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1. Úvod 

Již od dob římského práva platí obecná zásada pacta sunt servanda. Podle této 

zásady by každý měl splnit to, k čemu se zavázal. Ne vždy však tomu tak je. Strany své 

závazky porušují nejrůznějším způsobem a z nejrůznějších příčin. Jednotlivé státy se ve 

svých právních řádech snaží tomuto jevu čelit tím, že zakotvují důsledky takovéhoto 

chování, které mají za cíl zjednat nápravu a odstranit důsledky, které vznikly porušením 

smlouvy. Většina, v dnešních době používaných, institutů pochází již z římského práva, 

které bylo jedním z nejdokonalejších právních systémů v historii a v mnoha ohledech se 

stalo inspirací budoucích kodexů.  

Jedním z těchto institutů, s nímž se můžeme setkat již v římském právu, je 

prodlení. Odpovědnost za prodlení je jedním z typů právní odpovědnosti. V případě 

prodlení jde o situaci, kdy závazek nebyl dlužníkem řádně a včas splněn, popř. věřitel 

toto plnění řádně nepřevzal či neposkytl potřebnou součinnost.  

V našem právním řádu nalezneme úpravu prodlení jak v občanském zákoníku, 

tak i v obchodním zákoníku. Tato situace je v dnešní době často kritizována, neboť 

některé právní instituty, mezi něž patří právě prodlení, jsou v těchto kodexech upraveny 

velmi podobně. Tuto dvojí právní úpravu by měl odstranit připravovaný návrh nového 

občanského zákoníku, jehož ustanovení závazkového práva by se měla používat i pro 

obchodní závazkového vztahy. Z tohoto důvodu na některá ustanovení nové právní 

úpravy upozorním v rámci jednotlivých kapitol. 

Cílem mé diplomové práce je vymezit, za jakých podmínek se dlužník či věřitel 

ocitne v prodlení, a vysvětlit důsledky, které při prodlení jedné ze smluvních stran 

nastanou. V práci se především zaměřím na vymezení doby plnění závazku dlužníkem, 

neboť úprava této otázky v obchodním zákoníku činí v dnešní době interpretační potíže, 

a upozorním na některá úskalí právní úpravy spojená s úpravou důsledků prodlení 

některé ze stran. Více pozornosti bych ráda věnovala úrokům z prodlení, neboť se jedná 

o nejtypičtější důsledek prodlení dlužníka. 

Tato práce je zpracována podle právní úpravu platné v červnu roku 2009, do 

dopsání práce však nebyla přijata žádná významná novela, která by novelizovala právní 

úpravu, jež je vysvětlena v této práci.  
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2. Prodlení v obchodních vztazích 

Prodlení v obchodních vztazích je upraveno v zákoně č. 513/1991 Sb., 

obchodním zákoníku. Z hlediska systematiky je úprava začleněna do části třetí hlavy 

první dílu desátého, který pojednává o porušení smluvních povinností a jeho následcích 

a v dílu osmém, který pojednává o odstoupení od smlouvy. Právní úprava v obchodním 

zákoníku je komplexní, úprava v občanském zákoníku se proto subsidiárně nepoužije.  

Prodlení nastává, pokud se jedna ze stran, dlužník či věřitel, zdrží se splněním 

svého splatného závazku. Podle toho, která ze stran se ocitla v prodlení, rozlišujeme 

prodlení věřitele (mora creditoris, mora accipiendi) a prodlení dlužníka (mora debitoris, 

mora solvendi).  

Předpokladem prodlení je existence závazku. Jen po dobu trvání závazku se 

může jedna ze stran ocitnout v prodlení. Pokud se tedy některá ze stran dostane do 

prodlení se splněním svého závazku a následně tento závazek zanikne z jakéhokoliv 

důvodu, prodlení skončí nejpozději ve stejnou dobu.  

Prodlení kterékoli strany způsobuje vždy změnu v rozsahu práv a povinností 

stran. Prodlení má za následek, že straně, která porušila svou povinnost a ocitla se 

v prodlení, přibývají nové povinnosti, bez ohledu na to, zda tuto svou povinnost 

porušila zaviněně či nikoliv1. 

 

3. Prodlení dlužníka 

Podle definice obsažené v § 365 obchodního zákoníku se dlužník ocitne 

v prodlení, pokud svůj závazek nesplní řádně a včas nebo vůbec. Tuto pozitivní definice 

doplňuje ještě negativní definice, podle které dlužník není v prodlení, i když nesplnil 

svůj závazek řádně a včas, pokud se tak stalo v důsledku prodlení věřitele. Obchodní 

zákoník vymezuje prodlení dlužníka kogentně, proto smluvní definice prodlení dlužníka 

nebo vymezení případů, kdy nejde o prodlení ve smlouvě, nemohou být platné2. 

Odpovědnost dlužníka za prodlení je objektivní. Důvod vzniku prodlení není 

právně relevantní. Výjimkou z této objektivní odpovědnosti je pouze situace, kdy 

dlužník nemůže splnit svůj závazek v důsledku prodlení věřitele. Prodlení dlužníka trvá 

                                                 
1 Srov. Švestka J., Jehlička O., Škárová M., Spáčil J. a kol. - Občanský zákoník. Komentář. 10. vydání. 
Praha: C.H. Beck, 2006, str. 916. 
2 Shodně Bejček J. – Poznámky ke změnám obchodních závazků, Právní praxe v podnikání 1994, č. 1, 
str. 1. 
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až do doby řádného splnění dlužníkovy povinnosti nebo do doby, kdy závazek zanikne 

jiným způsobem.  

V českém právu se dlužník dostává do prodlení, pokud nesplní svůj závazek 

řádně a včas, aniž by musela přistoupit jakákoli další skutečnost. Některé právní úpravy 

naproti tomu konstruují prodlení tak, že k němu zásadně dochází až poté, co věřitel 

dlužníka po splatnosti o plnění určitou formou upomene. Také úroky z prodlení začnou 

nabíhat teprve od tohoto okamžiku. Jak poukazuje I. Pelikánová3, tento rozdíl mezi 

oběma úpravami není tak velký. Přestože podle francouzského práva nastává prodlení 

po obdržení výzvy věřitele, existuje řada výjimek, kdy se dlužník dostává do prodlení 

již samotným porušením povinnosti plnit včas, např. je-li čas plnění dohodnut stranami. 

Podle našeho práva se dlužník dostává do prodlení již samotným porušením povinnosti 

splnit závazek včas. To platí ovšem za předpokladu, že čas plnění je určen smlouvou. 

Jestliže si strany čas plnění neurčí, uplatní se úprava obchodní zákoníku. Přičemž 

obchodní zákoník jako obecnou úpravu času plnění stanoví, že dlužník je povinen plnit 

dluh prvního dne  poté, co byl věřitelem o plnění požádán. Z toho plyne, že čas plnění je 

buď stanoven ve smlouvě nebo je třeba výzvy věřitele podobně jako ve francouzském 

právu. 

 

3.1 Řádnost plnění 

Obchodní zákoník vymezuje prodlení dlužníka tak, že dlužník je v prodlení, 

jestliže nesplní svůj závazek řádně a včas. Ke vzniku prodlení dlužníka tak postačí 

nesplnění jen jedné z těchto podmínek. Dlužník se tak ocitne v prodlení nejen v případě, 

že splní svůj závazek pozdě, ale také v případě, jestliže splní svůj závazek vadně. 

Poskytne-li dlužník vadné plnění a věřitel nemá právo odstoupit od smlouvy nebo toto 

právo nevyužije, dojde ke změně obsahu závazku, který odpovídá nárokům z vadného 

plnění, a závazek dlužníka zanikne jejich uspokojením. Dokud tyto nároky nejsou 

uspokojeny, je dlužník v prodlení, neboť jeho závazek nezanikl, pouze se změnil jeho 

obsah.4   

                                                 
3 Srov. Pelikánová I. – Obchodní právo. Obligační právo – komparativní rozbor. 4. díl, Praha: ASPI, 
2009, str. 327, 328. 
4 K tomuto širokému pojetí prodlení se přiklonili Čech P., Marek K. ve svém článku K odstoupení od 
obchodní smlouvy při prodlení dlužníka, Právní rádce, 2007, č. 9, str. 27. 
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Závazek není splněn řádně především v případě, že plnění má vady, ať faktické 

či právní. Může jít o vady vyplývající ze zákonné odpovědnosti, tak i o vady vyplývající 

ze záruční odpovědnosti. Za vadné plnění je v obchodních vztazích považováno také 

dodání jiného než smluvního zboží (tzv. aliud).  

Požadavek řádného splnění závazku ve smyslu § 365 obchodního zákoníku také 

znamená, že dlužník musí poskytnout plnění způsobem a v místě, které budou 

dohodnuty ve smlouvě nebo podpůrně stanoveny v obchodním zákoníku.  

Strany si mohou sjednat ve smlouvě místo, kde má dojít k plnění. V případě, že 

si strany nesmluvily místo plnění ve smlouvě, uplatní se zákonná úprava5. Základním 

principem pro plnění nepeněžitého dluhu je, že dluh se plní v sídle, místě podnikání či 

bydlišti dlužníka. Jestliže závazek vznikl v souvislosti s provozem závodu nebo 

provozovny dlužníka, bude místem plnění tento závod či provozovna dlužníka. Naopak 

peněžité závazky je dlužník povinen plnit v sídle, místě podnikání či bydlišti věřitele. 

Obchodní zákoník připouští, aby dlužník plnil závazek u banky věřitele ve prospěch 

jeho účtu, neodporuje-li to sjednaným platebním podmínkám, přičemž závazek dlužníka 

je splněn připsáním na účet věřitele nebo vyplacením v hotovosti.  

