 

neměla být považována za normativní hranici, a posouzení (ne)přiměřenosti konkrétní 

smluvní pokuty bude vždy záviset na okolnostech daného případu. V judikatuře 

Nejvyššího soudu se vyskytují případy, kdy byla shledána jako nepřiměřená smluvní 

pokutu s nižší denní sazbou a naopak, existují případy, kdy byly jako přiměřené 

posouzeny smluvní pokuty se sazbou vyšší než oněch 0,5% z dlužné částky. A jak již 

taktéž bylo uvedeno výše, i sám Nejvyšší soud v jednom ze svých rozhodnutí uvedl,  

že závěr o přiměřenosti či nepřiměřenosti sazby 0,5% denně z dlužné částky závisí na 

konkrétních okolnostech daného případu.
238

 Na přiměřenost nebo nepřiměřenost výše 

smluvní pokuty nelze tedy usuzovat pouze z výše sazby, ale je tuto výši nutno posoudit 

vzhledem k okolnostem daného případu. 

Že konkrétní procentní sazbu za den prodlení nelze považovat za normativní 

hranici je možno demonstrovat na případu sazby 1% z dlužné částky za den prodlení.  

V jednom ze svých rozhodnutí
239

 Nejvyšší soud označil smluvní pokutu ve výši 1%  

z dlužné částky za den prodlení za nepřiměřenou. Oproti tomu lze uvést několik 

rozhodnutí Nejvyššího soudu, kde byla sazba smluvní pokuty ve výši 1% z dlužné 

částky za den naopak posouzena jako přiměřená. 

Jako příklad lze uvést rozhodnutí Nejvyššího soudu,
240

 ve kterém Nejvyšší soud 

posoudil jako přiměřenou smluvní pokutu pro případ neuhrazení některé platby k datu 
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splatnosti ve výši 1% z dlužné částky za den prodlení. V daném případě se jednalo  

o nájemní smlouvu, dle které pronajímatelé jako spoluvlastníci pozemků (žalobci) 

pronajali nájemci (žalovanému) pozemek za nájemné ve výši 8 776 Kč ročně, s tím,  

že žalovaný se zavázal platit zálohu ve výši 2 500 Kč vždy do 30. 4. daného roku  

a doplatek ve výši 6 276 Kč vždy do 30. 9. daného roku. Žalovaný v letech 2002 až 

2004 neplatil nájemné včas, žalobci tak požadovali zaplacení smluvní pokuty v celkové 

výši 30 563 Kč. Žalovaný smluvní pokutu odmítl zaplatit s odůvodněním, že smluvní 

pokutu považuje na nepřiměřeně vysokou. Soud prvního stupně i odvolací soud tuto 

smluvní pokutu posoudili jako přiměřenou. Dle Nejvyššího soudu odvolací soud 

náležitě přihlédl k účelu smluvní pokuty a zohlednil též celkový prospěch žalovaného 

plynoucí pro něj z nájemní smlouvy, když vzal v úvahu skutečnost, že žalobci nemohli 

po dobu nájmu se svými pozemky nijak nakládat. Dále Nejvyšší soud připomněl již 

dříve judikovaný závěr, že na nepřiměřenost smluvní pokuty nelze usuzovat z její 

celkové výše, je-li tato výše důsledkem dlouhodobého prodlení dlužníka. Nejvyšší soud 

uzavřel, že denní výše smluvní pokuty 87,76 Kč není sama o sobě nepřiměřená  

a je v souladu s účelem smluvní pokuty.   

V souvislosti s (ne)přiměřeností smluvní pokutou ve výši 1% z dlužné částky za 

den prodlení, lze uvést rozsudek,
241

 kde Nejvyšší soud dokonce výslovně uvedl,  

že smluvní pokutu v takové výši nelze bez přihlédnutí ke konkrétním okolnostem 

daného případu označit za nepřiměřenou.  

V judikatuře Nejvyššího soudu se vyskytují i případy, kdy Nejvyšší soud 

posoudil jako přiměřenou dokonce vyšší procentní sazbu smluvní pokutu, než jsou výše 

uvedené případy procentní sazby 1% z dlužné částky za den prodlení.  

Příkladem může být rozsudek,
242

 ve kterém Nejvyšší soud posoudil jako 

přiměřenou smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za den prodlení za prodlení se 

zaplacením částky 311 710 Kč, což je po přepočtu na procenta cca 3,2% z dlužné částky 

za den prodlení. V daném případě byla předmětem smlouvy doprava, montáž  

a demontáž vánočních prodejních zařízení na náměstí Svobody v Brně. Smluvní strany 

si dojednali, že montáž měla být provedena v termínu od 15. 11. 2001 do 30. 11. 2001, 

celková cena činila 623 420 Kč, s tím, že částka 311 710 Kč byla splatná jako záloha při 

nástupu žalobce (zhotovitele) na montáž díla, zbylá částka 311 710 Kč byla splatná  

po demontáži zařízení. Záloha byla zaplacena včas, doplatek (druhou polovinu ceny) 
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však žalovaný (objednatel) zaplatil až po cca 3 měsících od její splatnosti. Žalobce tak 

požadoval zaplacení smluvní pokuty za pozdní zaplacení tohoto doplatku. Soud prvního 

stupně i odvolací soud posoudili tuto smluvní pokutu jako přiměřenou. Nejvyšší soud se 

ztotožnil s názorem odvolacího soudu, zejména s ohledem na důvody, které ke sjednání 

smluvní pokuty vedly. Za takové důvody považuje Nejvyšší soud zájem na včasném  

a řádném plnění obou stran, což vyvozuje z toho, že včasnost provedení díla by 

sankcionována smluvní pokutou ve výši 100 000 Kč a včasnost úhrady ceny díla byla 

sankcionována smluvní pokutou ve výši 10 000 Kč za den prodlení. 

Nejvyšší soud posoudil jako přiměřenou například také smluvní pokutu ve výši 

„2 % z pohledávky denně za každý den zpoždění dohodnuté splátky pohledávky“
243

 nebo 

smluvní pokutu ve výši „3 % z neuhrazené částky nájemného za každý den prodlení“.
244

  

A naopak, v judikatuře Nejvyššího soudu se vyskytují také případy, kdy byla 

jako nepřiměřená posouzena nižší smluvní pokuta než sazba 0,5% z dlužné částky za 

dne prodlení. Dle Nejvyššího soudu
245

 může být jako nepřiměřená shledána již smluvní 

pokuta ve výši 0,1% denně z dlužné částky, a to opět v závislosti na okolnostech daného 

případu.  

Lze uvést také případy, kde byla posuzována (ne)přiměřenost jednorázových 

smluvních pokut.  

Příkladem může být rozsudek,
246

 kde Nejvyšší soud posuzovat přiměřenost 

jednorázové smluvní pokuty ujednané ve „smlouvě o zajištění“. Dle uvedené „smlouvy 

o zajištění“ se žalobkyně zavázala vyvíjet činnost směřující k tomu, aby žalovaní získali 

možnost uzavřít dohodu o převodu členských práv a povinností a členského podílu  

v bytovém družstvu (spolu s právem k blíže specifikovanému bytu) na třetí osobu za 

částku 780 000 Kč. Žalované měla být zaplacena odměna, pokud by došlo k uzavření 

dohody o převodu členských práv a povinností jejím přičiněním. Dále byla dohodnuta 

smluvní pokuta ve výši 10% ceny převodu pro případ, že žalovaní odmítnou uzavřít 

dohodu o převodu členských práv a povinností s nabyvatelem získaným prostřednictvím 

žalobkyně, který s ní již uzavřel dohodu o složení rezervačního poplatku. Žalobkyně své 

povinnosti splnila, žalovaní však oznámili, že od smlouvy o zajištění odstupují. 

Žalobkyně následně vyzvala žalované k zaplacení smluvní pokuty ve výši 78 000 Kč. 

Nejvyšší soud takovou smluvní pokutu posoudil jako přiměřenou s odůvodněním,  
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že žalovaní nezpochybnili, že žalovaná všechny své povinnosti dodržela, oni se přesto 

rozhodli dohodu neuzavřít, čímž porušili smluvní pokutou utvrzenou povinnost.  

V důsledku toho žalobkyni vznikl nárok na zaplacení této smluvní pokuty.  

Příkladem nepřiměřené jednorázové pokuty je rozsudek Nejvyššího soudu,
247

 

kde byla posuzována přiměřenost smluvní pokuty ve výši 2 000 000 Kč sjednané  

v nájemní smlouvě k pozemkům. Smluvní pokuta byla sjednána pro případ porušení 

povinnosti žalované po dobu dvou let od zániku nájmu nevyužívat předmět nájmu  

k provozování vyjmenovaných činností spojených s golfovou hrou a neumožnit takovou 

činnost ani třetí osobě. Žalovaná tuto povinnost porušila. Odvolací soud smluvní pokutu 

posoudil jako nepřiměřenou a snížil ji na částku 200 000 Kč. Nejvyšší soud se závěrem 

odvolacího soudu souhlasil. Dle Nejvyššího soudu odvolací soud při posuzování 

nepřiměřenosti smluvní pokutu v souladu s dosavadní rozhodovací praxí přihlédl  

k důvodům sjednání smluvní pokuty (zákaz konkurence) a při samotném posuzování 

nepřiměřenosti výše smluvní pokuty vycházel z poměru výše sjednaného nájemného  

a výše smluvní pokuty, rovněž rozsah snížení smluvní pokuty odůvodnil poukazem na 

hodnotu a význam zajišťované povinnosti.  

Pro úplnost lze zmínit také některé případy, kdy byla posuzována 

(ne)přiměřenost výše smluvní pokuty utvrzující splnění nějaké nepeněžité povinnosti. 

 Lze uvést například případ pronájmu části pozemku na Václavském náměstí 

v Praze za účelem dočasné stavby prodejního stánku s občerstvením, kdy Nejvyšší soud 

ve svém rozsudku
248

 posuzoval (ne)přiměřenost smluvní pokuty za nesplnění povinnosti 

žalované vyklidit pronajatou část pozemku po skončení nájmu.
249

 Výše nájemného byla 

stanovena na 221 716,03 Kč ročně, smlouva byla ujednána na dobu neurčitou. Následně 

smluvní strany uzavřely dodatek, kterým bylo do smlouvy doplněno oprávnění smlouvu 

vypovědět v šestiměsíční výpovědní době bez udání důvodu, dále byla dodatkem 

doplněna smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč denně pro případ, že nájemce po skončení 

nájmu nevyklidí předmět nájmu ve stanovené lhůtě. Žalobkyně (pronajímatel) nájemní 

smlouvu vypověděla, výpověď byla žalovanému (nájemci) doručena dne 6. 6. 2012, 

smlouva tak zanikla uplynutím dne 31. 12. 2012. Žalovaný však předmětný pozemek 
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nevyklidil. Odvolací soud smluvní pokutu posoudil jako v souladu s dobrými mravy  

a tudíž platnou. Dle odvolacího soudu žalobkyně zamýšlela pozemky revitalizovat  

a měla tak zájem pronajaté pozemky co nejdříve vyklidit, proto tuto povinnost 

žalovaného utvrdila smluvní pokutou. Nejvyšší soud se ztotožnil se závěrem odvolacího 

soudu, když konstatoval, že žalovaný byl s výší denní sazby srozuměn a věděl o potřebě 

žalobkyně zajistit včasné vyklizení tohoto pozemku v centru Prahy. A dále dodal,  

že vzhledem ke skutečnosti, že žalovaný nevyklidil pozemek ani několik let po skončení 

nájmu, nebyla sjednaná výše smluvní pokuty pro žalovaného očividně dostatečně 

motivující. Ohledně smluvní pokuty, která dosáhla své výše v důsledku dlouhodobého 

prodlení dlužníka, odkázal Nejvyšší soud na svá dřívější rozhodnutí.
250

 

Jako další příklad smluvní pokuty utvrzující splnění nepeněžité povinnosti lze 

uvést rozsudek Nejvyšší soudu,
251

 kde byla smluvní pokutou utvrzena povinnost 

poskytnout po písemné výzvě potřebnou součinnost auditorovi, smluvní pokuta byla 

stanovena ve výši 1 000 000 Kč. Žalovaná ve dvou případech na písemnou výzvu 

odpověděla ve smyslu, že podklady požadované auditorem není schopna v tak krátkém 

termínu poskytnout. Na třetí dopis žalobkyně, ve kterém byla žalovaná vyzvána,  

aby sama navrhla termín auditu tak, aby ho bylo možno provést, žalovaná nereagovala. 

V posuzovaném případě, se Nejvyšší soud zabýval především otázkou, zda je soud 

povinen porovnat hodnotu a význam zajišťované povinnosti s výší smluvní pokuty  

i v případech, kdy smluvní pokuta slouží k zajištění nepeněžité povinnosti. Nejvyšší 

soud na tuto otázku odpověděl kladně.  

8.5 Souvislost moderace smluvní pokuty s výší vzniklé škody a s výší 

náhrady škody 

Dle první věty ustanovení § 2051 občanského zákoníku může být nepřiměřená 

smluvní pokuta soudem snížena „až do výše škody vzniklé do doby rozhodnutí 

porušením té povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.“ V poslední větě 

                                                 
250

 Pro úplnost lze dodat, že Nejvyšší soud se obdobnými případy zabýval v několika svých dalších 

rozhodnutích.* Jednalo se taktéž o smluvní pokutu za pozdní vyklizení pronajatých pozemků, smluvní 

pokuta byla taktéž ve výši 10 000 Kč za den prodlení a jednalo se dokonce i o stejné účastníky. Nejvyšší 

soud smluvní pokutu posoudil jako v souladu s dobrými mravy a odkázal na svá dřívější rozhodnutí  

v obdobné věci.   

