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III. Záver 

 

Ako teda vidíme, naplnenie účelu právnej úpravy zmluvy o úvere si vyžaduje 

komplexný pohľad na záväzok vo všetkých jeho súvislostiach, pričom je vždy nutné 

prihliadať k účelu ako zákonných ustanovení, tak dohody strán. Zákonné ustanovenia totiž 

i tu poskytujú len právny rámec pre realizáciu určitých hospodárskych vzťahov, pričom 

nemôžu a ani si nekladú za cieľ postihnúť celú ich rozmanitosť.  

 

V oblasti poskytovania úverov je podľa môjho názoru dobrým zákonom ten, ktorý 

je dostatočne pružný, aby nebránil dynamike obchodných vzťahov a umožňoval stranám 

upraviť si práva a povinnosti podľa ich konkrétnych potrieb, a zároveň dostatočne určitý 

a presný na to, aby bol efektívne schopný zabraňovať zneužívaniu práva silnejšie 

postaveným partnerom. Aktuálna právna úprava v obchodnom zákonníku podľa môjho 

názoru pri hodnotení týmito kritériami v zásade obstojí. Samozrejme, ako v každej oblasti 

práva, sa prax ani tu nezaobíde bez interpretačnej korekcie zákonných ustanovení 

rozhodovaním súdov a tiež odbornou literatúrou. V tejto súvislosti veľmi kladne hodnotím, 

že niektoré významné závery s ďalekosiahlym praktickým významom reflektoval 

i zákonodarca a odstránil tak právnu neistotu či už v súvislosti s realizáciou zaistenia vo 

forme zálohy, alebo trvania určitých práv a povinností z úverovej zmluvy i po jej ukončení 

v dôsledku odstúpenia. 

Naopak, niekedy rozhodovacia prax súdov i v oblasti úverových zmlúv dospieva k pomerne 

nepochopiteľným záverom, pre ktoré je v zákone i v praxi ťažko nájsť oporu. Nemyslím si 

však, že tieto sporadické interpretačné prešľapy môžu významnejšie ohroziť pozitívny 

trend, ktorý sa v zákonnej úprave poskytovania úverov a v prístupe k jej jednotlivým 

problémom odbornou verejnosťou dá za posledných desať rokov pozorovať. 

 

Niektoré zmeny v súvislosti s návrhom nového občianskeho zákonníka 

 

V súčasnosti vláda prejednáva návrh nového občianskeho zákonníka (ďalej len 

návrh). Ide o rozsiahlu rekodifikáciu súkromného práva, ktorá si za hlavný cieľ kladie 
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zjednotenie občianskoprávnej problematiky do jedného zákona a tiež priblíženie českej 

právnej úpravy ostatným európskym štátom.148 V tejto súvislosti má dôjsť k presunutiu 

úpravy zmluvy o úvere do občianskeho zákonníka. 

 

Z konkrétnych zmien treba predovšetkým pochváliť novú terminológiu pri 

pomenovaní strán zmluvy o úvere. Návrh totiž počíta s pojmom „úvěrující“ namiesto 

doterajšieho „věřitele“ a „úvěrovaný“ namiesto „dlužníka“. Takéto pomenovanie strán je 

presnejšie vzhľadom k povahe ich práv a povinností v prvej fáze úverového vzťahu. 

Taktiež bude jasnejšie rozlíšiteľné, či v danom prípade strany zjednali zmluvu o úvere 

alebo o pôžičke (zmluva o pôžičke sa v návrhu premenováva na „zápůjčku“, namiesto 

pojmu „věřitel“ sa používa pojem „zapůjčitel“ a súčasný „dlužník“ sa označuje ako 

„vydlužitel“). Naďalej sa však nepočíta s konkretizáciou spôsobu poskytnutia zápůjčky, čo 

by vo svetle vyššie vyloženého interpretačného problému zrejme nebolo na škodu.  