V rámci úpravy způsobu plnění obchodní zákoník upravuje tzv. námitku 

nesplněné smlouvy6. Strana, která je povinna plnit svůj závazek před plněním druhé 

strany, má právo odepřít plnění do doby, kdy jí bude poskytnuto nebo zajištěno plnění 

druhé strany. Obchodní zákoník přiznává rovněž právo smluvní straně, která je povinna 

plnit současně s druhou stranou nebo po ní, aby svou povinnost nesplnila, jestliže druhá 

strana neposkytne plnění v souladu se smlouvou. Toto ustanovení je velice důležité, 

neboť strana v tomto případě nesplní svůj splatný závazek aniž se dostane do prodlení.  

V praxi se stává, že si strany dlužné plnění ve smlouvě určí výběrově či se pouze 

dohodnou na druhovém určení věci. Pro takový případ obsahuje obchodní zákoník 

ustanovení,7 které blíže vymezuje předmět plnění. Jestliže si strany dohodnou pouze 

druhové určení věci je dlužník povinen poskytnout věřiteli věc, která se hodí pro účely, 

pro něž se věci téhož druhu zpravidla používají na základě obdobných smluv.  

Ustanovení § 327 obchodního zákoníku upravuje situaci, kdy je dlužné plnění 

určeno výběrově. V takovém případě platí jako obecná zásada, že volbu mezi způsoby 

                                                 
5 Srov. § 335 a násl. obchodního zákoníku.  
6 Srov. § 326 obchodního zákoníku. 
7 Srov. § 328 obchodního zákoníku. 
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plnění má dlužník. Smlouva či zákon však mohou tuto volbu svěřit věřiteli. V případě, 

že věřitel neprovede tuto volbu do doby stanovené ve smlouvě či v době stanovené pro 

plnění, dostává se do prodlení.  

Obchodní zákoník8 ukládá věřiteli povinnost přijmout částečné plnění. Toto platí 

ovšem za podmínky, že částečné plnění neodporuje povaze závazku nebo 

hospodářskému účelu. V souvislosti s úpravou částečného plnění je důležité ustanovení 

§ 407 obchodního zákoníku, které stanoví, že částečné plnění má účinky uznání zbytku 

závazku jestliže lze usuzovat, že plněním dlužník uznává i zbytek závazku.  

Další podmínkou řádného plnění je, že bude poskytnuto dlužníkem věřiteli. 

Věřitel je povinen přijmout i plnění, které nabídne věřiteli jiná osoba než dlužník, 

ovšem pouze za podmínky, že s takovým plnění dlužník souhlasí a plnění není vázáno 

na osobní vlastnosti dlužníka9. Zpravidla bude dlužník plnit věřiteli. Jiné osobě může 

dlužník plnit pouze v případě, že tato osoba předloží dlužníkovi potvrzení věřitele o 

přijetí plnění, nebo v případě, že dlužník bude plnit zástupci věřitele na základě plné 

moci.10 

 

3.2 Čas plnění 

Jak již bylo uvedeno výše, je dlužník povinen splnil svůj závazek včas, jinak se 

ocitá v prodlení. Z tohoto důvodu je nutné si vždy uvědomit, kdy nastává čas plnění.  

Do té doby je dlužníkova povinnost podmíněná, nedospělá, tzn. že dlužník není povinen 

chovat se podle jejího obsahu a zpravidla není ani oprávněn plnit. Toto pravidlo však 

neplatí bezvýjimečně, neboť obchodní zákoník, na rozdíl od občanského zákoníku, 

stanoví, že čas plnění může být určen ve prospěch dlužníka, věřitele či obou stran11. Je-

li čas plnění určen ve prospěch dlužník, může dlužník plnit i dříve, avšak věřitel nemůže 

dřívější plnění vyžadovat.   

Je-li naopak čas plnění určen ve prospěch věřitele, je věřitel oprávněn žádat 

předčasné plnění a na základě tohoto požadavku je dlužník povinen plnění poskytnout. 

Nepožádá-li však věřitel o předčasné plnění, nesmí dlužník předčasně plnit ze své 

iniciativy. Je-li čas plnění určen ve prospěch obou stran, není předčasné plnění možné. 

                                                 
8 Srov. § 329 obchodního zákoníku. 
9 Srov. § 332 odst. 1 obchodního zákoníku.  
10 Srov. § 333 obchodního zákoníku. 
11 Srov. § 342 obchodního zákoníku.  
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Znamená to tedy, že dlužník má právo plnit až v čase plnění a věřitel může plnění 

požadovat také až v této době.  

Zda je čas plnění určen ve prospěch jedné ze stran či ve prospěch obou stran, 

bude zpravidla vyplývat ze smlouvy nebo z příslušné úpravy smluvního typu 

v obchodním zákoníku. Jako příklad lze uvést ustanovení § 537 v rámci úpravy 

smlouvy o dílo, které formuluje dobu plnění ve prospěch dlužníka. Ve prospěch věřitele 

je naopak formulována doba plnění u smlouvy o uložení věci nebo u smlouvy o 

skladování.  

S úpravou doby plnění stanovené ve prospěch dlužníka souvisí i ustanovení 

§ 343, které upravuje situaci, kdy dlužník plní předčasně svůj peněžitý závazek, přičemž 

je povinen poskytnout věřiteli vedle peněžitého plnění i úplatu v podobě úroků. 

V takovém případě není dle tohoto ustanovení dlužník oprávněn odečíst si od dlužné 

částky úrok odpovídající době předčasného splnění závazku. Při předčasném plnění tak 

bude dlužník povinen poskytnout úrok v plné výši. Toto ustanovení je dispozitivní, 

proto si strany mohou ve smlouvě sjednat, že dlužník bude povinen zaplatit pouze úroky 

do doby předčasného splacení.  

V rámci úpravy smlouvy o úvěru12 stanovil ovšem obchodní zákoník opačný 

princip, podle něhož je dlužník oprávněn vrátit poskytnuté peněžní prostředky před 

dobou stanovenou ve smlouvě, přičemž úroky je povinen zaplatit jen za dobu od 

poskytnutí do vrácení peněžních prostředků. Toto ustanovení je ovšem také dispozitivní 

a banky se často ve svých smlouvách, vyjma spotřebitelských úvěrů, kde je tato úprava 

kogentní, od tohoto ustanovení odchylují. 

 

3.2.1. Obecné pravidlo určení času plnění 

Dobu plnění si předně strany mohou sjednat ve smlouvě. Toto jejich právo 

vyplývá z § 340 obchodního zákoníku. Strany si mohou čas plnění dohodnout různým 

způsobem. Mohou si sjednat, že k plnění závazku dojde v určitý den nebo si mohou 

sjednat lhůtu, během níž dojde k plnění závazku. U některých závazků může být 

dohodnuto průběžné plnění.  

Pro případ, že by toto ujednání dohoda stran neobsahovala, uplatní se druhý 

odstavec tohoto ustanovení. Toto podpůrné pravidlo stanoví, že věřitel je oprávněn 

                                                 
12 Srov. § 503 odst. 3 obchodního zákoníku.  
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požadovat plnění závazku ihned po uzavření smlouvy a dlužník je povinen závazek 

splnit bez zbytečného odkladu poté, kdy byl věřitelem o plnění požádán. Bez této výzvy 

věřitele nedojde ke splatnosti závazku a dlužník se nemůže ocitnout v prodlení. Do 

prodlení se dlužník dostane pouze v případě, že po výzvě věřitele nesplní svůj závazek 

ve lhůtě „bez zbytečného odkladu“, které je nutné vždy posuzovat v závislosti na 

povaze a rozsahu požadovaného plnění. Obdobnou úpravu obsahuje dnešní občanský 

zákoník, který v § 563 stanoví, že dlužník je povinen splnit dluh prvního dne poté, kdy 

byl věřitelem o plnění požádán, přičemž je oprávněn požádat o plnění kdykoliv po 

vzniku závazku. 

Počátek této úpravy lze spatřit již v obecném zákoníku občanském z roku 1811. 

Ten v § 1417 stanovil: 

„Není-li platební lhůta nijak určena; nastane povinnost dluh zaplatiti teprve toho dne, 

kdy se stala upomínka (§ 904).“ 

Zároveň § 904 stanovil, že věřitel mohl žádat splnění závazku bez zbytečného odkladu: 

„Nebyla-li stanovena určitá doba, kdy se má smlouva splniti, lze žádati za její splnění 

hned, totiž bez zbytečného odkladu.“ 

Naopak odlišné vymezení času plnění obsahoval obchodní zákoník z roku 1863, který 

upravoval v čl. 326 čas plnění takto: 

„Není-li ve smlouvě určeno, kdy závazek vyplniti se má, tehdy kteroukoli dobou za 

vyplnění žádati a závazek vyplniti může, pokud podle okolností anebo podle obyčeje 

obchodního něco jiného za pravé přijmout nenáleží.“ 

Z uvedeného vyplývá, že dlužník mohl plnit, aniž by ho věřitel k plnění vyzval. Pokud 

ovšem věřitel dlužníka požádal, určil tím čas plnění.  

 

3.2.2. Jednostranné určení času plnění dlužníkem 

Obchodní zákoník v rámci úpravy doby plnění obsahuje ustanovení,13 které se 

týká situace, kdy se strany dohodly, nebo z okolností vyplývá, že čas plnění 

jednostranně určí dlužník. Ten tak musí učinit v přiměřené lhůtě. V případě, že čas 

plnění v této lhůtě neurčí, ocitne se v prodlení se splněním této povinnosti. Důsledkem 

tohoto jeho prodlení je právo věřitele obrátit se na soud, aby určil dobu plnění. Soud při  

stanovení času plnění přihlíží k povaze a místu plnění a rovněž k důvodu, proč bylo 

                                                 
13 Srov. § 341 obchodního zákoníku. 
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určení doby přenecháno na dlužníkovi. Splatnost závazku tak dle tohoto ustanovení 

nastává okamžikem dlužníkem určeným a neurčí-li jej, nastává okamžikem určeným 

soudem.  