*Například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 10. 2017, sp. zn. 26 Cdo 306/2017 nebo usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2018, sp. zn. 26 Cdo 6035/2017. 
251

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2017, sp. zn. 32 Cdo 2556/2017. 
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ustanovení § 2051 občanského zákoníku
252

 je pak upraven vztah náhrady škody  

a moderované smluvní pokuty.  

 S výší vzniklé škody souvisí třetí fáze rozhodování soudu o moderaci, v této třetí 

fázi svého rozhodování je soud „povinen za zákona přihlédnout k hodnotě  

a významu zajišťované povinnosti, přičemž možnost soudu snížit smluvní pokutu není 

neomezená – věřitel má vždy právo na pokutu alespoň ve výši vzniklé škody“,
253

 jak již 

bylo uvedeno výše v této práci. Soud tedy může smluvní pokutu zmoderovat nejníže do 

výše vzniklé škody. Výše vzniklé škody tak představuje hranici, pod kterou nesmí soud 

smluvní pokutu snížit. 

 Výše škody, která vznikla oprávněnému ze smluvní pokuty do doby soudního 

rozhodnutí porušením smluvní pokutou utvrzené povinnosti, však sama o sobě není 

kritériem pro snížení smluvní pokuty, ani není kritériem pro úvahy o (ne)přiměřenosti 

smluvní pokuty. Představuje pouze hranici, pod kterou nelze smluvní pokutu snížit.
254

  

Škoda, která je důsledkem porušení smluvní pokutou utvrzené povinnosti, může 

vzniknout i po vydání rozhodnutí soudu o snížení dané smluvní pokuty. V takovém 

případě vznikne oprávněnému ze smluvní pokuty právo k náhradě škody až do výše 

původně sjednané smluvní pokuty, i když soud takovouto smluvní pokutu posoudil jako 

nepřiměřenou.
255

  

K otázce kogentnosti nebo dispozitivnosti poslední věty ustanovení § 2051  

viz část 3. této práce. 

9. Smluvní pokuta ve spotřebitelských smlouvách 

Ujednání o smluvní pokutě lze nalézt i ve smlouvách, které jsou označovány 

jako tzv. spotřebitelské smlouvy. Smluvní pokuty ve spotřebitelských smlouvách  

se však týkají určitá specifika oproti smluvní pokutě v „ostatních“ (myšleno  

ne spotřebitelských) smlouvách. 

V českých právních předpisech přímo smluvní pokuta ve spotřebitelských 

smlouvách upravena není, je tak třeba vycházet z úpravy spotřebitelských smluv 
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 Text poslední věty ustanovení § 2051 občanského zákoníku: „K náhradě škody, vznikne-li na ni 

později právo, je poškozený oprávněn do výše smluvní pokuty.“ 
253

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 1. 2005, sp. zn. 32 Odo 400/2004 a též rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 14. 10. 2009, sp. zn. 31 Cdo 2707/2007. 
254

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2012, sp. zn. 32 Cdo 3622/2011 a rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 16. 12. 2003, sp. zn. 32 Odo 631/2002. 
255

 HULMÁK a kol, 2014, str. 1293; 

PETROV, VÝTISK, BERAN a kol, 2017, str. 2080; 

ŠVESTKA, DVOŘÁK, FIALA a kol, str. 596. 
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v občanském zákoníku (§ 1810 a násl.), speciální úpravou ke spotřebitelským 

smlouvám v občanském zákoníku je zákon o spotřebitelském úvěru.
256

 Tento ve svých 

ustanoveních § 122 a § 132 smluvní pokutu zmiňuje, dokonce upravuje maximální výši 

smluvní pokuty ve smlouvě o spotřebitelském úvěru. 

Pro přehlednost je nejprve třeba stručně vymezit pojem „spotřebitelská 

smlouva“. Občanský zákoník ve svém ustanovení § 1810 spotřebitelkou smlouvu 

definuje jako smlouvu, která je uzavřena mezi spotřebitelem a podnikatelem.  

Přičemž nejde o samostatný smluvní typ, jak by mohlo označení „spotřebitelská 

smlouva“ evokovat, spotřebitelskou smlouvu může být jakýkoliv smluvní typ nebo 

nepojmenovaná smlouva. Definičním znakem jsou právě smluvní strany, kdy jednou 

z nich je spotřebitel a druhou podnikatel. Kdo je spotřebitelem, definuje občanský 

zákoník ve svém ustanovení § 419,
257

 podnikatel je definován v ustanovení § 420  

a následujících občanského zákoníku. Spotřebitelem nikdy nemůže být právnická osoba, 

může jím však být podnikající fyzická osoba, pokud v daném případě jedná mimo 

rámec své podnikatelské činnosti.
258

 

S pojmem „spotřebitel“ souvisí také pojem „slabší strana“.
259

 Jedná se o případy, 

kdy je jedna ze stran z nějakého důvodu ve slabším (nevýhodnějším) postavení než 

druhá strana a právní předpisy jí proto poskytují určitou ochranu. Tato slabší pozice 

jedné strany může spočívat například v ekonomické nerovnováze, v informační 

asymetrii nebo v přístupu k technologiím. Přičemž posouzení, zda je v konkrétním 

případě určitá osoba slabší stranou, se bude odvíjet od konkrétních skutkových 

okolností. Pojem „slabší strana“ je tedy širší než pojem „spotřebitel“, nicméně 

spotřebitel bude v zásadě vždy tou slabší stranou.
260

 Dle komentované literatury
261

 

může být slabší stranou za určitých okolností dokonce i podnikatel při činnosti v rámci 
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 Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů. Dále jen „zákon  

o spotřebitelském úvěru“. 
257

 Textu ustanovení § 419 občanského zákoníku: „Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své 

podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu  

s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“ 
258

 ČERNÁ, Stanislava, Stanislav PLÍVA, Ivana ŠTENGLOVÁ, et al. Podnikatel a jeho právní vztahy. 

Praha: Univerzita Karlova. Právnická fakulta, 2013. Scripta iuridica. ISBN 978-80-87146-76-7,  

str. 66-67. 
259

 Pro účely této práce uvádím pouze stručné vymezení slabší strany, tato problematika je nepochybně 

mnohem složitější a komplexnější než zde zmíněné vymezení. 
260

 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník: komentář. I., Obecná část (§ 1-654). V Praze: C.H. Beck, 

2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9, str. 1651-1652. 
261

 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: 

Wolters Kluwer, a. s., 2014. ISBN 978-80-7478-370-8, str. 1018-1020. 
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svého podnikání, jako příklad takové situace je uváděn malý venkovský řemeslník, 

který si kupuje technicky náročný stroj potřebný pro své podnikání. 

Pojem slabší strany zahrnuje například také problematiku adhezních smluv  

(§ 1798 až 1801), lichvy (§ 1796) nebo neúměrného zkrácení (§ 1793 až 1795).  

Další ustanovení chránící slabší stranu se vyskytuje také na jiných místech občanského 

zákoníku i v jiných právních předpisech.
262

 

V souvislosti s ochranou slabší strany a smluvní pokutou lze zmínit zákaz 

ujednání o smluvní pokutě ukládající nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní 

pokutu (§ 2239) a zákaz ujednání o smluvní pokutě v pracovních smlouvách s výjimkou 

závazku vyplývajícího pro zaměstnance z konkurenční doložky (§ 346d odst. 7 

zákoníku práce
263

 a § 310 odst. 3 zákoníku práce).
264

 

Ohledně smluvní pokuty ve spotřebitelských smlouvách by nemělo uniknout 

pozornosti zejména ustanovení § 1813
265

 a 1815
266

 občanského zákoníku. 

Ujednání o smluvní pokutě samo o sobě nelze bez dalšího považovat  

za nepřiměřené ujednání ve smyslu ustanovení § 1813. Znaky nepřiměřeného ujednání 

ve smyslu ustanovení § 1813 by mohlo ujednání o smluvní pokutě vykazovat například 

z hlediska výše smluvní pokuty, četnosti smluvních pokut nebo může být smluvní 

pokutou utvrzeno plnění nějaké povinnosti, která je svojí povahou nepřiměřená.
267

 

Bude-li ujednání o smluvní pokutě ve spotřebitelské smlouvě vykazovat znaky 

nepřiměřeného ujednání, nebude se k němu dle ustanovení § 1815 občanského zákoníku 

vůbec přihlížet. Výjimkou je případ, kdy se spotřebitel takového ujednání dovolá  

a výslovně projeví vůli, že na něm trvá, pak se takové ujednání bude považovat za 
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 Tamtéž, str. 1018-1020. 
263

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
264

 Ohledně smluvní pokuty v konkurenčních doložkách je vhodné zmínit, že ustanovení § 310 odst. 3 

zákoníku práce je ve vztahu speciality k ustanovení § 2049 občanského zákoníku. Tedy zaplatí-li 

zaměstnanec sjednanou smluvní pokutu, jeho závazek vyplývající vůči zaměstnavateli z konkurenční 

doložky tím zaniká. Přičemž samotná možnost sjednání této smluvní pokuty je sice dispozitivní,  

ale v případě jejího sjednání je nutno ustanovení § 310 odst. 3 dodržovat jako kogentní ustanovení.* 

* BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2015. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8, str. 1216-1221. 
265

 Textu ustanovení § 1813 občanského zákoníku: „Má se za to, že zakázaná jsou ujednání, která 

zakládají v rozporu s požadavkem přiměřenosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v 

neprospěch spotřebitele. To neplatí pro ujednání o předmětu plnění nebo ceně, pokud jsou spotřebiteli 

poskytnuty jasným a srozumitelným způsobem.“ 
266

 Textu ustanovení § 1815 občanského zákoníku: „K nepřiměřenému ujednání se nepřihlíží, ledaže se jej 

spotřebitel dovolá.“ 
267

 TINTĚRA, Tomáš. Smluvní pokuta v ČR a Evropě. Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-

095-6, str. 105. 
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platné.
268

 Přičemž otázku nepřiměřenosti ujednání spotřebitelských smluv je třeba 

posuzovat z úřední povinnosti, nikoliv pouze na návrh spotřebitele.
269

 

Poměrně výraznou odlišností smluvní pokuty ve spotřebitelských smlouvách 

oproti smluvní pokutě sjednané v „ostatních“ (myšleno ne ve spotřebitelských) 

smlouvách je řešení situace, kdy je ve spotřebitelské smlouvě sjednána nepřiměřeně 

vysoká smluvní pokuta. Jak vyplývá z výše uvedeného, je-li ve spotřebitelské smlouvě 

stanovena nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta, nebude se k takovému ujednání vůbec 

přihlížet ve smyslu ustanovení § 1815 občanského zákonu a ustanovení § 2051 o soudní 

moderaci se nepoužije. V případě spotřebitelských smluv soud nemůže nahrazovat vůli 

stran a smluvní pokutu snížit.
270

 Vyskytuje-li se tedy ve spotřebitelské smlouvě 

nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta v neprospěch spotřebitele, soud nemůže takovou 

smluvní pokutu zmoderovat a smluvní pokutu věřiteli vůbec nepřizná.
271

 

V souvislosti se smluvní pokutou ve spotřebitelských smlouvách je třeba zmínit 

nález Ústavního soudu
272

 týkající se otázky umístění ujednání o smluvní pokutě  

v tzv. všeobecných obchodních podmínkách. V posuzovaném případě požadoval 

poskytovatel telekomunikačních služeb po stěžovateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč 

za prodlení s vrácením modemu. Povinnost vrácení modemu do 7 dní od ukončení 

smlouvy a smluvní pokuta za její nedodržení byla stanovena právě ve všeobecných 

obchodních podmínkách. Přičemž odkaz na všeobecné obchodní podmínky byl uveden 

malým písmem ve vlastní smlouvě a samotný text všeobecných obchodních podmínek 

stěžovatel při podpisu smlouvy neobdržel, ani s ním nebyl seznámen. Ústavní soud 

vyjádřil názor, že všeobecné obchodní podmínky by měly sloužit především k tomu, 

aby nebylo nutné do každé smlouvy přepisovat ujednání technického a vysvětlujícího 

charakteru. A naopak neměly by sloužit ke skrytí pro spotřebitele nevýhodných 
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 Tamtéž, str. 106. 
269

 Tamtéž, str. 107 a 111. 
270

 Toto vyplývá také z rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 14. 6. 2012, Banco Español de 

Crédito SA pro Joaquínovi Calderónovi Caminovi, C-618/10, ve kterém se Soudní dvůr Evropské unie 

vyjadřoval k čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 93/13/EHS  ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách 

ve spotřebitelských smlouvách, samotný čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice se týká zneužívajících klauzulí.  

Z tohoto rozhodnutí vyplývá, že „vnitrostátní soudy mají pouze povinnost neuplatit zneužívající klauzuli, 

aby nebyla vůči spotřebiteli závazná, avšak nemají pravomoc jí měnit. Vyjma zneužívajících klauzulí totiž 

musí smlouva v zásadě nadále existovat bez jakékoliv jiné změny, je-li v souladu s vnitrostátním právem 

taková další existence smlouvy právně možná.“ * 

*Text rozhodnutí citován z PETROV, VÝTISK, BERAN a kol, 2017, str. 2078. V samotném rozhodnutí 

Soudního dvora Evropské unie ze dne 14. 6. 2012, Banco Español de Crédito SA pro Joaquínovi 

Calderónovi Caminovi, C-618/10 se jedná o bod 57. 
271

 HORÁK, Pavel. Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva. Právní rozhledy, 2015, č. 19,  

s. 649-657;  

PETROV, VÝTISK, BERAN a kol, 2017, str. 2078. 
272

 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11. 
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ujednání, navíc často složitě formulovaných a psaných malým písmem, jako příklad 

uvádí právě smluvní pokutu nebo rozhodčí doložku. Použití takových ujednání silnější 

stranou považuje Ústavní soud za nepoctivé počínání, kterému nelze přisuzovat právní 

ochranu. Ústavní soud dospěl k závěru, že „v rámci spotřebitelských smluv ujednání 

zakládající smluvní pokutu (podobně jako rozhodčí doložka) zásadně nemohou být 

součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy 

samotné (listiny, na niž spotřebitel připojuje svůj podpis)“. 

