
Závěr 

 Jednou ze základních zásad poctivého obchodního styku je řádné a včasné plnění 

závazků. Porušování této zásady je u nás značně rozšířeno a přestává být vnímáno jako nekalé 

jednání. Zejména dnes v době hospodářské krize přibývá případů, kdy dlužník včas nesplní 

svůj splatný závazek a tím způsobuje ekonomické problémy i druhé straně.  Stále častěji se 

proto v praxi setkáváme s tím, že si strany ve smlouvě sjednávají odlišnou výši úroků 

z prodlení či smluvní pokutu, jenž má motivovat dlužníka k řádnému a včasnému plnění 

závazku. Při sjednávání těchto sankcí by si strany měly dát pozor na přesné označení a 

vymezení této sankce, neboť jinak se jim může stát, že soudy dospějí k závěru, že ujednání 

stran naplňuje znaky odlišné sankce, než jakou měly strany v úmyslu si sjednat.  

 S prodlením jedné ze stran se v praxi setkáváme stále častěji a stává se tak problémem, 

se kterým se praxe potýká každodenně. Právní jistotě účastníků těchto sporů nepřispívají 

rozdílné názory na řešení určitých otázek, se kterými se setkáváme v judikatuře i v právní 

vědě.  

 Jak již bylo uvedeno výše, problematickou se především jeví otázka splatnosti určitých 

závazků, neboť v právní vědě není jednotně řešen vzájemný vztah obecného pravidla, které 

stanoví, že v případě, kdy není sjednáno něco jiného, má dlužník plnit po výzvě věřitele, 

s pravidlem, které je obsaženo v rámci kupní smlouvy, a odlišným pravidlem, které se do 

našeho právního řádu dostalo implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 

2000/35/ES, o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Tento nesoulad 

v právní vědě způsobuje problémy v praxi, neboť dlužník nemá jistotu, že v případě, kdy při 

plnění svého závazku bude respektovat jedno z uvedených pravidel, nepřikloní se soud, řešící 

případný spor vzniklý mezi dlužníkem a věřitel, k jinému řešení této otázky a dlužník se 

v důsledku toho neocitne v prodlení.  

 Implementace zmíněné směrnice v obchodních transakcích způsobila v našem právním 

řádu kromě již připomenutého problému i další interpretační potíže. Spornou se jevila 

podmínka, podle které smí věřitel požadovat úroky z prodlení pouze v míře, ve které splnil 

své zákonné a smluvní povinnosti. Právní věda v tomto případě zastává názor, že dlužník buď 

v prodlení je nebo není, přičemž ocitne-li se v prodlení, je věřitel oprávněn po něm požadovat 

zaplacení úroku z prodlení. Podmínka zkoumání míry splnění věřitele se tak nebude 

posuzovat.  

Potíže však i nadále působí výklad podmínky „ledaže dlužník není za prodlení 

odpovědný“, neboť obchodní zákoník v obecné úpravě stanoví, že prodlení dlužníka nastává 



objektivně. Část právní vědy se proto přiklání v závěru, že podmínka odpovědnosti za 

prodlení nemá normativní význam. Nicméně lze se rovněž setkat s názorem, že se dlužník 

může zprostit své odpovědnosti, jestliže prokáže, že nastala okolnost vylučující protiprávnost. 

V řešení této otázky tedy nepanuje v právní vědě shoda, proto bude nutné počkat na 

rozhodnutí Evropského soudního dvora, které nám poskytne závazný výklad tohoto 

ustanovení.   

Poslední problematickou otázkou zůstává, zda mohou strany uzavřít dohodu ještě před 

vznikem prodlení dlužníka, kde si sjednají menší rozsah náhrady škody než stanoví obchodní 

zákoník. Tento problém je způsobem tím, že obchodní zákoník dispozitivně vymezuje obsah 

nároků z odpovědnosti za škodu a kogentně vylučuje možnost vzdát se nároku na náhradu 

škody před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout. V praxi se vyskytují dva 

rozdílné názory, jeden se přiklání k závěru, že takovouto dohodu uzavřít nejde, druhý naopak 

uvádí, že této dohodě nic nebrání. 

Tyto problémy neodstraní ani případné přijetí návrhu nového občanského zákoníku, 

neboť ten v rámci úpravy prodlení přebírá většinu ustanovení ve znění, v jakém platí dnes. 

Bude tedy nutné vyčkat, než se ustálí judikatura českých soudů a přinese tak právní jistotu do 

vztahů účastníků.  

 