Při aplikaci tohoto ustanovení vzniká otázka, zda se věřitelovo právo obrátit se 

na soud, aby určil dobu plnění, může promlčet. Nejvyšší soud ČSR se k této otázce 

vyjádřil ve svém rozhodnutí ze dne 31. srpna 1983, sp. zn. 3 Cz 51/83: 

„Oprávnění věřitele požádat soud o určení splatnosti dluhu má chránit věřitele vůči 

liknavému dlužníkovi. Představuje tedy právní prostředek, jímž se věřitel může (pokud 

již nechce nadále čekat, až dobu splatnosti podle dohody určí sám dlužník) domoci toho, 

aby se jeho pohledávka stala v soudem určeném termínu splatnou a potom aby ji mohl 

případně i nuceně v občanském soudním řízení vymáhat. 

Uvedené právo věřitele nelze považovat za samostatné majetkové právo podléhající 

promlčení ve smyslu ustanovení § 100 odst. 2 o.z. Přijetí názoru o promlčitelnosti 

tohoto práva věřitele by totiž znamenalo, že věřitel by byl nucen v každém případě podat 

u soudu návrh ve lhůtě tří let počínající již dnem následujícím po poskytnutí půjčky, aby 

zabránil nepříznivému důsledku spočívajícím na určení jeho splatnosti soudem. Takový 

závěr by ovšem byl v rozporu s účelem ustanovení § 79 o.z. umožňujícího, aby dohodou 

účastníků smlouvy bylo určení splatnosti dluhu ponecháno jednoznačně na vůli 

dlužníka, vedl by k nedůsledné ochraně věřitele a možnosti obohacení se dlužníka na 

jeho úkor. Z vyložených důvodů není pojmově možné, aby,  v případech uvedených 

v ustanovení § 79 o.z,. byl věřitel zbaven možnosti dluh vymáhat, aniž se dluh vůbec stal 

splatným a aniž začala běžet promlčecí lhůta k jeho vymáhání.“  

 

3.2.3 Některá speciální ustanovení 

Před výše uvedenými obecnými ustanoveními mají přednost zvláštní ustanovení 

obsažená u jednotlivých smluvních typů.  

Úpravu odchylnou od těchto ustanovení obsahuje např. § 416 obchodního 

zákoníku, podle kterého, není-li doba dodání zboží smluvena, je prodávající povinen 

bez vyzvání kupujícího dodat zboží ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a 

místu dodání. Na rozdíl od obecné úpravy tak dlužník nemusí, dokonce ani nesmí, čekat 

na výzvu věřitele, ale musí poskytnout plnění z vlastní iniciativy. V opačném případě se 
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po uplynutí přiměřené lhůty, která počíná běžet okamžikem uzavření smlouvy, dostává 

do prodlení.  

Odlišnou úpravu obsahuje také § 537 odst. 1 obchodního zákoníku, když 

stanoví, že zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve 

sjednané době, jinak v době přiměřené s přihlédnutím k povaze díla.  

 

3.2.4 Čas plnění u kupní smlouvy 

Zvláštní úpravu doby plnění obsahuje také § 450 obchodního zákoníku. 

Obchodní zákoník zde předně předpokládá, že si splatnost kupní ceny strany sjednají ve 

smlouvě. V praxi si obvykle strany sjednají, že kupující zaplatí kupní cenu ve lhůtě 

stanovené ve faktuře, kterou převezme při dodání zboží.  

Pro případ, že si strany ve smlouvě nesjednají něco jiného, stanoví odstavec 1 

tohoto ustanovení, že kupující je povinen zaplatit kupní cenu, když mu prodávající 

umožní nakládat se zbožím nebo s doklady umožňujícími kupujícímu nakládat se 

zbožím. Jelikož toto ustanovení obsahuje odlišné pravidlo než § 340 obchodního 

zákoníku, je nutné vymezit vztah těchto dvou ustanovení. Dle mého názoru § 450 

obchodního zákoníku určuje splatnost kupní ceny, která nastává okamžikem, kdy 

prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím nebo doklady umožňujícími 

kupujícímu nakládat se zbožím. Ustanovení § 450 obchodního zákoníku obsahuje 

úpravu speciální k úpravě obsažené v § 340 obchodního zákoníku a bude se proto 

aplikovat namísto tohoto ustanovení. V právní vědě na tuto otázku nepanuje shoda. 

První názor, zastávaný I. Pelikánovou14, uvádí, že tímto ustanovením je určena 

splatnost. Zdůrazňuje, že povinnost zaplatit kupní cenu vzniká nepochybně již 

uzavřením kupní smlouvy, proto § 450 obchodního zákoníku nemůže upravovat pouze 

vznik práva na zaplacení kupní ceny, nýbrž upravuje otázku splatnosti ceny. Dle jejího 

názoru tak nastává splatnost kupní ceny bez dalšího okamžikem, kdy prodávající 

umožní kupujícímu se zbožím nakládat. Druhý výklad, zastávaný M. Tomsou15, uvádí, 

že toto ustanovení obsahuje úpravu zvláštní k § 340 odst. 2 obchodního zákoníku. Dle 

jeho názoru ustanovení § 450 obchodního zákoníku stanoví dobu, kdy prodávajícímu 

vzniká právo požadovat zaplacení a povinnost kupujícího zaplatit. Ke splatnosti kupní 

                                                 
14 Srov. Pelikánová I.– Komentář k obchodnímu zákoníku, 4. díl, Praha: Linde, 1997, str. 196. 
15 Srov. Štenglová, Plíva, Tomsa a kolektiv – Obchodní zákoník/komentář, Praha: C.H. Beck, 2009, 
str. 1036. 
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ceny je ale nezbytná výzva prodávajícího a jen pokud kupující nezaplatí bezprostředně 

po této výzvě nebo ve lhůtě ve výzvě stanovené, dostane se do prodlení. K tomuto 

názoru se také přiklonil Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutím ze dne 10. listopadu 

2004, sp. zn. 35 Odo 1183/2003, v němž uvedl: 

„Závazek k zaplacení kupní ceny je, jak vyplývá z ustanovení § 409 odst. 1 obchodního 

zákoníku, podstatnou částí smluvního typu tímto ustanovením upraveného (kupní 

smlouvy). Samotným uzavřením kupní smlouvy kupujícímu povinnost zaplatit kupní cenu 

bez dalšího nevzniká, neboť její vznik je vázán ve smyslu ustanovení § 450 obchodního 

zákoníku, pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného, na splnění podmínky, že prodávající 

v souladu se smlouvou a obchodním zákoníkem umožní kupujícímu nakládat se zbožím 

nebo s doklady umožňujícímu kupujícímu nakládat se zbožím. Teprve je-li tato 

podmínka splněna, lze hovořit o vzniku povinnosti kupujícího zaplatit kupní cenu a 

vzniku tomu odpovídajícího práva prodávajícího požadovat zaplacení kupní ceny. 

Samotný vznik povinnosti zaplatit kupní cenu je nutno odlišovat od splatnosti kupní 

ceny, která – při absenci jiné dohody – nastává až na základě výzvy, s tím, že nesplní-li 

kupující závazek zaplatit kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, kdy byl o plnění 

požádán, popř. ve lhůtě ve výzvě stanové, lze hovořit o vzniku prodlení ve smyslu 

ustanovení § 365 obchodního zákoníku s následky předvídanými ustanovením § 369 

odst. 1 obchodního zákoníku. Jiný výklad by – dle názoru Nejvyšší soudu – znamenal, že 

v případech placení prostřednictvím banky by se kupující mohl vyhnout vzniku prodlení 

s placením peněžitého dluhu pouze tehdy, pokud by pokyn k provedení převodu dal ještě 

před tím, než mu prodávající umožnil nakládat se zbožím nebo s doklady umožňujícímu 

nakládat se zbožím.“ 

Nejvyšší soud zde tedy podpořil názor, že samotným uzavřením kupní smlouvy 

nevzniká povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu, ta vznikne až po splnění skutečností 

uvedených v § 450 obchodního zákoníku. 

Obchodní zákoník na tomto místě v odstavci druhém obsahuje ustanovení, jež je 

určeno k ochraně prodávajícího, má-li podle smlouvy zboží odeslat. Toto ustanovení 

stanoví, že zboží, případně doklady umožňující nakládat s tímto zbožím, budou 

kupujícímu vydány proti zaplacení ceny. Naopak v odstavci třetím obsahuje ustanovení, 

jež je určeno na ochranu kupujícího, neboť stanoví, že kupující není povinen zaplatit 

kupní cenu, dokud nemá možnost si zboží prohlédnout. Krajský soud v Praze ve svém 
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rozhodnutí ze dne 6. května 1999, č.j. 29 Co 152/99-6316 vyslovil názor, že kupující má 

právo prohlédnout si zboží před zaplacením kupní ceny i v případě, že si ve smlouvě 

strany dohodly něco jiného: 

„Jestliže se žalovaný zavázal k zaplacení kupní ceny předtím, než uvidí zboží, které je 

předmětem smlouvy, odporuje takový závazek ustanovení § 450 odst. 3 obchodního 

zákoníku a je v rozporu i se zásadami poctivého obchodního styku. Vynucování jeho 

splnění nepožívá podle § 265 obchodního zákoníku právních ochrany a soud nesmí 

přiznat nárok z takového závazku.“ 

Nicméně I. Kobliha17 se přiklání k názoru, že tato právní věta nemůže mít obecnou 

platnost. Dle jeho názoru lze tuto právní větu akceptovat pro případy, na které se bude 

vztahovat úprava odstavce 1. Jestliže se kupující zaváže zaplatit kupní cenu a teprve po 

zaplacení kupní ceny předá prodávající kupujícímu zboží nebo doklady umožňující 

nakládat s tímto zboží, nelze dle jeho názoru aplikovat odstavec 3.   