Některá odborná literatura
273

 v návaznosti na tento nález Ústavního soudu 

doporučuje smluvní pokutu pro jistotu uvádět do samotného textu smlouvy,  

nicméně nevylučuje možnost, že tento závěr judikatury by mohl být ve světle současné 

právní úpravy v budoucnu přehodnocen. 

Objevují se i kritické názory na tento závěr Ústavního soudu, lze zmínit článek 

M. Hulmáka a P. Bezoušky.
274

 Tito autoři upozorňují na rozsudek Nejvyšší soudu,
275

 

který odkazuje na citovaný nález Ústavního soudu a taktéž zakazuje ujednání o smluvní 

pokutě umístit do tzv. všeobecných obchodních podmínek spotřebitelských smluv.  

V posuzovaném případě byla v účastnické smlouvě o poskytování služby 

elektronických komunikací uvedena pouze informace, že si smluvní strany sjednávají 

smluvní pokuty, které jsou uvedeny „ve VPST, v podmínkách služby Internetu ADSL,  

v Ceníku služeb nebo v dalších obchodních podmínkách, které jsou součástí Účastnické 

smlouvy“. Nebylo tedy jasné, zda jsou ujednání o smluvní pokutě obsažena na více 

místech všeobecných podmínek a dalších uvedených dokumentů nebo jen v některém  

z nich. Nejvyšší soud navíc vytkl poskytovateli služeb, že ze smlouvy nelze zjistit,  

která verze všeobecných obchodních podmínek (z jakého data) měla být použita. 

M. Hulmák a P. Bezouška upozorňují, že ujednání o smluvní pokutě  

ve spotřebitelských smlouvách podléhá tzv. testu proporcionality vyjádřenému  

v ustanovení § 1813 občanského zákoníku. Při posuzování nepřiměřenosti ujednání  

o smluvní pokutě ve spotřebitelské smlouvě by dle těchto autorů měla být posouzena 

rovnováha práv a povinností smluvních stran, dále zda se jedná o významnou 

nerovnováhu a dále zda daný podnikatel jednal poctivě. Autoři uzavírají, že závěr  
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 HORÁK, Pavel. Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva. Právní rozhledy, 2015, č. 19,  

s. 649-657; 

PETROV, VÝTISK, BERAN a kol, 2017, str. 2076;  

TINTĚRA, Tomáš. Smluvní pokuta v ČR a Evropě. Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-

095-6, str. 107. 
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 HULMÁK, Milan, BEZOUŠKA, Petr. Obchodní podmínky, smluvní pokuty a jiná ujednání. Právní 

rozhledy, 2018, č. 1, s. 7-11. 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 32 ICdo 86/2015. 
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o nepřiměřenosti tak nemůže vyplývat z pouhého umístění v obchodních podmínkách. 

Jako příklad uvádějí situaci, kdy měl spotřebitel možnost se se smluvní pokutou  

v dostatečném předstihu seznámit, jde o ujednání ve prospěch spotřebitele,  

jedná se o ujednání, která se v obchodních podmínkách vyskytují pravidelně (nejsou 

překvapivá), nebo ujednání není po obsahové stránce nepřiměřené. 

Ve prospěch názoru M. Hulmáka a P. Bezoušky svědčí jiný rozsudek Nejvyššího 

soudu.
276

 V tomto případě se jednalo o smlouvu o úvěru, kde se žalobkyně zavázala 

poskytnout žalované úvěr ve výši 90 000 Kč a žalovaná se zavázala tuto částku vrátit ve 

čtyřiaosmdesáti měsíčních splátkách, dále byla sjednána roční úroková sazba, poplatek 

za vedení účtu, pojištění a poplatek za možnost změny splátek. Úvěrové podmínky, 

které žalovaná podepsala a převzala, obsahovaly ujednání, že žalovaná je v případě 

nutnosti předčasného splacení celého úvěru povinna „uhradit společnosti současně  

s úvěrem i smluvní pokutu ve výši ušlého úroku, tedy částku, na kterou by společnosti 

vznikl z titulu úvěru nárok, pokud by byl úvěr řádně splácen v dohodnutých splátkách.“ 

Nejvyšší soud takové ujednání posoudil jako smluvní pokutu, dále výslovně uvedl,  

že smluvní pokutu sjednanou v úvěrových podmínkách nelze bez dalšího považovat za 

neplatnou, neboť ujednání o smluvní pokutě mezi spotřebitelem a podnikatelem 

primárně podléhá tzv. testu proporcionality. Nejvyšší soud na základě této úvahy dospěl 

k závěru, že „z pouhého umístění v textu obchodních (úvěrových) podmínek však závěr  

o nepřiměřenosti vyplývat nemůže.“ S poukazem na to, že měl-li spotřebitel možnost 

seznámit se s ujednáním předem, nemusí se v závislosti na konkrétních okolnostech 

jednat o nepřiměřené ani o překvapivé ujednání. 

Osobně považuji závěr Ústavního soudu
277

 a první zmíněný rozsudek 

Nejvyššího soudu
278

 za poměrně přísný, nicméně pro spotřebitele jistě přínosný.  

Je těžko představitelné, aby si průměrný spotřebitel před podpisem smlouvy pečlivě 

pročítal obchodní podmínky nebo jiné dokumenty a zjišťoval, zda se v nich vyskytuje 

nějaká pro něj nevýhodná smluvní pokuta. Ačkoliv by si samozřejmě takové dokumenty 

ve vlastním zájmu pročítat měl, jelikož svým podpisem vyjadřuje, že danou smlouvu 

četl a souhlasí s ní. Ze své vlastní zkušenosti z pozice spotřebitele (nákup v e-shopu, 

smlouva o zájezdu, služby mobilního operátora, apod.) mohu uvést, že i přes vědomí 

rizik vyplývajících z neznalosti obchodních podmínek často svádím vnitřní boj mezi 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2018, sp. zn. 33 ICdo 45/2017. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11. 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 32 ICdo 86/2015. 
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prostudováním si všech dokumentů a svojí pohodlností je nečíst. Navíc je zde rovina 

(ne)srozumitelnosti takových dokumentů pro průměrného spotřebitele. 

Druhý zmíněný rozsudek Nejvyššího soudu
279

 je již mírnější a připouští možnost 

sjednat smluvní pokutu ve všeobecných obchodních podmínkách za předpokladu,  

že takové ujednání projde tzv. testem proporcionality. Což sice klade určité nároky na 

spotřebitele, aby si skutečně pročetl dokumenty, které podepisuje, na druhou stranu 

nebylo dlouhodobě udržitelné, aby ve všeobecných obchodních podmínkách nemohla 

být ujednána žádná smluvní pokuta – možnost přehodnocení této judikatury již některá 

odborná literatura
280

 předvídala. Tento druhý zmíněný rozsudek Nejvyššího soudu je dle 

mého názoru v souladu s uvedeným nálezem Ústavního soudu, neboť tento připouští 

určité výjimky z pravidla, když uvádí, že ujednání o smluvní pokutě „zásadně nemohou 

být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek“. 

S tímto tématem souvisí také požadavek písemné formy ujednání o smluvní 

pokutě ve spotřebitelských smlouvách, který také zmínil výše uvedený nález Ústavního 

soudu
281

 a rozsudek Nejvyššího soudu.
282

 Za předchozí právní úpravy totiž byla 

požadována písemná forma ujednání o smluvní pokutě, současný občanský zákoník 

však takový požadavek nestanoví (blíže viz kapitola 6.1 této práce). Lze předpokládat, 

že v tomto se dosavadní judikatura na současnou právní úpravu nepoužije a smluvní 

pokutu ve spotřebitelských smlouvách lze sjednat v libovolné formě,
283

 obdobně jako  

se nepoužije judikatura týkající se písemné formy smluvní pokuty u „ostatních“ 

(myšleno ne spotřebitelských) smluv. 

V této souvislosti je však třeba zmínit zákon o spotřebitelském úvěru,  

který ve svém ustanovení § 104
284

 výslovně stanoví požadavek písemné formy smlouvy 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2018, sp. zn. 33 ICdo 45/2017. 
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HORÁK, Pavel. Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva. Právní rozhledy, 2015, č. 19,  

s. 649-657; 

PETROV, VÝTISK, BERAN a kol, 2017, str. 2076;  

TINTĚRA, Tomáš. Smluvní pokuta v ČR a Evropě. Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-

095-6, str. 107. 
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 Lze vyvodit z posledních slov věty nálezu Ústavního ze dne ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11 

„v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu (podobně jako rozhodčí doložka) 

zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské 

smlouvy samotné (listiny, na niž spotřebitel připojuje svůj podpis)“ 
282

 Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 32 ICdo 86/2015 k požadavku písemné 

formy smluvní pokuty uvedl: „Požadavkům písemné formy smlouvy o smluvní pokutě nevyhovuje, pokud 

obě účastnice sice podepsaly smlouvu o poskytování služeb, která nezahrnovala obsah písemného projevu 

týkajícího se smluvní pokuty, ale pouze odkazovala na obchodní podmínky, jež spotřebitel nepodepsal.“ 
283

 HULMÁK, Milan, BEZOUŠKA, Petr. Obchodní podmínky, smluvní pokuty a jiná ujednání. Právní 

rozhledy, 2018, č. 1, s. 7-11. 
284

 Text ustanovení § 104 zákona o spotřebitelském úvěru: „Smlouva o spotřebitelském úvěru vyžaduje 

písemnou formu a musí obsahovat informace podle § 106 až 108 a § 109 odst. 1 uvedené jasným, 



72 

 

o spotřebitelském úvěru včetně všeobecných obchodních podmínek. Tento požadavek 

tak dopadá i na ujednání ve smluvní pokutě sjednané ve smlouvě o spotřebitelském 

úvěru. Obsahuje-li tedy smlouva o spotřebitelském úvěru ujednání o smluvní pokutě, 

musí mít i ujednání o smluvní pokutě písemnou formu. 

10. Vztah smluvní pokuty k jiným institutům 

10.1 Smluvní pokuta a penále 

Ustanovení § 2052 občanského zákoníku
285

 stanoví, že ustanovení o smluvní 

pokutě se použijí i na tzv. penále. 

Pojem „penále“ bývá definován jako peněžitá sankce stanovená právním 

předpisem za porušení smluvní povinnosti. Penále si tedy nestanovují smluvní strany, 

ale plyne přímo z konkrétního právního předpisu. Přičemž předpokladem vzniku práva 

na penále je smluvní zakotvení nějaké povinnosti, jejíž porušení penále sankcionuje. 

Někteří autoři odborné literatury
286

 považují penále za speciální případ pokuty, která je 

však stanovena přímo právním předpisem, označení „smluvní“ pokuta by zde tedy 

nebylo namístě. 

Jako příklad penále lze uvést dřívější ustanovení § 2535 občanského zákoníku, 

které bylo účinné do 30. 6. 2018.
287

 Toto ustanovení se týkalo smlouvy o zájezdu  

a upravovalo povinnost pořadatele zájezdu uhradit zákazníkovi penále ve výši 10%  

z ceny zájezdu pro případ, že pořadatel zrušil zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před 

jeho zahájením. Dále toto ustanovení stanovilo, že právo zákazníka na náhradu škody 

není penálem dotčeno. Ustanovení § 2535 občanského zákoníku tak vylučovalo aplikaci 

ustavení § 2050 a zákazník byl oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši. Navíc 

toto ustanovení ve svém druhém odstavci stanovilo liberační důvody, na základě 

                                                                                                                                               
výstižným a zřetelným způsobem. Nesplnění této povinnosti nebo písemné formy nemá za následek 

neuzavření nebo neplatnost smlouvy.“ 
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 Textu ustanovení § 2052 občanského zákoníku: „Ustanovení o smluvní pokutě se použijí i na pokutu 

stanovenou pro porušení smluvní povinnosti právním předpisem (penále).“ 
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 ŠILHÁN, Josef. Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2015. ISBN978-80-7400-544-2, str. 431. 
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 Text ustanovení § 2535 občanského zákoníku ve znění do 30. 6. 2018: „(1) Zruší-li pořadatel zájezd 

ve lhůtě kratší než dvacet dnů před jeho zahájením, uhradí zákazníkovi penále ve výši 10 % z ceny 

zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno. (2) Pořadatel se zprostí povinností podle 

odstavce 1 důkazem, že zájezd byl zrušen v souladu s § 2528 odst. 1 nebo vzhledem k vyšší moci.“ 

Pro úplnost je třeba uvést, že toto ustanovení o penále bylo s účinností od 1. 7. 2018 zrušeno novelou 

občanského zákoníku – zákonem č. 111/2018 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb.,  

o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony. 
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kterých se pořadatel mohl zprostit své povinnosti uhradit penále, na rozdíl od smluvní 

pokuty tak penále stanovené § 2535 nemělo absolutní objektivní povahu.
288

 

Dalším příkladem penále
289

 je ustanovení § 18a zákona o silniční dopravě
290

 

nebo ustanovení § 37 zákona o drahách.
291

  

Samotná označení penále v právních předpisech mohou být různá,  

vedle pojmu „penále“ se lze setkat například s výrazem „pokuta“ nebo „přirážka“.
292

 

Je třeba upozornit na případy, kdy si smluvní strany ve smlouvě sami sjednají 

sankci nazvanou „penále“. Taková ujednání penálem nejsou a nespadají tak pod 

ustanovení § 2052 občanského zákoníku. Důvodem je právě skutečnost, že penále může 

upravovat pouze právní předpis, nikoliv smlouva. Takové ujednání by potom mohlo být 

dle svého obsahu a úmyslu účastníků považováno za ujednání o smluvní pokutě.
293

 

Nejvyšší soud
294

 nicméně upozornil, že všechna ujednání smluvních stran nazvané 

„penále“ nebo „smluvní penále“ není možné judikatorně vyložit jednou pro vždy,  

neboť projevy vůle stran se v jednotlivých případech odlišují – dle toho je pak možné 

takové ustanovení posoudit jako smluvní pokutu nebo jako úrok z prodlení. 