Novinkou je tiež stanovenie hornej hranice úrokov z úveru, ktorá má činiť dvojnásobok 

sadzby obvyklých úrokov, požadovaných za úvery, ktoré poskytujú banky v mieste 

bydliska alebo sídla dlžníka v dobe uzavretia zmluvy. V prípade, že by si teda strany 

zjednali sadzbu úrokov vyššiu, nebude sa prihliadať k tomu, čo uvedenú hranicu presahuje. 

Oproti pôvodnej verzii návrhu, kde toto pravidlo bolo formulované bez výnimky, však 

súčasná prepracovaná verzia zverejnená na stránkach Ministerstva spravedlnosti149 počíta 

s tým, že uvedené obmedzenie sa nebude vzťahovať na prípady, keď je dlžník s plnením 

v omeškaní. Ako v tejto práci bolo vysvetlené, je dnes ochranou proti neprimerane vysoko 

zjednaným úrokom ustanovenie § 265 ObchZ o zákaze výkonu práva v rozpore so 

zásadami poctivého obchodného styku resp. ustanovenie § 39 OZ o neplatnosti dohôd 

odporujúcich dobrým mravom, ktorých praktická aplikácia závisí na interpretácii súdmi. 

Z tohto hľadiska ide o zmenu určite pozitívnu, otázkou však zostáva, ako na toto 

ustanovenie bude reagovať prax a či eventuálne nebude dochádzať k zvýšeniu iných platieb 

v súvislosti s úverom. V prípade, že by tomu tak bolo, súdy by pri rozhodovaní zrejme 

                                                 
148 Ministerstvo spravedlnosti, Nový občanský zákoník, dostupné z WWW: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/obecne-o-zakoniku.html [cit 2009-03-20] 
149 Tamtiež, dostupné z WWW: http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/Navrh_obcanskeho_zakoniku_090108_s%20obsahem.pdf [cit 2009-03-20] 
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museli takéto dohody opäť hodnotiť z hľadiska uvedených ustanovení o poctivom 

obchodnom styku resp. dobrých mravoch.       

Na oblasť úverovania bude mať dopad i nový prístup k úročeniu úveru po dátume jeho 

splatnosti. Podľa nového návrhu totiž v prípade, ak úverujúci bez rozumného dôvodu 

neuplatňuje svoju pohľadávku, nebudú úroky narastať neobmedzene, ale zastavia sa 

v momente, keď ich výška dosiahne výšku istiny samotnej. Po uplatnení práva na súde však 

bude úročenie ďalej pokračovať. Toto ustanovenie má zabrániť úverujúcemu, aby nechával 

úroky úmyselne rásť a vnáša podľa môjho názoru do regulácie úverovania ďalší aspekt 

„fair-play“. 

Na záver ešte spomeňme zmenu, týkajúcu sa súčasného zákazu tzv. anatocizmu150. Návrh 

počíta so zavedením možnosti úročiť úroky, ak si to strany dohodli. Dnes je takáto prax 

v judikatúre považovaná za neprípustnú. Preto ak strany chcú za účinnosti súčasnej právnej 

úpravy dosiahnuť podobný efekt, musia si v zmluve dohodnúť, že úroky sa pripočítavajú 

k istine a úročia sa spolu s ňou. Navrhovaná úprava v tomto smere odstráni pochybnosti 

o tom, či je takéto úročenie vôbec prípustné a bude tiež zrejme znamenať určité 

zjednodušenie pri zjednávaní jeho podmienok. 

 

 I keď prípadné problémy navrhovanej úpravy odhalí až prax, zamýšľané zmeny je 

podľa môjho názoru možné hodnotiť ako pokračovanie pozitívneho trendu v právnej 

úprave poskytovania úverov. Majú iste potenciál prispieť k odstráneniu niektorých 

pochybností a nejasností v právach a povinnostiach strán, ktoré za súčasnej právnej úpravy 

musí riešiť judikatúra, a tým i k posilneniu právnej istoty pri zjednávaní úverov. 

                                                 
150 Pozri pozn. č. 80. 