 

3.2.5 Specifické ustanovení úpravy prodlení dlužníka 

Obchodní zákoník v 369a odst. 2 stanoví pro případ, že není splatnost ceny 

dodávky stanovena smlouvu, okamžik vzniku práva na úrok z prodlení. V písmenech a) 

a b) obchodní zákoník stanoví, že právo na úrok z prodlení nastane uplynutím 30 dnů 

ode dne, kdy dlužník obdržel fakturu za dodávku a není-li jej možno určit, uplynutím 30 

dnů od obdržení zboží nebo služby. V písmenech c) a d) pak upravují případ, kdy 

faktura je zaslána dříve než dojde zboží nebo je poskytnuta služba a kdy podle smlouvy 

dochází k převzetí nebo ověření shody zboží nebo služby. Obchodní zákoník však i 

v tomto ustanovení umožňuje stranám sjednat si splatnost ceny dodávky ve smlouvě, 

ovšem pro případ, že se tak nestane stanoví okamžik vzniku práva na úrok z prodlení.  

V právní vědě způsobuje toto ustanovení interpretační potíže, neboť není 

v právní vědě shoda na tom, zda toto ustanovení řeší nově otázku splatnosti kupní ceny. 

Jestliže toto ustanovení upravuje okamžik, kdy vzniká věřiteli právo požadovat po 

dlužníkovi úroky z prodlení a úrok z prodlení lze obecně požadovat v případě, kdy se 

dlužník ocitne v prodlení se splněním svého splatného závazku, lze dospět k názoru, že 

toto ustanovení určuje rovněž splatnost závazku dlužníka. Shodný názor má na řešení 

                                                 
16 Rozhodnutí bylo publikováno v Bulletinu advokacie, 2000, č. 6-7, str. 92. 
17 Srov.  Kobliha I., Kalfus J., Krofta J., Kovařík Z., Kozel R., Pokorná J., Svobodová Y. – obchodní 
zákoník/komentář, Praha: LINDE PRAHA, a.s., 2006, str. 1170. 
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této otázky M. Tomsa.18 Dle jeho názoru nastává splatnost kupní ceny v době podle 

tohoto ustanovení, a to i bez předchozí výzvy k zaplacení ceny a výzva nemůže platně 

stanovit jiný den. Den splatnosti a počátek prodlení je tedy v tomto případě vždy určitý 

a není vázán na výzvu druhé strany. Dále zdůrazňuje, že toto ustanovení bude mít 

aplikační přednost před § 340 i § 450 obchodního zákoníku. Dle jeho názoru toto 

ustanovení upravuje sice okamžik, kdy vzniká právo na úrok z prodlení, ovšem protože 

právo na úrok z prodlení vzniká, nebyla-li zaplacena pohledávka do uplynutí dne 

splatnosti, je tímto ustanovením zároveň stanovena i splatnost ceny dodávky. Druhý 

právní názor, zastávaný J. Handlarem19, vychází z toho, že pokud § 450 odst. 1 

obchodního zákoníku upravuje otázku povinnosti zaplatit kupní cenu, potom se jej § 

369a nedotýká, protože toto ustanovení řeší otázku splatnosti této povinnosti. Zároveň 

zdůrazňuje, že pokud § 450 odst. 1 obchodního zákoníku upravuje splatnost povinnosti 

zaplatit kupní cenu, potom se v případě kupní smlouvy § 369a obchodního zákoníku 

vůbec nepoužije, neboť úprava splatnosti kupní ceny u kupní smlouvy má charakter 

úpravy speciální, která se použije před obecnou úpravou obsaženou v obecné části. 

V právní vědě lze ovšem nalézt i třetí názor, zastávaný T. Grulichem20, který tvrdí, že 

§ 450 obchodního zákoníku upravuje splatnost ceny a § 369a upravuje okamžik, kdy 

věřiteli vznikne právo na úrok z prodlení.  

 

4. Prodlení věřitele 

 Věřitel se dostane do prodlení, pokud v rozporu se svými povinnostmi 

vyplývajícími ze závazkového vztahu nepřevezme řádně nabídnuté plnění nebo 

neposkytne spolupůsobení nutné k tomu, aby dlužník mohl splnit svůj závazek.  

Povinnost převzít nabídnuté plnění má věřitel pouze v případě řádného plnění. 

Pokud tedy nebylo nabídnuto řádné plnění, věřitel se neocitne v prodlení, pokud toto 

plnění nepřevezme, neboť tím neporušil žádnou svoji povinnost.  

Poskytnout spolupůsobení je povinen, pokud to vyplývá ze smlouvy nebo ze 

zákona. Prodlení věřitele tak nezpůsobí, pokud věřitel neposkytne takové 

                                                 
18 Srov. Štenglová, Plíva, Tomsa a kolektiv – Obchodní zákoník/komentář, Praha: C.H. Beck, 2009, 
str. 963. 
19 Srov. Handlar J. – K problematice pojmu právní povinnosti a k interpretaci § 450 ObchZ, Právní 
rozhledy, 2005, č. 23, str. 845.  
20 Srov. Grulich T. – Několik poznámek k § 369a obchodního zákoníku, Právní rozhledy, 2005, č. 2, 
str. 59. 
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spolupůsobení, které obvykle poskytuje dobrovolně, ale ke kterému není povinen. Tato 

povinnost může věřiteli vyplývat ze zákona, smlouvy nebo z obchodních zvyklostí. 

Obchodní zákoník někdy zakotvuje pouze obecnou povinnost spolupůsobení věřitele. 

V takovém případě bude nutné výkladem určit, ke kterému konkrétnímu chování je 

věřitel povinen.  Půjde nepochybně o takové chování, bez kterého ani dlužník nemůže 

splnit svoji povinnost. Např. § 451 obchodního zákoníku konkretizuje tuto povinnost 

spolupůsobení, když stanoví, že kupující je povinen učinit úkony, „kterých je třeba 

podle smlouvy a tohoto zákona k tomu, aby prodávající mohl dodat zboží.“  

 Prodlení věřitele bude trvat do doby, než věřitel splní povinnost, ke které je 

povinen, to znamená dokud nepřevezme řádně nabídnuté plnění nebo neposkytne nutné 

spolupůsobení, anebo dokud závazek nezanikne jiným způsobem21.  

Prodlení věřitele také jako prodlení dlužníka nastává objektivně bez ohledu na 

okolnosti a příčiny, které k tomu vedly.  

  

5. Důsledky prodlení  

Prodlení je protiprávním jednáním, které vyvolává právem stanovené následky. 

Některé následky jsou stanoveny smlouvou, jiné stanoví zákon. Obecně je s porušením 

smlouvy vždy spojena odpovědnost za škodu. Podmínkou ke vzniku nároku na náhradu 

škody musí být ovšem stanoveny všechny předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu, 

které bude muset oprávněná strana prokázat. Ke vzniku ostatních důsledků prodlení 

není třeba nic prokazovat, stačí sama existence prodlení.  

Důsledky prodlení stanoví obchodní zákoník dispozitivně. Strany si proto 

mohou ve smlouvě dohodnout důsledky prodlení odchylně od úpravy obchodního 

zákoníku, dokonce jsou oprávněny některé důsledky zcela vyloučit.  Nelze ani vyloučit 

dohodu stran o tom, že prodlení nebude mít žádné právní důsledky. Na druhé straně 

mají strany možnost, aby si ve své dohodě právní důsledky rozšířily nad rámec 

stanovený obchodním zákoníkem. V takovém případě ovšem může nastat situace, že 

znevýhodněná strana se obrátí na soud a bude namítat, že taková dohoda je v rozporu se 

zásadami poctivého obchodního styku. A bude záležet jen na soudu, zda bude takovou 

                                                 
21 Srov. Dědič J. a kol.  – Obchodní zákoník: komentář. Díl IV., § 221-775, důvodové zprávy, rejstřík, 
Praha: Polygon, 2002, str. 3400. 
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dohodu respektovat nebo ji prohlásí v tomto bodě za neplatnou a přizná oprávněné 

straně všechny nároky, které obchodní zákoník s prodlením spojuje22.  

 

6. Důsledky prodlení dlužníka 

Obchodní zákoník jako důsledky prodlení stanoví: 

• právo věřitele trvat na řádném plnění závazku 

• právo věřitele odstoupit od smlouvy, jestliže tak stanoví zákon nebo smlouva 

• právo věřitele požadovat náhradu škody podle obecné úpravy 

• právo věřitele na zaplacení smluvní pokuty, jestliže byla pro případ prodlení 

dlužníka písemně dohodnuta 

• přechod nebezpečí škody na věci po dobu prodlení na dlužníka, pokud toto 

nebezpečí nenesl již předtím 

• právo věřitele na zaplacení úroků z prodlení při prodlení s plněním peněžitého 

závazku a to ve výši dohodnuté nebo zákonné sazbě . 

V případě, že se dlužník dostane do prodlení, změní se obsah závazku mezi ním 

a věřitelem. Ve světla rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. března 2003, sp. zn. 

29 Odo 379/2001, se však může stát, že prodlení dlužníka založí zároveň jeho 

odpovědnost za škodu vůči třetí osobě. Nejvyšší soud ČR vyslovil závěr, že pokud 

škůdce porušil povinnost ze smlouvy uzavřené s osobou, která je odlišná od 

poškozeného a porušením této povinnosti vznikla poškozenému škoda je  možné toto 

jeho porušení považovat za protiprávní úkon, který je jedním z předpokladů 

odpovědnosti za škodu. Toto je možné ovšem pouze v případě, že již v době uzavření 

smlouvy je zřejmé, že porušení této povinnosti bude mít dopad do právní sféry 

poškozeného. Odpovědnost škůdce za vzniklou škodu tak musí být předvídatelná, jak 

předpokládá § 379 obchodního zákoníku, protože jinak by nebyla povinnost takovou 

škodu nahradit.  

 

6.1 Právo trvat na řádném plnění závazku 

Zásadně při prodlení dlužníka trvá nadále jeho povinnost splnit řádně závazek, 

jenom se mění jeho obsah23. Věřitel má právo trvat na řádném plnění, není to ovšem 

                                                 
22 Shodně Plíva S. – Prodlení v obchodních vztazích, Obchodní právo, 1995, č. 10, str. 2. 
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jeho povinností. Jestliže věřitel již nemá zájem na splnění závazku, může za podmínek 

stanovených obchodním zákoníkem odstoupit od smlouvy. V případě vadného plnění 

dlužníka, má věřitel právo trvat na odstranění vad nebo na jiném uspokojení práv 

z odpovědnosti za vady.  