10.2 Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

Úrok z prodlení je peněžitá sankce postihující prodlení s plněním peněžitého 

dluhu, upraven je v ustanovení § 1970 a násl. občanského zákoníku.
295

 

Nárok věřitele na úrok z prodlení v případě prodlení dlužníka s peněžitým 

plněním nastupuje ex lege, vzniká tak automaticky bez nutnosti jeho ujednání  

ve smlouvě. V takovém případě vznikne věřiteli nárok na úrok z prodlení v zákonné 

výši. Přičemž je výslovně uvedeno, že strany si mohou ujednat jinou výši úroků než 

zákonnou. 
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 ŠVESTKA, DVOŘÁK, FIALA a kol, str. 599-600. 
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 Na toto téma Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 11. 3. 2003, sp. zn. I. ÚS 276/01 judikoval,  
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 Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. 
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 PETROV, VÝTISK, BERAN a kol, 2017, str. 2081. 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2007, sp. zn. 32 Cdo 2926/2007. 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 12 2011, sp. zn. 32 Cdo 3555/2010. 
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 Text ustanovení § 1970 občanského zákoníku: „Po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením 

peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení 

úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný. Výši úroku z prodlení stanoví vláda 

nařízením; neujednají-li strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše takto stanovená.“  
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Výše zákonných úroků z prodlení je stanovena nařízením vlády  

č. 351/2013 Sb.
296

 Dle textu tohoto nařízení vlády výše úroku z prodlení „odpovídá 

ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního 

pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.“ Dne 1. července 2018 

byla výše repo sazby stanovené Českou národní bankou 1%. Nastal-li by tak první den 

prodlení dlužníka mezi 1. červencem 2018 a 31. prosincem 2018, výše zákonného úroku 

by činila 9% ročně. Výše úroků z prodlení se počítá k datu prvního dne prodlení 

dlužníka, tato výše úroku z prodlení by proto zůstala stejná, i kdyby prodlení 

pokračovalo do následujícího kalendářního pololetí.
297

 

Ve vztahu k dluhu, za jehož pozdní úhradu úrok z prodlení nastupuje, je úrok  

z prodlení akcesorickým nárokem, stejně jako smluvní pokuta. Na rozdíl od smluvní 

pokuty je však úrok z prodlení příslušenstvím pohledávky.
298

 

Dle ustanovení § 1971 občanského zákoníku
299

 představují úroky z prodlení 

paušalizovanou náhradu škody. Vznikne-li však věřiteli škoda vyšší než úrok z prodlení, 

může po dlužníkovi požadovat náhradu škody představující rozdíl mezi výší škody  

a celkovou výší úroků z prodlení. A na druhou stranu, za situace, kdy je výše vzniklé 

škody nižší než úroky z prodlení, popř. nevznikla-li věřiteli žádná škoda, má věřitel 

přesto nárok na úrok z prodlení. Ustanovení § 1971 občanského zákoníku lze považovat 

za dispozitivní,
300

 smluvní strany tak mohou toto ustanovení vyloučit a dojednat si 

nárok na náhradu škody vedle úroků z prodlení. 

Nejvíce otázek ohledně vztahu smluvní pokuty a úroku z prodlení vyvolává 

případ smluvní pokuty stanovené za den prodlení a utvrzující včasné plnění peněžité 

povinnosti. Taková smluvní pokuta na první pohled připomíná právě úrok z prodlení. 
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 PETROV, VÝTISK, BERAN a kol, 2017, str. 1984. 
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Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou dle dosavadních závěrů judikatury dvěma 

odlišnými instituty, které se mohou vyskytovat souběžně vedle sebe.
301

 Nejvyšší soud 

ve svých rozhodnutích opakovaně zdůrazňuje odlišnost obou institutů, poukazuje 

zejména na rozdílnost jejich charakteru, účelu a funkcí.
302

 Dále je dle Nejvyššího soud 

výrazem odlišnosti obou institutů skutečnost, že vedle úroku z prodlení může obstát 

smluvní pokuta sjednaná za totéž prodlení se splněním peněžitého závazku.
303

 V jedné 

smlouvě je tak možno sjednat smluvní pokutu a vedle toho bude mít věřitel nárok  

i na úrok z prodlení za prodlení s plněním té samé peněžité povinnosti, popř. si mohou 

strany rovnou sjednat i jinou výši úroku z prodlení než je zákonná. Přičemž v případě 

prodlení se zaplacením smluvní pokuty, může věřitel požadovat ještě úrok z prodlení  

z oné dlužné částky smluvní pokuty. Vzhledem k dispozitivní povaze ustanovení  

o úroku z prodlení si případně mohou smluvní strany ujednat i vyloučení úroku  

z prodlení a plnění dané peněžité povinnosti sankcionovat pouze smluvní pokutou.
304

  

Jak již bylo nastíněno výše, mezi úrokem z prodlení a smluvní pokutou existuje 

několik zásadních rozdílů.
305

  

Nejvýznamnější odlišností úroku z prodlení od smluvní pokuty je skutečnost,  

že úrok z prodlení nastupuje přímo ex lege a v zákonné výši, neujednají-li si strany něco 

jiného. Naproti tomu nárok na smluvní pokutu vzniká pouze, pokud byla stranami 

platně sjednána.  

Jak již bylo uvedeno výše, úrok z prodlení je příslušenstvím pohledávky,  

na rozdíl od smluvní pokuty, která je samostatným nárokem.  

Rozdílné je i pojetí promlčení obou institutů. Úrok z prodlení se promlčuje jako 

celek spolu s hlavním závazkem.
306

 U smluvní pokuty se promlčení týká práva na 

smluvní pokutu za každý den prodlení samostatně.
307

  

Dle ustanovení § 1313 občanského zákoníku se na úrok z prodlení jako na 

příslušenství pohledávky vztahuje zástavní právo, na smluvní pokutu se vztahuje pouze, 

je-li to zvlášť ujednáno.  
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 PETROV, VÝTISK, BERAN a kol, 2017, str. 2075 a 2076; 

ŠVESTKA, DVOŘÁK, FIALA a kol, str. 594. 
302

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 3. 2012, sp. zn. 32 Cdo 4920/2010. 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2006, sp. zn. 33 Odo 469/2006. 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 21 Cdo 3173/2005. 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2002, sp. zn. 29 Odo 847/2001. 
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Dále lze uvést, že dle ustanovení § 2054 občanského zákoníku je placení úroku  

z prodlení považováno za konkludentní uznání dluhu, smluvní pokuty se toto netýká.  

Odlišný je vztah obou institutů také k náhradě škody vzniklé v důsledku 

porušení jimi sankcionované povinnosti. U úroku z prodlení má věřitel nárok na 

náhradu škody, která přesahuje celkovou výši úroků z prodlení. V případě smluvní 

pokuty věřitel nárok na náhradu škody nemá. Obě ustanovení (§ 1971 a § 2050) mají 

však dispozitivní povahu, smluvní strany je tak mohou vyloučit a ujednat si jiný režim. 

 Rozdílně bude řešena také situace nepřiměřeně vysokého úroku z prodlení  

a nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty. Následkem nepřiměřeně vysokého úroku  

z prodlení je jeho neplatnost pro rozpor s dobrými mravy, nepřiměřeně vysoká smluvní 

pokuta podléhá soudní moderaci. V případě moderace soud při posuzování 

nepřiměřenosti smluvní pokuty přihlédne také k výši úroku z prodlení,  

který sankcionuje porušení téže povinnosti.
308

 Oproti tomu při posuzování 

nepřiměřenosti úroku z prodlení se ke smluvní pokutě sankcionující porušení téže 

povinnosti nepřihlíží.
309

 Naopak příliš nízkou výši úroku z prodlení lze soudem upravit 

dle ustanovení § 1972 občanského zákoníku, příliš nízká výše smluvní pokuty by mohla 

být neplatná pro rozpor s dobrými mravy (viz bod 6.7.3 této práce). 

Je třeba zmínit, že někteří autoři odborné literatury
310

 zastávají názor, že funkce 

obou institutů jsou velice podobné a považují za vhodnější, aby byl úrok z prodlení 

upraven v poměru speciality ke smluvní pokutě za prodlení s plněním peněžité 

povinnosti. J. Šilhán
311

 uvádí, že „Pokud bychom porovnávali smluvní pokutu a úroky  

z prodlení, jejichž výše je smluvně ujednána, pak jde funkčně o instituty takřka totožné. 

Množství důležitých rozdílů, které mezi oběma instituty v platné právní úpravě existuje, 

jsou spíše jen umělé a vyplývají jen z konkrétní úpravy a rozhodovací praxe, nikoliv  

z jejich natolik odlišné podstaty. Velmi rozšířené a zejména v judikatuře oblíbené úvahy 

o tom, že oba nástroje jsou funkčně zcela odlišnými instituty, sledujícími jiné cíle  

a mající jinou podstatu je třeba odmítnout. Naopak, smysl obojího zcela konvenuje  

v tom smyslu, že jedno je speciálním případem druhého.“ 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 4. 2009, sp. zn. 32 Cdo 1002/2008. 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2010, sp. zn. 23 Cdo 2924/2009. 
310

 HULMÁK a kol, 2014, str. 1051; 
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 ŠILHÁN, Josef. Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2015. ISBN978-80-7400-544-2, str. 350. 
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Je třeba dát za pravdu názoru těchto autorů v tom, že u smluvní pokuty 

stanovené za den prodlení s plněním peněžité povinnosti a u úroku z prodlení je funkce 

obou institutů velice podobná. Což je logické za situace, kdy se obě sankce vztahují  

k porušení téže povinnosti.  

Dle mého názoru se přesto jedná o dva odlišné instituty, které se mohou 

vyskytovat v jedné smlouvě a být stanoveny za porušení téže povinnosti, a to i přesto, 

že v případě, že sankcionují porušení téže peněžité povinnosti, se funkce obou institutů 

sbližují. Rozdíly mezi oběma instituty uvedené výše i v judikatuře Nejvyššího soudu 

považuji za přesvědčivé. Praktický problém spatřuji spíše v tom, aby bylo v daném 

ustanovení smlouvy jednoznačně uvedeno, zda se jedná o úrok z prodlení  

nebo o smluvní pokutu. A to proto, by se tak předešlo případným sporům o to, jak bylo 

dané ustanovení myšleno – zda má být hrazen pouze úrok z prodlení nebo smluvní 

pokuta i úrok z prodlení.  

Připustili-li bychom vztah speciality obou institutů a jeho zakotvení do právních 

předpisů, vzniká otázka, jaký by to mělo důsledek pro možnost použití obou institutů. 

Znamenalo by to, že by si smluvní strany nemohly ujednat smluvní pokutu za prodlení  

s plněním peněžité povinnosti? Jaký by byl následek uvedení takového ujednání  

o smluvní pokutě do smlouvy? Bylo by posuzováno jako úrok z prodlení se všemi 

odlišnostmi uvedenými výše nebo by takové ujednání bylo neplatné pro rozpor  

se zákonem? 

Osobně případné zakotvení vztahu speciality mezi úrokem z prodlení a smluvní 

pokutou za prodlení s plněním peněžité povinnosti do právních předpisů vnímám jako 

určitý zásah do autonomie vůle smluvních stran. Proč by si smluvní strany nemohly 

ujednat za porušení jedné povinnosti dvě sankce, pokud by to uznaly za vhodné? Nyní 

je již nepřiměřená výše smluvní pokuty regulována moderačním právem soudu, při 

kterém má soud vzít v úvahu i případný úrok z prodlení. Pro jednu ze stran se může 

jednat o tak zásadní povinnost, že bude za její případné porušení požadovat smluvní 

pokutu i úrok z prodlení. Druhá strana na oplátku může požadovat ujednání sankce za 

porušení jiné, pro ni významné, povinnosti. Dle mé zkušenosti z praxe si obecně 

smluvní strany pečlivě hlídají, aby porušení jedné z povinností nebylo sankciováno 

příliš přísně - buď na takovou sankci vůbec nepřistoupí nebo požadují na oplátku jinou, 

pro ně výhodnější úpravu smlouvy. 

Ke vztahu obou institutů viz také bod 8.4.2 této práce. 
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10.3 Smluvní pokuta a náhrada škody 

Vztah smluvní pokuty k náhradě škody je vyjádřen v ustanovení § 2050 

občanského zákoníku,
312

 s náhradou škody souvisí taktéž ustanovení § 2051.
313

 

 Dojde-li k porušení smluvní pokutou utvrzené povinnosti, má věřitel nárok na 

sjednanou částku smluvní pokuty, nikoliv už na náhradu škody vzniklé v důsledku 

porušení smluvní pokutou utvrzené povinnosti. Přičemž věřitel nemusí tvrdit  

ani prokazovat vznik škody, postačí, že došlo k porušení utvrzené povinnosti. Dokonce 

ani není nutné, aby nějaká škoda vznikla (§ 2048). Na druhou stranu, vznikla-li věřiteli 

škoda vyšší, než je sjednaná smluvní pokuta, nemůže již požadovat nic nad sjednanou 

částku smluvní pokuty. Smluvní pokuta bývá proto často označována  

jako paušalizovaná náhrada škody.
314

 Což do určité míry smluvní pokutu i definuje, 

neboť funkce smluvní pokuty jako paušalizovaná náhrada škody bývá uváděna jako 

jedna ze tří hlavních funkcí smluvní pokuty. K funkcím smluvní pokuty blíže  

viz část 5. této práce. 

