
Závěr: 

V této práci se zabývám smluvní pokutou a úrokem z prodlení dle Obchodního zákoníku. 

Práce je rozdělena do osmi kapitol ve kterých se pojednává o vymezením smluvní pokuty a 

úroků z prodlení, vývojem smluvní pokuty a úroků z prodlení a jejich zahraniční úpravou, 

ujednáním o sp a úrocích z prodlení, zajišťovanými povinnostmi smluvní pokuty a úroků 

z prodlení, předmětem povinnosti platit smluvní pokutu a předmětem povinnosti platit úrok 

z prodlení, vznikem práva na smluvní pokutu a úrok z prodlení a splatností, zánikem 

povinnosti zaplatit smluvní pokutu a úrok z prodlení a promlčením, vymáháním smluvní 

pokuty a úroků z prodlení a v poslední části je upraveno porovnání smluvní pokuty, úroků 

z prodlení s jinými instituty.  

Výše byla popsána úprava smluvní pokuty a úroků z prodlení v zahraniční úpravě, popsán 

historický vývoj těchto dvou institutů a úprava v navrhovaném občanském zákoníku. V této 

práci jsem se zaměřila na porovnání smluvní pokuty a úroků z prodlení mezi sebou, na 

vytknutí zvláštností jednotlivých institutů a porovnání interpretačních problémů smluvní 

pokuty a úroků z prodlení dle občanského a obchodního zákoníku. Smluvní pokuta je 

zajišťovací institut, který lze sjednat pouze v písemné podobě před při i po uzavření smlouvy. 

Může být součástí smlouvy či sjednána samostatně. Oproti tomu úrok z prodlení je možné 

sjednat, ale jen v jedinečných případech, jimiž se výše zabývám. Výhodou úroku z prodlení 

je, že vyplývá přímo ze zákona. Dokonce lze uplatnit i ze smluvní pokuty. Další zvláštností 

těchto dvou institutů je, že je možné uplatňovat oba současně. Samozřejmě i zde je zákonná či 

spíše judikaturní výjimka a to ta, že se zde přihlíží k přiměřenosti smluvní pokuty. Dalším 

rozdílem, kterým jsem se ve své práci zabývala byl předmět smluvní pokuty a úroků 

z prodlení. Smluvní pokuta je zajišťovací institut, který zajišťuje splnění závazku, tedy 

nastává v případě porušení povinnosti, oproti tomu úrok z prodlení je důsledkem prodlení 

dlužníka. Obsahem této práce rovněž bylo porovnání smluvní pokuty a úroků z prodlení 

s ostatními instituty, obzvláště porovnání s náhradou škody, kterou rozdílně upravuje 

občanský a obchodní zákoník. V praxi dochází často k případům, že jsou tyto dva instituty 

zaměňovány, proto by bylo do budoucna dobré upravit mezery a nejasnosti v zákonech, které 

tuto oblast upravují.  

 

 