 Výjimku z tohoto oprávnění věřitele představují tzv. fixní smlouvy. Obchodní 

zákoník24 stanoví, že režim fixního závazku vyplývá z obsahu smluv. To znamená, že 

strany si režim fixní smlouvy mohou výslovně dohodnout ve smlouvě nebo to vyplyne 

z povahy závazku. Dle úpravy obchodního zákoníku okamžikem prodlení dlužníka 

nastanou účinky odstoupení od této smlouvy. Jestliže bude chtít věřitel účinek 

odstoupení odvrátit, bude muset oznámit dlužníkovi, ještě předtím než nastane tento 

účinek, že trvá na splnění závazku.  

Úpravu fixních smluv upravoval již rakouský všeobecný zákoník z roku 1811, 

který ve svém § 919 stanovil: 

„Bylo-li vymíněno splnění v přesně určeném čase nebo během přesně určené lhůty tak, 

že by jinak došlo na odstoupení, jest osoba, která jest oprávněna odstoupiti, chce-li 

trvati na splnění, povinna ohlásiti to po uplynutí času bez prodlení osobě druhé; 

opomene-li to, nemůže již později trvati na splnění. Totéž platí, lze-li usouditi z povahy 

jednání nebo z účelu plnění, známého povinovanému, že na plnění opožděném nebo, 

jde-li o opoždění se splněním částečným, na zbývajících ještě plněních nemá příjemce 

zájmu“. 

Povaha fixní smlouvy podle této úpravy mohla vyplývat z výslovné dohody stran nebo 

z povahy jednání či účelu plnění. Okamžikem, kdy se dlužník ocitl v prodlení, nastávaly 

bez dalšího účinky odstoupení od smlouvy. V tomto ohledu se tato úprava shoduje 

s úpravou obsaženou v dnešním obchodním zákoníkem, neboť oba tyto kodexy 

s prodlením dlužníka spojují účinky odstoupením od smlouvy. Věřitel tomuto účinku 

mohl předejít bezodkladným oznámením druhé straně, že trvá na splnění závazku. Na 

rozdíl od současného obchodního zákoníku však rakouský občanský zákoník stanovil, 

že je věřitel je  povinen oznámit dlužníkovi, že trvá na splnění závazku po „uplynutí 

času bez prodlení“. 

 Také současný občanský zákoník upravuje tuto problematiku odchylně od 

obchodního zákoníku, neboť ve svém § 518 stanoví, že v případě dlužníkova prodlení 
                                                                                                                                               
23 Srov. § 366 obchodního zákoníku. 
24 Srov. § 349 odst. 3 obchodního zákoníku.  
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se smlouva ruší od počátku, jestliže věřitel neoznámí dlužníkovi, že trvá na splnění 

smlouvy. Nedochází tedy k zániku závazku na základě odstoupení od smlouvy, ale 

dochází ke zrušení smlouvy. Občanský zákoník jasně nestanoví, kdy má věřitel oznámit 

dlužníkovi, že trvá na splnění smlouvy, pouze stanoví, že je věřitel povinen tak učinit 

bez zbytečného odkladu.  

Z porovnání úprav výše uvedených kodexů vyplývá, že úprava obchodního 

zákoníku je z nich nejnáročnější, neboť požaduje, aby oznámení věřitele, že trvá na 

splnění závazku došlo dlužníkovi ještě před uplynutím doby stanové pro splnění, tj. 

dokud ještě závazek existuje, neboť okamžikem prodlení dlužníka závazek zanikne.  

   

6.2 Právo odstoupit od smlouvy 

 Odstoupení od smlouvy je jedním ze způsobů zániku nesplněného závazku. Jeho 

účelem je zánik vzájemných práv a povinností smluvních partnerů, a to ještě před 

splněním závazku.  

Smlouva, jako dvoustranný právní úkon, je právně závazná pro obě strany, proto 

ji lze zásadně zrušit pouze jen vzájemnou dohodou stran. Právo odstoupit od smlouvy a 

tím jednostranně způsobit zánik smlouvy má dle úpravy obchodního zákoníku smluvní 

strana pouze v případě, že tak stanoví obchodní zákoník nebo smlouva. Toto ustanovení 

obchodního zákoníku je ovšem nutno vykládat tak, že právo odstoupit od smlouvy může 

stanovit také jiný zákon, nejen obchodní zákoník. 

 Právo stran smluvně si sjednat možnost odstoupit od smlouvy není nijak 

omezeno. Bude proto jen  záležet na vůli stran, jak si ve smlouvě vymezí důvody 

odstoupení ve smlouvě. 

 Ze zákona vzniká právo odstoupit od smlouvy při porušení smlouvy a 

v některých případech i bez tohoto porušení, např. při zmaření účelu smlouvy nebo při 

následném zvýšení ceny díla na základě rozpočtu, přesahuje-li toto zvýšení více než 

10 %. Obchodní zákoník25 v obecné úpravě spojuje právo od smlouvy odstoupit 

s prodlením dlužníka nebo věřitele. Přitom rozlišuje, zda prodlení znamená podstatné či 

nepodstatné porušení povinnosti smluvní. Přičemž podstatné porušení smluvní 

povinnosti zákon definuje v § 345 odst. 2 takto: 

                                                 
25 Srov. § 345 obchodního zákoníku.  
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„Porušení smlouvy je podstatné, jestliže strana porušující smlouvu věděla v době 

uzavření smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu 

smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla smlouva 

uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení 

smlouvy. V pochybnostech se má za to, že porušení smlouvy není podstatné.“ 

Jak vyplývá z výše uvedené definice záleží při posuzování toho, zda se jedná 

v konkrétním případě o podstatné porušení povinnosti, na vědomosti dlužníka o tom, že 

věřitel nebude mít zájem na plnění při takovém porušení smlouvy. Toto může být buď 

výslovně vyjádřeno ve smlouvě nebo jiným způsobem ze smlouvy vyplývat. 

Nevyplývá-li to ze smlouvy, je nutné zvážit, jak by to posoudil průměrný řádný 

podnikatel. Při tomto posouzení je nutné vždy brát v úvahu významné obchodní 

zvyklosti pro jednotlivé druhy smluveného předmětu plnění (zboží, díla služeb), ze 

kterých vyplývají hlediska pro posouzení, kdy se v daném druhu obchodu považuje 

prodlení za podstatné. Přičemž nezáleží na tom, zda dlužník porušil svou povinnost 

zaviněně či nikoliv. Nepodstatné porušení povinnosti zákon nedefinuje, a proto je nutné 

za nepodstatné porušení povinnosti pokládat takové porušení, které nedosahuje intenzity 

podstatného porušení. P. Čech26 ve svém článku zdůrazňuje, že jako podstatné porušení 

povinnosti je nutné rovněž posoudit situaci, kdy dochází k četným dílčím neplnění, 

které teprve ve svém souhrnu založí podstatnou vadu plnění.  

Je nutné si také vyjasnit, zda věřitele opravňuje odstoupit od smlouvy prodlení 

se splněním jakékoliv smluvní povinnosti, či zda toto oprávnění vzniká pouze při 

prodlení určité povinnosti. P. Čech26 při řešení této otázky dospěl k závěru, že prodlení, 

které opravňuje k odstoupení od smlouvy, lze spatřovat v porušení téměř jakékoliv 

smluvní povinnosti, ať již hlavní nebo doplňkové, dodatečně splnitelné či nikoliv, 

jednorázové či plněné nepřetržitým konáním či opomenutím. Proto bude možné 

odstoupit od smlouvy i v případě, že hlavní obsah smlouvy je naplňován, ale došlo 

k závažnému a nezhojitelnému porušení povinnosti mlčenlivosti. 

 

6.2.1 Výkon práva odstoupení 

Jestliže jde o podstatné porušení smluvní povinnosti, ať již věřitele nebo 

dlužníka, může druhá strana od smlouvy odstoupit za podmínky, že bez zbytečného 
                                                 
26 Srov. Čech P., Marek K. – K odstoupení od obchodní smlouvy při prodlení dlužníka, Právní rádce, 
2007, č. 9, str. 30. 
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odkladu poté, co se odstupující strana o porušení smlouvy dozvěděla, oznámí 

odstoupení od smlouvy druhé straně. Forma oznámení není předepsána, může proto být 

učiněno ústně či písemně. Neoznámení odstoupení v uvedené lhůtě má za následek, že 

oprávněná strana bude oprávněna od smlouvy odstoupit jen za podmínek, které zákon 

stanoví pro odstoupení od smlouvy při nepodstatném porušení smluvní povinnosti (viz 

dále).  

 Odstoupit od smlouvy lze i při nepodstatném porušení smlouvy, podmínkou 

však je, že bude povinné straně poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta k plnění. 

Přiměřenost lhůty je třeba vždy posuzovat podle konkrétních okolností – zejména 

s ohledem na náročnost plnění a délku prodlení. Tato lhůta může být stanovena 

výslovně nebo může být poskytnuta i bez výslovného projevu, jestliže oprávněný počká 

ještě přiměřenou dobu, zda povinná strana splní svou povinnost27. Pro poskytnutí této 

lhůty není stanovena žádná obligatorní forma, z hlediska pozdějšího dokazování lze 

ovšem doporučit písemnou formu. Odstoupit od smlouvy bude moci oprávněná strana 

v případě, že druhá strana nesplnila svou povinnost ani v dodatečné lhůtě. Věřitel je 

oprávněn spolu s poskytnutím přiměřené lhůty učinit projev o odstoupení od smlouvy. 

Účinky odstoupení od smlouvy v tomto případě nastanou po uplynutí věřitelem 

poskytnuté přiměřené lhůty, ve které dlužník svou povinnost ani dodatečně nesplnil. 