 Komentovaná literatura
315

 připomíná, že zákonná úprava ustanovení § 2050 

vylučuje právo na náhradu škody pouze ohledně utvrzené povinnosti, právo věřitele  

na náhradu škody za porušení ostatních, danou smluvní pokutou neutvrzených 

povinností, tak není nijak dotčeno. 

 Je-li smluvní pokuta sjednána ve prospěch třetí osoby, výluka z práva  

na náhradu škody se vůči takové třetí osobě neuplatní. Případný nárok třetí osoby  

na náhradu škody tak není ujednáním o smluvní pokutě dotčen.
316

  

 Ustanovení § 2050 občanského zákoníku lze považovat za dispozitivní.
317

 

Smluvní strany si tak mohou ujednat jeho nejrůznější modifikace. Je například možno 

požadovat náhradu škody vedle smluvní pokuty nebo si ujednat oprávnění věřitele 

požadovat náhradu škody pro případ, že výše škody přesáhne výši smluvní pokuty.  

                                                 
312

 Text ustanovení § 2050 občanského zákoníku: „Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá věřitel právo na 
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 V souvislosti s výší smluvní pokuty lze konstatovat, že smluvní pokuta  

ve vztahu k náhradě škody v sobě zahrnuje dvojí limit.
318

 Prvním limitem, jak již bylo 

výše zmíněno, je skutečnost, že částka smluvní pokuty představuje maximální výši 

náhrady škody, na kterou má věřitel nárok v případě porušení utvrzené povinnosti. 

Samozřejmě za předpokladu, že si smluvní strany neujednají něco jiného, než stanoví 

ustanovení § 2050. Druhý limit souvisí s moderací smluvní pokuty, v souladu s 

ustanovením § 2051 představuje výše skutečně vzniklé škody hranici, pod kterou nesmí 

soud smluvní pokutu snížit. Blíže k tomuto druhému limitu viz kapitola 8.5 této práce. 

 Dále je vhodné zmínit, že někteří autoři
319

 upozorňují na skutečnost,  

že uplatněním smluvní pokuty není dotčen případný nárok na nemajetkovou újmu, 

kterou ustanovení § 2050 občanského zákoníku nezahrnuje. 

 V souvislosti s označením smluvní pokuty jako paušalizované náhrady škody je 

třeba zmínit názor D. Patěka,
320

 který považuje smluvní pokutu a paušalizovanou 

náhradu škody za dva odlišné instituty. Rozdílnost obou institutů dle jeho názoru 

spočívá především v tom, že „Institut smluvní pokuty stojí na symbióze kompenzační 

a sankční funkce, resp. sankční složka je u smluvní pokuty imanentní, zatímco u institutu 

paušalizované náhrady škody sankční úloha spíše absentuje. Ujednáním 

o paušalizované náhradě škody nemají smluvní strany v úmyslu trestat dlužníka za 

případné budoucí porušení určité povinnosti, ale chtějí pro tento případ sjednat způsob 

náhrady odchylný od zákonného režimu.“ Dále ohledně vzájemného působení obou 

institutů uvádí, že ve vztahu k právu na náhradu škody způsobené porušením utvrzené 

povinnosti „působí smluvní pokuta jako substituční mechanismus – zákonný režim 

náhrady škody podle § 2951 a násl. občanského zákoníku plně nahrazuje“. Vzhledem 

k dispozitivní povaze ustanovení o smluvní pokutě je na vůli smluvních stran, zda bude 

namísto náhrady škody věřiteli poskytnuta částka smluvní pokuty nebo zda si strany 

dojednají souběžně režim smluvní pokuty i náhrady škody. Při režimu dle ustanovení  

§ 2050 tak má věřitel namísto výše skutečné škody nárok na předem sjednanou 

(paušalizovanou) částku, jejím účel bude spočívat v kompenzaci vzniklé škody i v jejím 

sankčním působení. Závěrem D. Patěk konstatuje, že v otázkách neupravených 
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v ustanovení o smluvní pokutě se bude aplikovat zákonný režim náhrady škody. 

Přičemž upozorňuje, že u smluvní pokuty je dlužník při porušení utvrzené povinnosti 

povinen zaplatit smluvní pokutu bez ohledu na zavinění a bez možnosti liberace 

(absolutní objektivní princip), oproti tomu náhrada škody je založena na objektivním 

principu s možností liberace dle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Rozdíl 

spatřuje taktéž při sjednání nepřiměřené výše. Nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta 

podléhá moderačnímu právu soudu, sjednanou náhradu škody lze přiměřeně snížit  

dle ustanovení § 2953 odst. 1. 

 Také J. Šilhán
321

 považuje smluvní pokutu do jisté míry za „speciální smluvní 

reparační mechanismus, který je způsobilý obecný režim náhrady škody vyloučit a plně 

nahradit.“ Tento autor dokonce označuje vztah smluvní pokuty a náhrady škody za 

vylučovací vztah – sjednají-li strany smluvní pokutu a neodchýlí-li se od zákonného 

režimu ustanovení § 2050 občanského zákoníku, náhrada škody tím odpadá. 

 J. Šilhán
322

 v souvislosti se vztahem smluvní pokuty a náhrady škody rozlišuje 

několik poloh působení smluvní pokuty. Jako první uvádí „usnadnění reparačního 

mechanismu pro věřitele“, kdy má věřitel nárok na sjednanou částku smluvní pokuty, 

aniž by musel prokazovat, zda a v jaké výši mu v důsledku porušení utvrzené povinnosti 

vznikla škoda. Dále tato poloha smluvní pokuty dle jeho názoru spočívá v tom, že výše 

smluvní pokuty je sjednána ve výši, která odpovídá odhadované výši škody, a v tom,  

že jsou ujednány liberační důvody jako u náhrady škody (§ 2913 odst. 2). Taková 

smluvní pokuta by tak dle jeho názoru plnila úlohu paušalizované náhrady škody.
323

 

Jako druhou polohu smluvní pokuty uvádí „zpřísnění reparačního mechanismu“,  

který popisuje podobně jako první jmenovanou polohu s tím rozdílem, že smluvní 

pokuta je v nějakém svém aspektu sjednána přísněji než náhrada škody, například výše  

smluvní pokuty je záměrně vyšší než odhadovaná výše škody vzniklá porušením 

utvrzené povinnosti nebo se jedná o režim absolutní objektivní odpovědnosti. Jako třetí 

polohu uvádí J. Šilhán „sankční doplnění reparačního mechanismu“. Jedná se o situaci, 
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C. H. Beck, 2015. ISBN978-80-7400-544-2, str. 428-429. 
322

 Tamtéž, str. 430-431. 
323

 V souvislosti s úlohou smluvní pokuty jako paušalizované náhrady škody zmiňuje J. Šilhán* pojem 

„ujednání o tzv. liquidated damages“. Přičemž dohodu o paušalizované náhradě škody považuje za 

teoreticky možnou i mimo hranice smluvní pokuty. Rovněž D. Patěk** upozorňuje, že v anglickém právu 

je rozlišována tzv. liquidated damages clause a tzv. penalty clause. 

*ŠILHÁN, Josef. Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku. 1. vydání. Praha:  

C. H. Beck, 2015. ISBN978-80-7400-544-2, str. 429. 

**PATĚK, Daniel. Paušalizovaná náhrada škody a smluvní pokuta. Právní rozhledy 21/2017, s. 725. 
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kdy si smluvní strany vyloučí použití ustanovení § 2050, tedy při porušení utvrzené 

povinnosti je věřitel oprávněn požadovat smluvní pokutu a vedle toho také náhradu 

škody v plné výši vzniklé v důsledku porušení utvrzené povinnosti. Jako čtvrtou polohu 

smluvní pokuty zmiňuje „limitaci, zmírnění reparace“, kdy je reparace limitována 

částkou sjednané smluvní pokuty (vědomě sjednanou ve výši, která neodpovídá celé 

škodě dle rozumného očekávání stran) a sjednaným režimem odpovědnosti 

(velkorysejší liberační důvody). 

10.4 Smluvní pokuta a odstupné 

Institut odstupného je upraven v ustanovení § 1992 občanského zákoníku,
324

 

které je považováno za dispozitivní.
325

 

 Funkcí ujednání o odstupném je umožnit stranám smlouvu zrušit tím, že zaplatí 

určitou částku, ono odstupné. Někteří autoři
326

 institut odstupného pro zjednodušení 

přirovnávají k zpoplatněnému právu odstoupit od smlouvy. Na rozdíl od odstoupení  

od smlouvy však pro ukončení smlouvy na základě odstupného není třeba porušení 

žádné povinnosti, i když dispozitivní povaha ustanovení § 1992 umožňuje stranám si 

takovýto režim ujednat. K zániku závazku dochází právě okamžikem zaplacení 

odstupného, a to s takovými účinky jako by došlo k odstoupení. Odstupné tak primárně 

neslouží jako sankční ujednání, ale spíše jako možnost stran při přehodnocení svých 

zájmů smlouvu za určitý obnos zrušit. Od výpovědi odlišuje odstupné jeho úplatná 

povaha a také zánik závazku od počátku. 

 Ustanovení § 2049 občanského zákoníku
327

 si mohou strany vyloučit, dlužník se 

tak úhradou smluvní pokuty zbaví povinnosti splnit smluvní pokutou utvrzený dluh. 

Důvodová zpráva k občanskému zákoníku
328

 takové ujednání stran označuje za 

nepravou smluvní pokutu. Některá odborná literatura
329

 takové ujednání označuje jako 

remisorní smluvní pokutu pro její zprošťující, tzv. remisorní, účinky. 

                                                 
324

 Text ustanovení § 1992 občanského zákoníku: „Ujednají-li si strany, že jedna z nich může závazek 

zrušit zaplacením odstupného, ruší se závazek zaplacením odstupného obdobně jako při odstoupení od 

smlouvy. Právo zrušit závazek zaplacením odstupného však nemá strana, která již, byť i jen zčásti, plnění 

druhé strany přijala nebo druhé straně sama plnila.“ 
325

 ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: 

Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-922-2, str. 785. 
326

 ŠILHÁN, Josef. Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2015. ISBN978-80-7400-544-2, str. 473. 
327

 Text ustanovení § 2049 občanského zákoníku: „Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka 

povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.“ 
328

 ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: 

Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-922-2, str. 802. 
329

 HULMÁK a kol, 2014, str. 1161; 



82 

 

 Ačkoliv by se na první pohled mohla nepravá smluvní pokuta jevit jako zvláštní 

případ odstupného, upozorňuje komentovaná literatura
330

 na několik významných 

odlišností právě mezi ujednáním o nepravé smluvní pokutě a ujednáním o odstupném. 

Oba instituty mají společný zprošťující účinek, tedy skutečnost, že jejich zaplacením 

daná povinnost zaniká, v jiných aspektech se však liší. Nepravá smluvní pokuta je vždy 

vázána na porušení smluvní pokutou utvrzené povinnosti, v důsledku porušení takové 

povinnosti vzniká věřiteli nárok na smluvní pokutu. Odstupné představuje možnost 

strany zrušit závazek tím, že zaplatí odstupné, k jeho uplatnění není třeba porušení 

žádné povinnosti. V případě nepravé smluvní pokuty se zproštění dlužníka týká pouze 

utvrzené povinnosti, oproti tomu uplatnění odstupného vede k zániku celého závazku. 

Další odlišností je, že nárok na smluvní pokutu vzniká po porušení utvrzené povinnosti, 

odstupné lze uplatnit před započetím plnění nebo před přijetím plnění. 

Jiná komentovaná literatura
331

 však připouští, že v případě ujednání o nepravé 

smluvní pokutě mohou být zároveň naplněny pojmové znaky pro to, aby smluvní 

pokuta zároveň plnila i roli odstupného. 

S odstupným souvisí také v odborné literatuře hojně diskutovaná otázka 

ujednání, které vznik nároku na smluvní pokutu kumulativně váže na porušení smluvní 

povinnosti i na následné ukončení smlouvy (odstoupením od smlouvy nebo její 

výpovědí). Judikatura
332

 taková ujednání považuje za neplatná pro rozpor s účelem 

zákona. Mnoho autorů odborné literatury
333

 se k takovým závěrům judikatury staví 

                                                                                                                                               
ŠILHÁN, Josef. Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku. 1. vydání. Praha:  

C. H. Beck, 2015. ISBN978-80-7400-544-2, str. 476. 
330

 HULMÁK a kol, 2014, str. 1161; 

ŠVESTKA, DVOŘÁK, FIALA a kol, str. 593. 

Není bez zajímavosti, že tatáž komentovaná literatura na jiném místě (HULMÁK a kol, 2014, str. 1289) 

naopak konstatuje, že v případě vyloučení aplikace ustanovení § 2049 má takové ujednání o smluvní 

pokutě charakter odstupného.  
331

 PETROV, VÝTISK, BERAN a kol, 2017, str. 2076-2077. 
332

 Například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2009, sp. zn. 33 Cdo 1857/2008; rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 10. 1. 2011, sp. zn. 23 Cdo 2575/2010; rozsudek Nejvyššího soudu ze dne  

7. 6. 2017, sp. zn. 23 Cdo 3894/2015. 
333

BARABÁŠ, Ivan. Smluvní pokuta v kontextu podnikových transakcí. [cit. 20. 10. 2018]. Dostupné z: 

https://www.vsehrd.cz/clanek/smluvni-pokuta-v-kontextu-podnikovych-transakci_a86375da-92bf-4fa0-

a6e7-df4352ea1c82; 

ČECH, Petr. Judikatura ke smluvní pokutě. [cit. 20. 10. 2018]. Dostupné z: 

https://www.vsehrd.cz/clanek/judikatura-ke-smluvni-pokute_41dd840a-a3ec-4340-b2fc-bd593235f121; 

ČERNÁ, Stanislava; KULHÁNKOVÁ, Klára. Smluvní pokuta v NOZ. Rekodifikace  praxe, 11/2013; 

DOHNAL, Jakub. Obrácené odstupné jako smluvní pokuta. Právní rozhledy, 2011, č. 16, s. 592; 

HORÁK, Pavel. Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva. Právní rozhledy, 2015, č. 19,  

s. 649-657; 

HULMÁK a kol, 2014, str. 1285; 

PETROV, VÝTISK, BERAN a kol, 2017, str. 2074; 

https://www.vsehrd.cz/clanek/smluvni-pokuta-v-kontextu-podnikovych-transakci_a86375da-92bf-4fa0-a6e7-df4352ea1c82
https://www.vsehrd.cz/clanek/smluvni-pokuta-v-kontextu-podnikovych-transakci_a86375da-92bf-4fa0-a6e7-df4352ea1c82
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kriticky. Bývá uváděn názor,
334

 že takové ujednání, kdy jedna strana odstoupí  

od smlouvy a tatáž strana je v důsledku toho povinna zaplatit smluvní pokutu, by mohlo 

být posuzováno právě jako ujednání o odstupném. V případě ujednání, kdy jedna strana 

odstoupí od smlouvy a druhá strana je v důsledku toho oprávněna požadovat smluvní 

pokutu, by se pak mohlo jednat o nepojmenované ujednání. K této problematice blíže 

viz bod 6.7.2 této práce. 

10.5 Smluvní pokuta a odstoupení od smlouvy 

Pro úplnost je třeba zmínit také souvislost smluvní pokuty s odstoupením od 

smlouvy, kterou zákonodárce výslovně uvedl v ustanovení § 2005 odst. 2 občanského 

zákoníku.
335

 

 Odstoupením od smlouvy vyjadřuje jedna se ze smluvních stran svou vůli nebýt 

stranou takového závazku, v důsledku odstoupení od smlouvy zanikají práva  

a povinnosti smluvních stran s účinky ex tunc. Následkem odstoupení od smlouvy však 

není zánik všech práv a povinností vyplývajících z takové smlouvy, některá práva  

a povinnosti přetrvávají i po odstoupení od smlouvy. Ustanovení § 2005 ve svém 

druhém odstavci obsahuje demonstrativní
336

 výčet takových případů, jako jeden z nich 

je uvedeno právo na zaplacení smluvní pokuty. 

 Nárok na smluvní pokutu vzniklý před odstoupením od smlouvy tedy zůstává 

odstoupením od smlouvy nedotčen.
337

 Samo ujednání o smluvní pokutě však  

po odstoupení od smlouvy již nevyvolává účinky a nové nároky na smluvní pokutu  

tak po odstoupení od smlouvy nemohou vzniknout.
338

  

                                                                                                                                               
ŠILHÁN, Josef. Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku. 1. vydání. Praha:  

C. H. Beck, 2015. ISBN978-80-7400-544-2, str. 401-402. 
334

 HORÁK, Pavel. Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva. Právní rozhledy, 2015, č. 19,  

s. 649-657. 
335

 Textu ustanovení § 2005 odst. 2 občanského zákoníku: „Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na 

zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé  

z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany  

i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se 

odstoupení od smlouvy ani zajištění.“ 
336

 HULMÁK a kol, 2014, str. 1214-1218.  
337

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 4. 2013, sp. zn. 28 Cdo 2645/2012. 
338

 HULMÁK a kol, 2014, str. 1214-1218. 
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11. Stručné srovnání s právní úpravou smluvní pokuty ve Švýcarsku 

11.1 Úvodem k úpravě smluvní pokuty ve Švýcarsku 

Code civil suisse
339

 je kodexem upravujícím švýcarské soukromé právo,  

byl přijat dne 10. 12. 1907, účinný je od dne 1. 1. 1912. Tento CC je rozdělen do pěti 

tzv. knih, závazkové právo je obsaženo v páté knize nazvané Droit des obligations, 

používáno je též označení Code des Obligations.
340

 Pátá kniha (CO) byla přijata  

dne 30. 3. 1911, účinnosti nabyla dne 1. 3. 1912. 

Za zmínku stojí také skutečnost, že CC, stejně jako CO, existuje ve třech 

oficiálních jazykových verzích, které jsou si navzájem rovnocenné, jedná se o němčinu, 

francouzštinu a italštinu.
341

  

Smluvní pokuta
342

 je upravena v části první Obecná ustanovení, v díle čtvrtém  

O podmínkách závazků, kapitole III. O záloze, o odstupném, o srážkách ze mzdy  

a o smluvní pokutě,
343

 konkrétně smluvní pokutu upravují články 160 až 163 CO.  

Vedle smluvní pokuty jsou do této kapitoly zařazena také ustanovení upravující zálohu 

a odstupné.
344

  

Systematické zařazení smluvní pokuty je zde tedy pojato zcela odlišným 

způsobem než v současném (českém) občanském zákoníku i než v předchozích 

kodexech civilního práva platných na našem území. Pro připomenutí lze zopakovat,  

že v současném občanském zákoníku je smluvní pokuta zařazena mezi utvrzovací 

instituty, v předchozích právních úpravách byla zařazena mezi zajišťovací instituty,  

ve Všeobecném občanském zákoníku byla dokonce zařazena mezi ustanovení 

upravující náhradu škody. Také ostatní instituty zařazené v CO v kapitole spolu se 

smluvní pokutou, jsou v občanském zákoníku systematicky zařazeny zcela jiným 

způsobem, v občanském zákoníku je odstupné (§ 1992) zařazeno mezi jiné způsoby 

zániku závazků, záloha (§ 1807) mezi obsah závazků. Pozitivum systematického 

umístění smluvní pokuty v CO spatřuji v tom, že švýcarský zákonodárce do téže 

                                                 
339

 Dále v textu uváděno jako „CC“. 
340

 Plný název je: Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)  

du 30 mars 1911 (Etat le 1er avril 2017). Dále v textu uváděno jako „CO“. 
341

 K dispozici je také oficiální překlad do angličtiny, tento však slouží pouze pro informativní účely  

a nemá právní účinky. Dostupný je z: https://www.admin.ch/opc/en/classified-

compilation/19110009/index.html 
342

 V textu CO nazývána jako „clause pénale“ nebo „peine conventionnelle“, popř. pouze jako „peine“. 
343

 Première partie: Dispositions générales, Titre quatrième: Des modalités des obligations,* Chapitre 

III. Des arrhes, du dédit, des retenues de salaire et de la clause pénale.  

*V oficiálním anglickém překladu je název hlavy čtvrté přeložen jako „Special Relationships relating  

to Obligations“. 
344

 Ustanovení článku 159 CO o srážkách ze mzdy bylo zrušeno. 
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kapitoly zařadil institut odstupného, který má se smluvní pokutou určité společné rysy. 

Osobně vnímám systematické zařazení smluvní pokuty v CO jako méně přehledné,  

což je jistě dáno určitým zvykem hledat smluvní pokutu na zcela jiném místě. 

Pro úplnost je třeba zmínit, že vedle výše uvedených článků 160 až 163 CO, 

obsahuje CO také speciální úpravu smluvní pokuty týkající se zákazu konkurence 

v pracovních smlouvách (článek 340b CO).
345

  

Ustanovení o smluvní pokutě se dle čl. 162 odst. 1 CO
346

 použijí také na 

ujednání, podle kterých zůstanou částečné platby v případě porušení smlouvy věřiteli.
347

  

Ve švýcarské odborné literatuře
348

 je smluvní pokuta charakterizována jako 

dohoda, na základě které dlužník přislíbí zaplacení určité částky pro případ celkového 

nebo částečného nesplnění závazku nebo pro případ vadného nebo opožděného plnění 

závazku. Přičemž je zdůrazňována akcesorická povaha smluvní pokuty,
349

 stejně jako 

v občanském zákoníku je tak existence smluvní pokuty závislá na existenci hlavního 

závazku. 

Za zmínku stojí, že dle judikatury
350

 je přípustné si ve smlouvě sjednat obecnou 

doložku, která stanoví smluvní pokutu utvrzující jakékoliv porušení smlouvy. To je 

poměrně zásadní rozdíl oproti smluvní pokutě dle občanského zákoníku, kde judikatura 

naopak ujednání tohoto typu považuje za neurčité z důvodu nedostatečné specifikace 

utvrzené povinnosti. 

11.2 Alternativní a kumulativní smluvní pokuta, exkluzivní smluvní pokuta 

Švýcarský zákonodárce v článku 160 CO rozlišuje mezi alternativní  

a kumulativní smluvní pokutou. Alternativní smluvní pokuta je vyjádřena v prvním 

                                                 
345

BRACONI, Andrea, CARRON, Blaise, SCYBOZ, Pierre. Code civil suisse et Code des obligations 

annotés. 9è éd. mise à jour. Bâle: Helbing Lichtenhahn, 2013. ISBN 978-3-7190-3040-7, str. 129. 
346

 Text čl. 162 odst. 1 CO: „Les dispositions concernant la clause pénale sont applicables  

à la convention par laquelle les versements partiels effectués restent, en cas de résiliation, acquis  

au créancier.“ Můj překlad do češtiny: „Na ujednání, podle něhož částečné platby v případě zrušení 

smlouvy zůstanou věřiteli, se použijí ustanovení týkající se smluvní pokuty.“ 
347

BRACONI, Andrea, CARRON, Blaise, SCYBOZ, Pierre. Code civil suisse et Code des obligations 

annotés. 9è éd. mise à jour. Bâle: Helbing Lichtenhahn, 2013. ISBN 978-3-7190-3040-7, str. 130. 
348

 Internetový článek: Droit des obligations suisses. [cit. 7. 10. 2018]. Dostupné z: http://www.cours-de-

droit.net/droit-suisse-des-obligations-c28782044. 
349

BRACONI, Andrea, CARRON, Blaise, SCYBOZ, Pierre. Code civil suisse et Code des obligations 

annotés. 9è éd. mise à jour. Bâle: Helbing Lichtenhahn, 2013. ISBN 978-3-7190-3040-7, str. 129. 
350

 Rozsudek Federálního soudu ze dne 23. 4. 2009, sp. zn. BGE 135 III 433 [cit. 9. 10. 2018]. Dostupné 

z: https://www.bger.ch/fr/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht.htm; 

BRACONI, Andrea, CARRON, Blaise, SCYBOZ, Pierre. Code civil suisse et Code des obligations 

annotés. 9è éd. mise à jour. Bâle: Helbing Lichtenhahn, 2013. ISBN 978-3-7190-3040-7, str. 129. 
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odstavci tohoto článku.
351

 Dojednají-li si strany smluvní pokutu pro případ, že daná 

povinnost není splněna vůbec nebo je splněna vadně, může věřitel požadovat pouze 

splnění takové povinnosti nebo pouze smluvní pokutu. Přičemž švýcarský zákonodárce 

výslovně uvádí, že se strany mohou svou dohodou od tohoto zákonného ustanovení 

odchýlit a ujednat si kumulativní smluvní pokutu. Zvolí-li věřitel, v případě vadného 

plnění, z alternativ zaplacení smluvní pokuty, musí věřitel od smluvní pokuty odečíst 

hodnotu přijatého vadného plnění nebo toto vadné plnění vrátit.
352

  

Druhý odstavec článku 160 CO upravuje kumulativní smluvní pokutu.
353

 Jedná 

se o situaci, kdy byla smluvní pokuta sjednána pro případ plnění povinnosti opožděně 

nebo na jiném místě, věřitel pak může požadovat zároveň splnění povinnosti i zaplacení 

smluvní pokuty. Kumulativní splnění povinnosti i zaplacení smluvní pokuty však nelze 

požadovat, pokud se věřitel tohoto práva výslovně vzdal, ani pokud věřitel plnění 

akceptoval bez výhrad. Podle judikatury
354

 se smluvní pokuta ujednaná pro případ 

pozdního plnění stává neplatnou, jestliže věřitel své právo na smluvní pokutu neuplatní 

nejpozději v okamžiku dodání díla; výjimkou je pouze případ, kdy dílo obsahuje skryté 

vady. 