V případě, že věřitel oznámí druhé straně, že odstupuje od smlouvy, ale neposkytne mu 

dodatečnou lhůtu ke splnění povinnosti, ačkoli tato lhůta měla být poskytnuta, nebo mu 

poskytne lhůtu nepřiměřeně krátkou, nejedná se o neplatné odstoupení od smlouvy, 

nýbrž toto odstoupení je platné, účinnost odstoupení však nastane až uplynutím lhůty, 

kterou lze vzhledem k rozsahu a povaze plnění považovat za přiměřenou. Obchodní 

zákoník tak chrání dlužníka před nebezpečím odstoupení od smlouvy v důsledku krátké 

dodatečné lhůty poskytnuté k plnění, a to ať byla jako krátká stanovena záměrně, 

omylem nebo nebyla stanovena vůbec. Tato dodatečná lhůta ovšem nemusí být 

stanovena a oprávněná strana může odstoupit od smlouvy v případě, že by to bylo 

evidentně bezúčelné. To nastane, pokud dlužník prohlásí, že závazek nesplní. Obchodní 

zákoník opět nepředepisuje formu tohoto prohlášení, ale musí se jednat o projev 

výslovný. Pokud již byla poskytnuta lhůta a ta již začala běžet, není v tomto případě 

třeba čekat na její uplynutí.  
                                                 
27 Srov. Kobliha I., Kalfus J., Krofta J., Kovařík Z., Kozel R., Pokorná J., Svobodová Y. – obchodní 
zákoník/komentář, Praha: LINDE PRAHA, a.s., 2006, str. 1015. 



21 

Naopak strana není oprávněna odstoupit od smlouvy, ať již se jedná o podstatné 

či nepodstatné porušení smluvní povinnosti, jestliže jí byla doručena zpráva, že 

povinnost, jejíž porušení bylo důvodem k odstoupení od smlouvy, byla již splněna. 

Odstoupit nelze také od jakékoliv smlouvy. Jak vyplývá z judikatury, nelze odstoupit od 

smluv, které již byly konzumovány. Jako příklad lze uvést rozhodnutí Vrchního soudu 

v Praze, sp. zn. 5 Cmo 52/94, které se týkalo dohody o převzetí dluhu: 

„Jestliže na základě dohody o převzetí dluhu, se kterou věřitel vyslovil souhlas, již 

povinnost zaplatit přešla z předchozího dlužníka na dlužníka nového, byla tím smlouva 

již konzumována a odstoupení od ní již nemůže být účinné.“ 

Prodlení se splněním povinnosti se může týkat jen části jeho závazku, v takovém 

případě je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy jen ohledně plnění, které se 

týká této části závazku. U smluv s postupným dílčím plněním lze odstoupit od smluv 

pouze ohledně dílčího plnění, s nímž je dlužník v prodlení. Odstoupit od smlouvy jako 

celku lze jen tehdy, jestliže část závazku, u které nedošlo k prodlení, nebo jestliže dílčí 

plnění, které již bylo přijato nebo se má uskutečnit teprve v budoucnu, nemá zřejmě ke 

své povaze pro oprávněnou stranu hospodářský význam bez zbytku plnění, u kterého 

prodlení nastalo, či v případě, že nesplnění závazku jako celku znamená podstatné 

porušení smlouvy. 

 

6.2.2 Důsledky odstoupení od smlouvy 

Smlouva zaniká okamžikem, kdy je projev vůle oprávněné strany o odstoupení 

doručen druhé straně28. V některých případech ovšem nastává účinnost později než 

doručením oznámení o odstoupení. Jde zejména o případy, kdy účinky odstoupení 

nastávají až po marném uplynutí přiměřené dodatečné lhůty. Účinky odstoupení od 

smlouvy nastávají ex nunc. Tímto následkem se úprava obchodního zákoníku zásadně 

odlišuje od úpravy odstoupení obsažené v občanském zákoníku29, neboť ten stanoví, že 

odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku. V důsledku odlišné úpravy 

obsažené v obou kodexech, se bude také odlišně posuzovat plnění poskytnuté jednou 

stranou. Zatímco podle úpravy obsažené v občanském zákoníku půjde o plnění bez 

právního důvodu, podle úpravy obchodního zákoníku půjde o plnění, jehož právní 

důvod odpadl. V obou případech jde však o bezdůvodné obohacení. 
                                                 
28 Srov. § 349 obchodního zákoníku.  
29 Srov. § 48 občanského zákoníku. 
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Od doručení odstoupení od smlouvy druhé straně ho již nelze vzít zpět či jej 

měnit s výjimkou, že by k tomu došlo společnou dohodou stran. Jestliže některá ze stran 

před odstoupením od smlouvy přijala plnění od druhé strany, je povinna toto plnění 

vrátit (u peněžního závazku se vrací i spolu s úroky). Nebude-li možné jej vrátit 

v naturální podobě, bude nutné se vypořádat v penězích. Dále strana, která odstoupila 

od smlouvy, má vůči druhé straně nárok na náhradu nákladů spojených s vrácením 

plnění, které od ní přijala před odstoupením od smlouvy.  

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 

s výjimkami stanovenými obchodním zákoníkem nebo projevenou vůlí stran. 

Odstoupení od smlouvy se podle výslovného ustanovení obchodního zákoníku nedotýká 

nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na zaplacení smluvní 

pokuty. Rovněž se nedotýká volby aplikovatelnosti obchodního zákoníku na vztah 

účastníků smlouvy podle § 262 obchodního zákoníku, na volbu práva v mezinárodním 

obchodu a tzv. prorogace, to je sjednání příslušnosti jiného soudu, který má řešit spory 

z dané smlouvy, než soudu, který by byl k tomu příslušný podle předpisů upravujících 

občanské soudní řízení. Odstoupením od smlouvy rovněž nezaniká povinnost 

mlčenlivosti stanovená v § 271 obchodního zákoníku.  

Speciální úpravu práv a povinností stran při odstoupení od smlouvy obsahují 

ustanovení § 505-507 obchodního zákoníku u smlouvy o úvěru. Odstoupení od smlouvy 

o úvěru je častou otázkou vyskytující se před českými soudy. Vrchní soud v Praze ve 

svém rozhodnutí ze dne 20. března 1995, sp. zn. 5 Cmo 304/9430 se zabýval otázkou, 

zda při odstoupení od smlouvy je možné požadovat smluvené úroky z prodlení: 

„Pokud jde o odstoupení od smlouvy o úvěru pro nesplácení splátek, stanoví § 506 

obchodního zákoníku, že věřitel je při odstoupení od smlouvy oprávněn požadovat 

dlužnou částku s úroky…Jestliže však ustanovení § 506 obchodního zákoníku hovoří 

také o úrocích, je z toho zřejmé, že zákon zde má na mysli jiné úroky než podle obecné 

úpravy § 351 odst. 2 téhož zákona. Nejde-li tedy o úroky obecné, musí se jednat nutně o 

úroky smluvní, a protože zde odstoupení od smlouvy předpokládá prodlení dlužníka, 

také úroky z prodlení, lhostejno, zda v zákonné výši nebo ve výši smluvní.“ 

Odstoupení věřitele od smlouvy o úvěru nemá také vliv na zajištění závazků 

z této smlouvy. Vrchní soud v Olomouci ve svém rozhodnutí ze dne 27. října 1998, č.j. 

                                                 
30 Rozhodnutí bylo publikováno v Právních rozhledech, 1996, č. 5, str. 227.  
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4 Cmo 180/97-67 31 se zabýval otázkou odstoupením od smlouvy od úvěru a osudu 

ručení: 

„…ze smlouvy o úvěru vzniká dlužníkovi povinnost vrátit poskytnuté peněžní prostředky 

a zaplatit úroky. Tato pohledávka odstoupením od smlouvy nezaniká, pouze se mění 

podmínky, za nichž je dlužník povinen věřitelovu pohledávku uspokojit (nastává 

splatnost celé pohledávky). Jestliže tedy odstoupením od smlouvy o úvěru nezaniká 

pohledávka věřitele vůči dlužníkovi, nezaniká ani akcesorický závazek ručitele.“ 

Pokud se týká zástavního práva, potvrdil tento závěr Nejvyšší soud ČR ve svém 

rozhodnutí ze dne 15. března 2000, sp. zn. 31 Cdo 2851/9932: 

„Odstoupí-li věřitel od smlouvy o úvěru podle ustanovení § 506 obchodního zákoníku a 

je-li proto oprávněn požadovat, aby mu dlužník vrátil dlužnou částku s úroky, je 

zástavním právem, zřízeným k zajištění závazků ze smlouvy o úvěru, zajištěn též závazek 

dlužníka vrátit věřiteli požadovanou dlužnou částku s úroky.“ 

 

6.2.3 Promlčení práva odstoupit od smlouvy 

Nejvyšší soud ČR ve své judikatuře došel k závěru, že právo odstoupit od 

smlouvy je právem majetkovým a jako takové podléhá promlčení. Například lze uvést 

rozhodnutí ze 16. ledna 2007, sp. zn. 30 Cdo 2047/2006, ve kterém Nejvyšší soud ČR 

výslovně uvedl: 

„Právo odstoupit od smlouvy je právem majetkovým, které se promlčuje v tříleté 

promlčecí době. Namítne-li dlužník důvodně promlčení tohoto práva věřitele, účinky 

odstoupení od smlouvy vůči němu nenastanou.“ 

Tento závěr je možné aplikovat i v obchodních závazkových vztazích, promlčecí doba 

však bude čtyřletá a podle § 393 obchodního zákoníku začne běžet dnem, kdy byla 

povinnost porušena, neboť právo odstoupit od smlouvy je v těchto případech právě 

důsledkem porušení povinnosti.  