Není bez zajímavosti, že na našem území se rozlišování alternativní  

a kumulativní smluvní pokuty vyskytovalo ve Všeobecném občanském zákoníku  

a v občanském zákoníku z roku 1950. Ve Všeobecném občanském zákoníku byla 

alternativní smluvní pokuta stanovena pro případ vadného nebo opožděného plnění 

nebo pro případ plnění na nesprávném místě. Věřitel mohl požadovat kumulativně 

smluvní pokutu i plnění utvrzené povinnosti ohledně smluvní pokuty sjednané pro 

případ, že povinnost nebyla splněna vůbec. Podobně také občanský zákoník z roku 1950 

rozlišovat případ, kdy bylo plněno opožděně nebo na jiném místě a případ, kdy nebyla 

smluvní povinnost splněna. 
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 Text čl. 160 odst. 1 CO: „Lorsqu’une peine a été stipulée en vue de l’inexécution ou de l’exécution 
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Článek 160 odst. 3 CO
355

 upravuje tzv. exkluzivní smluvní pokutu („Peine 

conventionnelle exklusive“). Jedná se o situaci, kdy smlouva umožňuje dlužníkovi,  

aby se svým jednostranným jednáním zprostil povinnosti plnit své povinnosti ze 

smlouvy (ukončil smlouvu) tím, že zaplatí smluvní pokutu. Dlužník však musí prokázat, 

že je skutečně oprávněn takovou smlouvu ukončit zaplacením smluvní pokuty.
356

  

Tuto exkluzivní smluvní pokutu by bylo možné přirovnat k institutu odstupného 

dle občanského zákoníku (§ 1992 občanského zákoníku), se kterým vykazuje podobné 

rysy. Popřípadě lze spatřovat určitou podobnost exkluzivní smluvní pokuty  

s ujednáním, které váže smluvní pokutu na výkon práva ukončit smlouvu; taková 

ujednání však (česká) judikatura považuje za neplatná, (česká) odborná literatura 

zaujímá k těmto závěrům judikatury kritický postoj (k tomuto tématu blíže viz bod 6.7.2 

a kapitola 10.4 této práce). Nicméně je zajímavé, že švýcarské právo na rozdíl od české 

judikatury takovou smluvní pokutu nejenom, že připouští, ale dokonce výslovně stanoví 

právním předpisem. 

11.3 Smluvní pokuta a náhrada škody 

Vztah smluvní pokuty k náhradě škody upravuje článek 161 CO. Vznik nároku 

na smluvní pokutu je nezávislý na tom, zda věřiteli vznikne porušením utvrzené 

povinnosti škoda či nikoliv.
357

 V tomto je tedy pojetí CO stejné jako v občanském 

zákoníku, který taktéž neváže smluvní pokutu na vznik škody (§ 2048 občanského 

zákoníku). Dle obou právních úprav tak věřiteli při porušení utvrzené povinnosti náleží 

sjednaná částka smluvní pokuty a nemusí prokazovat, zda mu nějaká škoda vznikla. 
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 Viz text čl. 161 odst. 1 CO: „La peine est encourue même si le créancier n’a éprouvé aucun 

dommage.“ Můj překlad do češtiny: „Pokuta vznikne, i když věřitel neutrpěl žádnou škodu.“ 



88 

 

Pokud je však škoda vzniklá v důsledku porušení utvrzené povinnosti vyšší než 

částka smluvní pokuty, je věřitel oprávněn požadovat náhradu za škodu přesahující 

částku smluvní pokuty, ovšem pouze za předpokladu, že prokáže zavinění dlužníka.
358

 

Náhrada škody přesahující částku smluvní pokuty je tedy založena na principu 

subjektivní odpovědnosti dlužníka. Z pohledu věřitele tak může být získání této náhrady 

škody obtížnější než získání smluvní pokuty.
359

  

Oproti tomu dle občanského zákoníku nemá věřitel vedle smluvní pokuty právo 

na náhradu škody (§ 2051 občanského zákoníku), a to ani kdyby vzniklá škoda 

převyšovala výši smluvní pokuty. Švýcarská právní úprava je tak v tomto ohledu pro 

věřitele příznivější, nevýhodou pro věřitele je již zmíněná skutečnost, že u škody 

přesahující částku smluvní pokuty musí prokázat, že její vznik zavinil dlužník. 

11.4 Moderace smluvní pokuty 

První odstavec článku 163 CO
360

 stanoví, že je na svobodné vůli smluvních 

stran, jakou částku smluvní pokuty si sjednají. Toto je ovšem omezeno třetím 

odstavcem téhož článku,
361

 kde je zakotvena moderace smluvní pokuty. 

Vedle toho ustanovení čl. 163 odst. 2 CO
362

 vymezuje případy, nelze smluvní 

pokutu sjednat vůbec. Smluvní pokuta nemůže být sjednána pro případ porušení 

nedovoleného nebo nemravného závazku, ani nemůže být požadována, jestliže se plnění 

utvrzené povinnosti stalo nemožným kvůli okolnostem, za něž dlužník neodpovídá. 
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Ustanovení čl. 163 odst. 3 CO je kogentní povahy, smluvní strany si tedy 

nemohou dohodnout vyloučení moderace smluvní pokuty.
363

 

Za zmínku stojí, že ustanovení čl. 163 odst. 3 CO pojímá moderaci jako 

povinnost soudu, neboť výslovně stanoví, že soud musí („doit“) snížit smluvní pokutu, 

posoudí-li ji jako nepřiměřenou. Oproti občanskému zákoníku je zde tedy jednoznačně 

stanoveno, že se jedná o povinnost. 

Text CO neuvádí, zda je k moderaci smluvní pokuty třeba návrh dlužníka či zda 

k ní má soud přistoupit i bez návrhu. Toto je další odlišnost oproti občanskému 

zákoníku, kde je soudní moderace výslovně podmíněna návrhem dlužníka. 

Komentovaná literatura k CO
364

 uvádí, že soud musí ustanovení o moderaci aplikovat,  

i když dlužník o snížení smluvní pokuty výslovně nepožádá. Dle judikatury
365

 je však 

takový zásah soudu do výše smluvní pokuty nezbytný pouze tehdy, je-li částka smluvní 

pokuty tak vysoká, že překračuje všechny rozumné míry natolik, že již není slučitelná 

s právem a spravedlností. 

Pravomoc soudu se týká posouzení nepřiměřené povahy smluvní pokuty i otázky 

rozsahu snížení pokuty. Pokud soud uznal, že je pokuta nepřiměřená, musí ji v zásadě 

pouze snížit tak, aby již nebyla nepřiměřená, na částku, kterou posoudí jako 

správnou.
366

 

Při posuzování (ne)přiměřenosti výše smluvní pokuty je důkazní břemeno na 

straně dlužníka. Věřitel však musí vyčíslit, jaká mu vznikla škoda a popřípadě popřít 

tvrzení, že žádná škoda nevznikla nebo že nebyla důležitá.
367

 Přičemž při posuzování 

nepřiměřenosti výše smluvní pokuty, by neměla hrát roli pouze vzniklá škoda, ale měly 

by být vzaty v úvahu všechny konkrétní okolnosti, včetně rizika škody, kterému byl 

věřitel vystaven.
368
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Článek 163 odst. 3 CO žádné kritérium pro posouzení nebo snížení nepřiměřené 

smluvní pokuty neobsahuje. Tato kritéria vymezuje švýcarská judikatura  

a komentovaná literatura, jako příklad takových kritérií lze uvést: zájem věřitele na 

splnění smlouvy, závažnost porušení hlavního závazku, finanční situace stran, okolnost, 

že pokuta je splatná jednou nebo naopak za každé nové porušení, zjevný nepoměr mezi 

způsobenou škodou a dojednanou pokutou, nepoměr mezi skutečnou nebo 

pravděpodobnou škodou a škodou, kterou strany mohly předpokládat jako možnou.
369

 

Za kritérium pro snížení smluvní pokuty však není považován případ, kdy porušením 

smluvní pokuty nevznikne žádná škoda.
370
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Závěr 

Smluvní pokuta je starobylý institut, jehož obdoba se vyskytovala dokonce již  

v římském právu. Na našem území se institut blížicí se smluvní pokutě objevil již  

v Právech městských Brikcího z Licska a v Právech městských království českého  

Pavla Kristiána z Koldína. Ucelenou úpravu smluvní pokuty přinesl Všeobecný 

občanský zákoník, taktéž pozdější kodexy civilního práva obsahovaly úpravu smluvní 

pokuty. Využívali-li nějaký institut naši předci v tak dávné době a takový institut se 

(samozřejmě v určitých rozdílech v jeho pojetí) udržel v právních předpisech po celou 

dobu, svědčí to o nepochybném významu smluvní pokuty a o její potřebnosti pro 

závazkové právo. Také v současnosti plní smluvní pokuta důležité funkce při utvrzení 

smluvní povinnosti a je ve smlouvách hojně využívána. I přes dlouhou historii smluvní 

pokuty a její časté využívání v současnosti se jedná o problematiku, se kterou se pojí 

nespočet dílčích otázek. Jedná se institut, který souvisí s několika dalšími instituty  

a je třeba k němu proto přistupovat komplexně. 

Cílem této práce byla analýza současné právní úpravy smluvní pokuty v České 

republice, včetně závěrů judikatury a odborné literatury. Cílem práce bylo rovněž 

poukázat na rozdílnost názorů na některé dílčí otázky nebo na praktické problémy. 

Práce se zaměřila zejména na výši smluvní pokuty a moderační právo soudu. Práce se 

zabývala také ostatními tématy souvisejícími se smluvní pokutou. 

V tomto Závěru považuji za vhodné zmínit pouze nejvýznamnější témata nebo 

dílčí otázky, kterými se tato práce zabývala. Ostatní výsledky této práce nepovažuji za 

nutné výslovně uvádět zde v Závěru, neboť čtenář se s nimi může seznámit přímo 

v jednotlivých částech práce. Podrobnější rozbor jednotlivých témat nebo dílčích otázek 

by také znamenal nadměrný rozsah tohoto Závěru. 

Část 2. této práce se zabývala systematickým zařazením smluvní pokuty mezi 

utvrzovací instituty. V tomto Závěru považuji za vhodné zmínit zjištění, že pojmy 

„zajištění“ a „utvrzení“ nejsou zákonodárcem v občanském zákoníku používány zcela 

konzistentně a ne vždy jsou tyto dva pojmy důsledně rozlišovány. V některých 

ustanoveních tak není zcela jasné, zda zákonodárce pojmem „zajištění“ zamýšlel 

zároveň zajištění i utvrzení dluhu (např. ustanovení § 1880 odst. 1), pouze zajištění 

(např. ustanovení § 3073) nebo tímto pojmem mínil pouze utvrzení (např. ustanovení  

§ 2051). Dle mého názoru by de lege ferenda bylo vhodné používání pojmů „zajištění“ 

a „utvrzení“ v občanském zákoníku sjednotit, aby se předešlo výkladovým nejasnostem 
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ohledně významu pojmu použitého v konkrétním ustanovení. Dále je k zamyšlení,  

zda má rozlišování zajišťovacích a utvrzovacích institutů pro praxi skutečně význam,  

a zda důsledkem takového rozlišování není více nevýhod než přínosů. 

Za významnou dále považuji otázku, která z ustanovení upravujících smluvní 

pokutu mají kogentní povahu a která dispozitivní povahu. Za kogentní lze označit první 

část věty ustanovení § 2048 občanského zákoníku, která vymezuje pojmové znaky 

smluvní pokuty. Zbývající část ustanovení § 2048 je dispozitivní, dispozitivními jsou 

taktéž ustanovení § 2049 a 2050 občanského zákoníku. Méně jednoznačnou se jeví 

otázka povahy ustanovení § 2051 občanského zákoníku upravujícího moderační právo 

soudu. V odborné literatuře převažuje názor, že se jedná o kogentní ustanovení,  

lze ovšem nalézt i odlišné názory. Osobně se přikláním k názoru většiny odborné 

literatury, že ustanovení § 2051 je kogentní a vyjadřuje kompetenci soudu moderovat 

smluvní pokutu. Popřípadě by se dle mého názoru mohlo jednat o kogentní ustanovení 

proto, že účel a smysl normy odporuje tomu, aby se strany mohly od této normy 

vlastním právním jednáním odchýlit, neboť vyloučením ustanovení § 2051 by byl  

dlužník připraven o své právo navrhnout soudu posouzení přiměřenosti výše smluvní 

pokuty. Ohledně poslední věty ustanovení § 2051 spatřuji určitou logiky v názoru 

některých autorů odborné literatury, že mohou-li si smluvní strany vyloučit ustanovení 

§ 2050, měly by mít tutéž možnost také ohledně poslední věty ustanovení § 2051. 

Oproti předchozí právní úpravě není v současném občanském zákoníku 

stanovena forma smluvní pokuty. Smluvní pokutu je tak možné ujednat  

i ústně, lze však předpokládat, že v praxi taková forma nebude častá. Judikatura 

k předchozí právní úpravě dovozující neplatnost smluvní pokuty pro nedodržení její 

písemné formy se tak ve světle současné právní úpravy jeví jako překonaná  

a při používání judikatury k předchozí právní úpravě je tak třeba na toto pamatovat. 

Dále považuji za vhodné v tomto Závěru zmínit, že judikatura posuzuje ujednání 

o smluvní pokutě, které váže povinnost hradit smluvní pokutu na výkon práva ukončit 

smlouvu, jako neplatné pro rozpor s účelem zákona. Za neplatný považuje judikatura 

taktéž případ, kdy je vznik nároku na smluvní pokutu vázán kumulativně na porušení 

povinnosti jedné ze stran i na následné ukončení smlouvy (odstoupením od smlouvy 

nebo její výpovědí). Mnoho autorů odborné literatury se k takovým závěrům judikatury 

staví kriticky. Nejvyššímu soudu je vytýkáno, že se nezabýval otázkou, zda by takové 

ujednání mohlo v souladu s výkladovými pravidly občanského zákoníku naplňovat 

znaky jiného institutu a tedy zda by mohlo být platné. Dle názoru některých autorů by 
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takové ujednání, kdy jedna strana odstoupí od smlouvy a tatáž strana je v důsledku toho 

povinna zaplatit smluvní pokutu, mohlo být posuzováno jako ujednání o odstupném.  