 

6.3 Právo věřitele požadovat náhradu škody 

 Účelem náhrady škody je odčinit majetkovou újmu v případě, kdy jedna osoba 

způsobí druhé straně nepříznivé důsledky v její majetkové sféře. Obchodní zákoník 

                                                 
31 Rozhodnutí bylo publikováno v Bulletinu advokacie, 1999, č. 6-7, str. 92. 
32 Rozhodnutí bylo publikováno pod č. 15 ve Sbírce soudních rozhodnutích a stanovisek, ročník 2001, 
str. 75. 
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upravuje náhradu škody způsobené porušením povinnosti z obchodního závazkového 

vztahu. Podle výslovného ustanovení33 obchodního zákoníku platí tato úprava obdobně 

také pro odpovědnost za škodu způsobenou porušením povinností stanovených 

obchodním zákoníkem. Úprava obsažená v obchodním zákoníku je považována za 

úpravu komplexní, takže nelze subsidiárně použít občanský zákoník.  

 

6.3.1 Podmínky nároku na náhradu škody 

K tomu, aby věřitel měl právo požadovat po dlužníkovi náhradu škody, musí 

splnit podmínky, které vyplývají z § 373 obchodního zákoníku – vznik škody, porušení 

povinnosti ze závazkového vztahu, přičemž zde musí být příčinná souvislost mezi 

vznikem škody a porušením závazkové povinnosti. Další podmínkou je, že ten, kdo 

škodu způsobil, neprokázal, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi 

vylučujícími odpovědnost.  

Povinnost nahradit věřiteli škodu, jež mu vznikla v důsledku prodlení dlužníka, 

vzniká dlužníkovi pouze za předpokladu, že věřiteli vznikla skutečně nějaká škoda, 

přičemž škodou rozumíme jakoukoli majetkovou újmu, kterou lze vyčíslit v penězích 

nebo alespoň v penězích nahradit a která vznikla věřiteli v důsledku prodlení dlužníka. 

Vzniklá škoda může být různorodá, v zásadě se rozlišují dva druhy - skutečná škoda a 

ušlý zisk. Skutečnou škodou se rozumí majetková újma spočívající ve zmenšení 

majetku existujícího před porušením povinnosti. Může se jednat o škodu na věci 

(zničení věci), omezení nebo ztrátu majetkového práva (pohledávka na peněžité plnění), 

náklady vynaložené na získání majetkového práva, např. právo užívat věc a nemožnost 

využít majetkové právo. Ušlým ziskem rozumíme majetkovou újmu, která spočívá 

v tom, že věřitel nedosáhne toho, čeho by dosáhl, kdyby nenastala škodná událost. 

Jedná se o majetkovou újmu záležející v nedosažení zvětšení majetku věřitele, ačkoliv 

se takové zvětšení dalo s ohledem na pravidelný běh věcí očekávat. Vznik škody a její 

výši bude muset prokázat věřitel, na něm bude ležet důkazní břemeno.  

P. Čech34 ve svém článku upozornil na úzké vymezení pojmu škoda v judikatuře 

Nejvyššího soudu ČR, konkrétně v rozhodnutí ze dne 20. února 2003, sp. zn. 25 Cdo 

986/2001. V daném případě věřitelka soudně vymáhala náhradu škody vzniklé 

                                                 
33 Srov. § 757 obchodního zákoníku. 
34 Srov. Čech P. – Smluvní pokuta versus úrok z prodlení, Právní rádce, 2008, č. 4, str. 25. 
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prodlením dlužníka s úhradou splatného dluhu. Škoda měla spočívat v tom, že vinou 

prodlení dlužníka se věřitelka dostala do prodlení s plněním svých vlastních závazků 

vůči bance. Banka své nároky úspěšně uplatnila před soudem, soud pravomocně uložil 

věřitelce mj. povinnost uhradit bance úroky z prodlení  a náklady řízení. Náhrady obou 

částek se tedy věřitelka domáhala na dlužníkovi, když tvrdila, že právě tak vysoká byla 

škoda, kterou utrpěla následkem dlužníkova prodlení (nebýt prodlení dlužníka mohla 

svůj dluh vůči bance zaplatit z toho, co by jí dlužník plnil a žádné další závazky by jí 

nevznikly). Nejvyšší soud ČR ovšem žalobkyni nevyhověl, když uzavřel, že jí žádná 

škoda nevznikla, neboť věřitelka své závazky vůči bance prozatím neuhradila. Nejvyšší 

soud ČR dovodil, že její majetek se nezmenšil, proto není možné mluvit o skutečné 

škodě. Z uvedeného rozhodnutí tedy vyplývá závěr, že pouhé rozmnožení pasiv 

poškozeného nepředstavuje škodu na jeho majetek, škoda nastává až uhrazením daným 

závazků. Nejvyšší soud ČR doslova uvedl: 

„Za škodu se považuje majetková újma vyjádřitelná v penězích. Skutečná škoda 

znamená zmenšení majetkového stavu poškozeného oproti stavu před škodnou událostí. 

Ušlým ziskem je pak újma spočívající v tom, že u poškozeného nedojde k rozmnožení 

majetkových hodnot, ačkoliv se to s ohledem na pravidelný běh věcí dalo očekávat. 

Částka 1.498.542,- Kč, kterou žalobkyně dluží svým věřitelům a kterou uplatnila v tomto 

řízení proti žalované z titulu náhrady škody, není ziskem žalobkyně, tím méně pak 

ziskem, který by jí ušel, a není ani újmou, která by již nastala v její majetkové sféře. 

Povinnost žalobkyně jako dlužníka zaplatit svým věřitelům dluhy s příslušenstvím 

(úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky) vznikla z jejího 

závazku ve smlouvě o úvěru nebo o půjčce, a dokud nebyla splněna (dluhy zaplaceny), 

majetkový stav žalobkyně se o tuto hodnotu nesnížil, tím je vyloučen vznik skutečné 

škody na její straně. Na tom nic nemění fakt, že o platební povinnosti žalobkyně vůči 

jejím věřitelům již bylo pravomocně rozhodnuto, neboť soudním rozhodnutím nevznikl 

dluh žalobkyně ani pohledávka věřitelů, která má základ v hmotněprávním vztahu 

dlužníka a věřitele. Rozhodující je, že dluh nebyl splněn. Samotná existence pohledávky 

třetích osob vůči žalobkyni ani soudní rozhodnutí o její povinnosti zaplatit dluhy se tedy 

v její majetkové sféře úbytkem hodnot neprojevilo. Dovodil-li odvolací soud, že škoda 

žalobkyni nevznikla, neboť dosud nezaplatila částku, která podle ní představuje škodu, 

jejíž náhrady se domáhá, posoudil otázku vzniku odpovědnosti za škodu správně.  
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Další podmínkou je porušení povinnosti dlužníka. Povinností, která byla 

porušena a v důsledku toho věřitel má právo požadovat náhradu škody, je v případě 

prodlení dlužníka povinnost splnit závazek řádně a včas, která pro dlužníka vyplývá 

z obchodního zákoníku. Existenci porušení povinnosti prokazuje věřitel. Věřitel musí 

v uplatnění nároku na náhradu škody uvést, která právní povinnost byla porušena, a toto 

porušení prokázat. Věřitel bude muset tedy prokázat, že byla platně uzavřena smlouva a 

že dlužník se s konkrétní povinností dostal do prodlení.  

Dále musí být v konkrétním případě naplněna podmínka příčinné souvislosti 

mezi vznikem škody a prodlením dlužníka. Musí jít o takovou souvislost, kdy škoda 

vzniká jako následek konkrétního porušení právní povinnosti. Příčinná souvislost má 

povahu vztahu objektivního, nezávislého na vůli a vědomí osoby, která právní 

povinnost porušila. Dokázat existenci takového vztahu bude muset opět věřitel.  

Obchodní zákoník nestanoví jako podmínku vzniku práva požadovat náhradu 

škodu zavinění dlužníka. Dlužník má ovšem možnost, aby se své odpovědnosti zprostil, 

a to za podmínky, že prokáže, že v konkrétním případě byla škoda způsobena okolností 

mající povahu tzv. okolnosti vylučující odpovědnost. Z toho vyplývá, že pokud se 

dlužník ocitne v prodlení a toto prodlení bylo způsobeno okolností vylučující 

odpovědnost, dlužník nebude mít povinnost nahradit škodu, která tím věřiteli vznikla, 

na jeho odpovědnosti za prodlení to nebude mít vliv. Prokázat existenci okolnosti 

vylučující protiprávnost bude muset dlužník. Pokud se mu to nepodaří, povinnosti 

k náhradě škody se nezprostí.  

 

6.3.2 Okolnost vylučující protiprávnost 

Okolností vylučující protiprávnost je jakákoliv okolnost, která znemožňuje 

dlužníkovi splnit jeho závazek řádně a včas, za předpokladu, že nastala nezávisle na vůli 

dlužníka. Nebude jí proto taková překážka, kterou dlužník vyvolal, způsobil nebo 

zapříčinil. Pokud by však dlužník chtěl takovou překážku způsobit, avšak ta by nastala 

nakonec nezávisle na jeho vůli, je možné tuto překážku posoudit jako okolnosti 

vylučující protiprávnost. Další podmínkou, která musí být splněna, je neodvratitelnost 

překážky v podobě neodvratitelnosti škody. Neodvratitelnost je nutné posuzovat 

objektivně. Proto v případě, že by dlužník byl schopen překážku odvrátit či překonat, 

ale objektivně bychom tuto překážku považovali za neodvratitelnou, bude se moci 
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dlužník této své odpovědnosti zprostit. Kromě neodvratitelnosti překážky musí být 

splněna i podmínka její nepředvídatelnosti, a to v okamžiku vzniku závazku. Bylo-li 

možné při uzavření smlouvy vznik překážky předvídat, bude dlužník odpovědný za 

škodu v plném rozsahu. Také předvídatelnost je stanovena podle toho, co by mohl 

předvídat průměrný podnikatel v obdobné situaci. Toto má význam z hlediska 

dokazování, protože není třeba prokazovat, že dlužník skutečně nepředvídal překážku, 

ale stačí prokázat, že nelze rozumně předpokládat, že by ji předvídal. Liberace 

odpovědného dlužníka nebude možná v případě, že překážka vznikla až v době prodlení 

dlužníka. Dlužník se také nebude moci liberovat, jestliže překážka splnění vyplývá 

z hospodářských poměrů dlužníka35.  