V případě ujednání, kdy jedna strana odstoupí od smlouvy a druhá strana je v důsledku 

toho oprávněna požadovat smluvní pokutu, by se pak mohlo jednat o nepojmenované 

ujednání. Osobně souhlasím s názory těchto oborníků, že takové ujednání by nemělo 

být bez dalšího posouzeno jako neplatné a mělo by být zkoumáno, zda by se 

v konkrétním případě nemohlo jednat o jiné platné ujednání, například o ujednání  

o odstupném nebo o nepojmenované ujednání. V souvislosti s touto problematikou je 

vhodné zmínit švýcarskou právní úpravu smluvní pokuty, která obsahuje ustanovení  

o tzv. exkluzivní smluvní pokutě. Tato exkluzivní smluvní pokuta spočívá v tom,  

že smlouva umožňuje dlužníkovi, aby se svým jednostranným jednáním zprostil 

povinnosti plnit své závazky ze smlouvy (ukončil smlouvu) tím, že zaplatí smluvní 

pokutu. Dlužník však musí prokázat, že je skutečně oprávněn takovou smlouvu ukončit 

zaplacením smluvní pokuty. Tuto exkluzivní smluvní pokutu by bylo možné přirovnat  

k institutu odstupného dle občanského zákoníku (§ 1992 občanského zákoníku),  

se kterým vykazuje podobné rysy. Popřípadě lze spatřovat určitou podobnost exkluzivní 

smluvní pokuty právě s ujednáním, které váže smluvní pokutu na výkon práva ukončit 

smlouvu. Nicméně je zajímavé, že švýcarské právo na rozdíl od české judikatury 

takovou smluvní pokutu nejenom, že připouští, ale dokonce výslovně stanoví právním 

předpisem. 

Část 8. této práce se zabývala moderačním právem soudu. Nejvyšší soud ve 

svých rozhodnutích popisuje soudní moderaci jako třífázový postup, kdy se v každé 

z fází soud zabývá určitou otázkou a při jejím posuzování má vycházet z určitých 

kritérií.
371

 K tomuto postupu tak, jak ho popsal Nejvyšší soud, uvádějí někteří autoři 

odborné literatury své výhrady, konkrétně D. Patěk ve svém článku upozornil na určité 

nedostatky tohoto postupu. Jeho výhrady se týkají první a třetí fáze soudní moderace, 

kdy by dle jeho názoru měl soud v obou fázích zvažovat tatáž kritéria, neboť třetí fázi 

považuje pouze za konkretizaci první fáze. Vzhledem ke shodnému předmětu úvah 

soudu v první a třetí fázi, tak D. Patěk považuje rozfázování rozhodovací činnosti soudu 

za zbytečné. Osobně se neztotožňuji s myšlenkou D. Patěka v tom, že rozlišování fází 

soudní moderace je zbytečné, první a třetí fázi považuji za dvě postupná rozhodnutí - 

nejdříve je třeba se zamyslet, zda je smluvní pokuta nepřiměřená, a teprve následně 
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 Blíže viz popis třífázového postupu soudní moderace v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 18. 1. 2005, 

sp. zn. 32 Odo 400/2004. 
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rozhodnout, v jakém rozsahu jí snížit. Třebaže lze souhlasit s názorem D. Patěka v tom, 

že všechna kritéria by měla být zvažována již při posuzování (ne)přiměřenosti výše 

smluvní pokuty a při následném rozhodnutí o konkrétním snížení smluvní pokuty již 

žádná nová kritéria nezohledňovat. Další výhrada D. Patěka se týká druhé fáze soudní 

moderace. Dle jeho názoru by druhá fáze, tedy to, zda soud použije své moderační 

právo (posoudil-li soud v první fázi smluvní pokutu jako nepřiměřeně vysokou), neměla 

být vůbec předmětem úvah soudu, neboť nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu je nutné 

moderovat vždy. Dospěl-li soud v první fázi k závěru, že je smluvní pokuta nepřiměřeně 

vysoká, měl by být povinen ji moderovat. V opačném případě se nabízí otázka,  

proč soud důvody, které ho vedly k nevyužití moderace, nezohlednil již v první fázi. 

Taktéž z pohledu dlužníka se jeví jako nespravedlivé, aby soud ponechal smluvní 

pokutu, kterou v první fázi posoudil jako nepřiměřenou, v původní, nezmoderované 

výši. S touto druhou výhradou D. Patěka souhlasím. 

V souvislosti se zánikem nároku na smluvní pokutu jeho započtením, judikatura 

i odborná literatura uváděly, že moderovat lze pouze existující nárok na smluvní 

pokutu. Někteří autoři přesto upozorňovali na určitá úskalí této praxe. Nedávno 

Nejvyšší soud přehodnotil svůj dosavadní názor na tuto problematiku a judikoval,  

že k moderaci dochází s účinky ex tunc, a to k okamžiku ujednání o smluvní pokutě. 

Tomuto novému názoru Nejvyššího soudu je třeba přiznat určitou logiku. Účinky 

moderace smluvní pokuty ex tunc totiž umožní předejít situaci, kdy jedna strana 

započtením pohledávky de facto zbaví druhou smluvní stranu jejího práva na ochranu 

před nepřiměřeně vysokou smluvní pokutou. 

V praxi se lze setkat s tvrzením, že hranicí pro přiměřenost výše smluvní pokuty 

vyjádřené procentní sazbou je výše 0,5% z dlužné částky za den prodlení. Nejvyšší soud 

sice v minulosti uvedl, že se jedná o ustálenou hranici, na druhou stranu však jako 

přiměřenou posoudil smluvní pokutu nad touto hranicí a naopak jako nepřiměřenou 

smluvní pokutu pod touto hranicí. Později dokonce sám judikoval, že závěr  

o přiměřenosti výše 0,5% bude záviset vždy na okolnostech konkrétního případu. Tuto 

hranici 0,5% z dlužné částky za den prodlení tedy nelze chápat nijak normativně.
372

 

K hranici 0,5% z dlužné částky za den prodlení se ve svém nálezu vyjádřil také Ústavní 

soud, kde takovou výši úroku z prodlení posoudil jako protiústavní. Předmětný nález se 

ovšem týkal úroku z prodlení, nikoliv přímo smluvní pokuty. Nejvyšší soud se proti 
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 Viz příklady z judikatury uvedené v bodě 8.4.3 této práce. 
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tomuto nálezu Ústavního soudu vymezil v jednom ze svých rozhodnutí, kde poukazoval 

na odlišnost úroku z prodlení a smluvní pokuty a připomněl, že oba instituty mohou 

obstát vedle sebe. 

Případ smluvní pokuty stanovené procentní sazbou z dlužné částky za každý den 

prodlení a vztah takové smluvní pokuty k úroku z prodlení je tématem, které se prolíná 

několika místy této práce.
373

 Nejvyšší soud ve své judikatuře často zdůrazňuje rozdíly 

mezi oběma instituty a připomíná, že výrazem jejich vzájemné odlišnosti je skutečnost, 

že se mohou v jedné smlouvě vyskytovat vedle sebe a sankcionovat porušení téže 

povinnosti. Je nepochybné, že mezi oběma instituty existuje několik zásadních 

rozdílů.
374

 Někteří autoři odborné literatury nesouhlasí s takto výrazným rozlišováním 

obou institutů, považují funkce obou institutů za velice podobné a zastávají názor,  

že by bylo vhodnější, aby byl úrok z prodlení upraven v poměru speciality ke smluvní 

pokutě stanovené za prodlení s plněním peněžité povinnosti. Je třeba dát za pravdu 

názoru těchto autorů v tom, že u smluvní pokuty stanovené za den prodlení s plněním 

peněžité povinnosti a u úroku z prodlení je funkce obou institutů velice podobná.  

Což je logické za situace, kdy se obě sankce vztahují k porušení téže povinnosti.  

Dle mého názoru se přesto jedná o dva odlišné instituty, které se mohou vyskytovat  

v jedné smlouvě a mohou být stanoveny za porušení téže povinnosti. Praktický problém 

spatřuji spíše v tom, aby bylo v daném ustanovení smlouvy jednoznačně uvedeno,  

zda se jedná o úrok z prodlení nebo o smluvní pokutu. A to proto, aby bylo zřejmé,  

zda má být hrazen pouze úrok z prodlení nebo smluvní pokuta i úrok z prodlení. Upravit 

úrok z prodlení ve vztahu speciality ke smluvní pokutě nepovažuji za šťastné řešení, 

neboť se s tímto dle mého názoru pojí řada otázek. Znamenalo by to, že by si smluvní 

strany nemohly ujednat smluvní pokutu za prodlení s plněním peněžité povinnosti?  

Jaký by byl následek uvedení takového ujednání o smluvní pokutě do smlouvy? Bylo by 

posuzováno jako úrok z prodlení se všemi jeho odlišnostmi oproti smluvní pokutě nebo 

by takové ujednání bylo neplatné pro rozpor se zákonem? Osobně případné zakotvení 

vztahu speciality obou institutů vnímám jako určitý zásah do autonomie vůle smluvních 

stran. Nevidím důvod, proč by si smluvní strany nemohly ujednat za porušení jedné 

povinnosti dvě sankce, pokud by to uznaly za vhodné. 
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 Podrobně je řešeno v kapitole 10.2, dále také v kapitole 7.2 a v bodu 8.4.2 této práce. 
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Abstrakt 

Smluvní pokuta 

Tématem této práce je smluvní pokuta. Smluvní pokuta je starobylý institut, 

jehož obdoba se vyskytovala dokonce již v římském právu. Na našem území lze obdobu 

smluvní pokuty poprvé nalézt již v městském právu v 16. století. Skutečnost, že byla 

smluvní pokuta používána po takto dlouhou dobu až do současnosti, ilustruje její 

nepochybný význam a její potřebnost pro závazkové právo. I v dnešní době plní 

smluvní pokuta důležité funkce a je ve smlouvách hojně využívána.  

Cílem této práce je analýza současné právní úpravy smluvní pokuty v České 

republice, včetně závěrů judikatury a odborné literatury. Cílem je rovněž poukázat na 

rozdílnost názorů na některé dílčí otázky nebo na praktické problémy. Práce se zaměří 

zejména na výši smluvní pokuty a moderační právo soudu. Práce se neopomine zabývat 

ani ostatními tématy souvisejícími se smluvní pokutou. 

Tato práce se skládá z 11 částí, některé z těchto částí jsou rozděleny na kapitoly, 

případně i na jednotlivé body. Ve své první části tato práce shrnuje historický vývoj 

smluvní pokuty. Druhá část této práce se týká systematického zařazení smluvní pokuty 

v občanském zákoníku. Třetí část se zabývá otázkou kogentnosti a dispozitivnosti 

jednotlivých ustanovení občanského zákoníku upravujících smluvní pokutu. Čtvrtá část 

se věnuje přechodným ustanovením občanského zákoníku vztahujícím se ke smluvní 

pokutě. V páté část této práce jsou popsány jednotlivé funkce smluvní pokuty. Šestá 

část této práce charakterizuje základní náležitosti smluvní pokuty, je členěna na 

jednotlivé kapitoly týkající se například formy smluvní pokuty, akcesorické povahy 

smluvní pokuty nebo zdánlivosti a (ne)platnosti smluvní pokuty. Sedmá část se věnuje 

výši smluvní pokuty. Osmá část práce se podrobně zabývá moderačním právem soudu. 

Devátá část shrnuje specifika smluvní pokuty sjednané v tzv. spotřebitelských 

smlouvách. Desátá část se zabývá vztahem smluvní pokuty k jiným, se smluvní pokutou 

souvisejícím, institutům. Jedenáctá část práce obsahuje stručné porovnání právní úpravy 

smluvní pokuty v České republice s právní úpravou smluvní pokuty ve Švýcarsku. 
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Abstract 

Contractual penalty 

The theme of this thesis is the contractual penalty. The contractual penalty is  

an ancient institute, a similar legal instrument was already known in Roman Law. In our 

territory an equivalent of the contractual penalty can be already found in municipal law 

in the 16
th

 century. The fact that contractual penalty has been used for such a long time 

illustrates its doubtless importance and its necessity for Law of Obligations. Nowadays 

contractual penalty still plays an important role and it is frequently used in contracts. 

The aim of this thesis is to analyse current legal regulation of the contractual 

penalty in the Czech Republic, including the relevant case-law and literature.  

The purpose is also to point out the difference in opinions about some particular issues 

or practical problems. The thesis focuses primarily on amount of the contractual penalty 

and a discretionary power of a judge to reduce an excessive contractual penalty.  

The thesis does not forget to deal with other topics relating to the contractual penalty.  

This thesis consists of 11 Parts, some of these Parts are divided into the Chapters 

or Points. The thesis summarizes a historical development of the contractual penalty  

in its first Part. The second Part of the thesis concerns with a systematic classification  

of the contractual penalty in the Civil Code. The third Part deals with the issue whether 

the provisions regulating the contractual penalty in the Civil Code have directory  

or mandatory nature. The fourth Part is devoted to transitional provisions contained  

in the Civil Code and related to the contractual penalty. The functions of the contractual 

penalty are described in the fifth Part of the thesis. The sixth Part of the thesis 

characterises the essential elements of the contractual penalty, it is divided into separate 

Chapters which concern with e.g. a form of the contractual penalty, accessory nature  

of the contractual penalty or nullity and (in)validity of contractual penalty. The seventh 

Part devotes to amount of the contractual penalty. The eighth Part of the thesis closely 

deals with a discretionary power of a judge to reduce an excessive contractual penalty. 

The ninth Part summarizes the specificities of contractual penalty contained  

in the so-called consumer contracts. The tenth Part concerns with a relation between  

the contractual penalty and other legal institutes relating to the contractual penalty.  

The eleventh Part of the thesis contains a brief comparison between a legal regulation  

of the contractual penalty in the Czech Republic and a legal regulation  

of the contractual penalty in Switzerland.  
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