Aby se jednalo o okolnost vylučující odpovědnost, musí být splněny všechny 

podmínky současně. Strany si ovšem mohou ve smlouvě vymezit definici okolnosti 

vylučující protiprávnost odchylně od zákona. Dokonce si ve smlouvě mohou 

dohodnout, že náhrada škody bude založena na principu subjektivní odpovědnosti.  

 

6.3.3 Odpovědnost za třetí osobu 

Dlužník, který se smlouvou zavázal k určitému plnění, popřípadě mu vznikl 

závazek z jiného titulu, jej bude moci plnit sám nebo prostřednictvím jiných osob, které 

si sám zvolí. Jestliže má věřitel zájem na plnění přímo od dlužníka, může si ve smlouvě 

sjednat, že dlužník, který převzal určitý závazek, jej bude plnit osobně. Není to ovšem 

obecné pravidlo. Pro odpovědnost za vzniklou škodu je ovšem rozhodující, že závazek 

převzal určitý podnikatel a ten za jeho splnění druhé straně odpovídá. Dlužník bude 

proto druhé straně odpovídat za vzniklou škodu i v případě, že tuto škodu nezpůsobil 

sám, ale způsobila ji osoba, kterou ke splnění svého závazku použil nehledě na právní 

vztah mezi ním a touto osobou. Liberace v takovém případě je možná, jen pokud 

předpoklady liberace jsou splněny jak u dlužníka, tak u osoby, kterou ke splnění svého 

závazku použil. Vyloučení odpovědnosti pouze u jedné osoby nestačí.  

 

 

 

                                                 
35 Srov. Pelikánová I.– Komentář k obchodnímu zákoníku. Díl 3, Obchodní závazkového vztahy: § 261-
408, Praha: Linde, 1998, str. 426. 
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6.3.4 Rozsah náhrady škody 

 Podle úpravy obchodního zákoníku36 se poskytuje náhrada veškeré škody, jak 

škody skutečné, tak i ušlého zisku. Jediné co se nenahrazuje, je škoda nepředvídatelná, 

kterou se rozumí škoda, jež dlužník v době vzniku závazkového vztahu nepředvídal 

jako možnou nebo kterou nebylo možno předvídat s přihlédnutím ke všem 

skutečnostem, které dlužníka v uvedené době znal nebo měl znát při obvyklé péči.   

 Rozsah vzniklé škody je povinen prokázat věřitel. Výše škody musí být 

prokázána, věřitel tedy bude povinen zejména doložit, oč byla v důsledku poškození věc 

znehodnocena, či doložit výši nákladů, které musel věřitel vynaložit k opravě věci a 

které by nemusel vynaložit, pokud by se dlužník neocitl v prodlení. V případě ušlého 

zisku musí věřitel dokázat výši zisku, jakého by byl dosáhl v případě, že by se dlužník 

nedostal do prodlení. Přičemž nemůže pouze tvrdit, že v jiných obchodech, které 

proběhly ve stejné době s jinými podnikateli, tohoto zisku dosáhl. Vždy bude nutno 

posuzovat podmínky z hlediska místa a času a posuzovat konkrétní okolnosti případu. 

Obchodní zákoník37 ovšem dovoluje, aby věřitel místo skutečného ušlého zisku 

požadoval zisk zpravidla dosahovaný, kterým se rozumí zisk dosahovaný v poctivém 

obchodním styku za podmínek (co do předmětu plnění, doby plnění, místa plnění, 

platebních podmínek…) obdobných  podmínkám porušené smlouvy v okruhu 

podnikání, v němž věřitel podniká. Předpokladem požadování zisku zpravidla 

dosahovaného je, že je možno určit, jaký je obvyklý zisk dosahovaný za obdobných 

podmínek. Věřitel tak nebude moci požadovat zisk zpravidla dosahovaný v případě, že 

smlouva, kterou uzavřel s dlužníkem obsahuje natolik zvláštní podmínky a byla 

uzavřena za zvláštních okolností, že nelze určit, jaká by byla srovnatelná výše zisku38. 

Věřitel se tedy může rozhodnout, zda bude požadovat ušlý zisk nebo zisk obvyklý. 

Pokud jde o vztahy v mezinárodním obchodu, jde podle § 737 obchodního zákoníku o 

zisk dosahovaný ve státě, kde má sídlo nebo bydliště poškozený.  

 Důležité je ustanovení obchodního zákoníku vymezující vztah náhrady škody a 

úroků z prodlení či smluvní pokuty. Co se týče úroků z prodlení, obchodní zákoník39 

stanoví, že na náhradu škody se započítávají úroky z prodlení. Smluvní pokuta má 

                                                 
36 Srov. § 379 obchodního zákoníku. 
37 Srov. § 381 obchodního zákoníku. 
38 Srov. Štenglová I., Plíva S., Tomsa M. a kolektiv – Obchodní zákoník: komentář, Praha: C.H. Beck, 
2009, str. 976. 
39 Srov. § 369 odst. 2 obchodního zákoníku. 
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funkci paušálního vypořádání škody pro případ, že skutečná škoda vzejde z porušení 

určité povinnosti40. Proto nemá věřitel právo vedle smluvní pokutu požadovat ještě 

náhradu škody. Tato úprava je však dispozitivní, takže nic nebrání stranám, aby ve 

smlouvě tento důsledek vyloučily.  

 

6.3.5 Způsob náhrady škody 

 Základním způsobem náhrady škody je náhrada v penězích. Naturální restituce 

přichází v úvahu jen za splnění tří podmínek, a to, že naturální restituce je možná, 

obvyklá a věřitel o ni požádá. I při splnění všech uvedených podmínek, má ovšem 

věřitel právo nikoliv povinnost naturální restituci přijmout. Jestliže ovšem věřitel 

požádá o naturální restituci, dlužník má povinnost nahradit škodu uvedením v předešlý 

stav. Dohodou stran může být náhrada škody vypořádána formou naturální restituce i 

v případě, že tento způsob není obvyklý. Stejně tak si strany mohou dohodnout, že 

věřitel není za žádných okolností oprávněn požadovat naturální restituci, či že právo 

volby formy odškodnění bude mít dlužník.  

 

6.3.6 Vzdání se nároku na náhradu škody a dohoda o rozsahu náhrady škody 

 Obchodní zákoník výslovně zakazuje vzdát se nároku na náhradu škody před 

porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout. Z toho vyplývá, že věřitel tak 

může učinit poté, co se dlužník ocitne v prodlení. Problematická je otázka, zda je možné 

uzavřít dohodu ještě před vznikem prodlení dlužníka, kde si strany sjednají menší 

rozsah náhrady škody než stanoví obchodní zákoník. Obchodní zákoník upravuje tuto 

otázku tak, že v dispozitivním ustanovení § 379 stanoví obsah nároků z odpovědnosti za 

škodu a v kogentním ustanovení § 386 obchodního zákoníku vylučuje možnost vzdát se 

nároku na náhradu škody před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout a 

zbavuje soud práva snížit náhradu škody. Tento nesoulad v právní úpravě činí v praxi 

interpretační problém. Domnívám se, že zákaz vzdát se nároku na náhradu škody před 

porušením povinnosti, nebrání tomu, aby si strany ve smlouvě sjednaly menší rozsah 

náhrady škody. Ustanovení § 386 obchodního zákoníku pouze brání tomu, aby strany ve 

smlouvě vyloučily náhradu škody či sjednaly rozsah náhrady škody, který by 

neodpovídal dobrým mravům. V praxi se lze setkat s oběma názory na řešení této 

                                                 
40 Srov. § 545 odst. 2 občanského zákoníku. 
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otázky. První výklad41 považuje jakékoliv omezení rozsahu náhrady škody oproti 

rozsahu stanovenému obchodním zákoníkem za částečné vzdání se nároku, a tudíž 

pokládá takovou dohodu za neplatnou. Naproti tomu druhý výklad42 vychází z toho, že 

obchodní zákoník stanoví pouze dispozitivně rozsah náhrady škody, proto není 

vyloučena dohoda omezující v určité míře rozsah škody, která případně vznikne. 

Taková dohoda ovšem nesmí náhradu škody vyloučit nebo ponechat náhradu škody jen 

ve formální nízké výši nebo v takové výši, která by neodpovídala zásadám poctivého 

obchodního styku.  

 Nejednotná je i judikatura Nejvyššího soudu ČR43. Zpočátku Nejvyšší soud ČR 

potvrdil dispozitivní povahu § 379 obchodního zákoníku, když připustil odchylnou 

dohodu stran o způsobu a  výši náhrady škody. Jako příklad lze uvést rozhodnutí ze dne  

23. dubna 2007, sp. zn. 32 Odo 235/2006. V daném případě byla uzavřena leasingová 

smlouva, která určovala, jak bude vypočtena škoda pro případ předčasného zániku 

smlouvy některým z vymezených způsobů (například odstoupením při prodlení nájemce 

s úhradou nájemného). Když taková situace nastala, namítl žalovaný neplatnost 

ujednání. Nejvyšší soud ČR zde potvrdil, že § 379 obchodního zákoníku je dispozitivní 

a připouští odlišnou dohodu o rozsahu náhrady škody: 

„Rozsah náhrady škody, tj. určení výše náhrady škody, je upraven v § 379 obchodního 

zákoníku, který není uveden mezi taxativně vyjmenovanými ustanoveními v § 263 

obchodního zákoníku, tudíž se jedná o ustanovení dispozitivního charakteru. Dohodou 

může být pro určitý případ rozsah škody, která se nahrazuje, určen jinak, odchylně od 

právní úpravy uvedené v § 379 obchodního zákoníku tak, jak tomu bylo v posuzovaném 

případě…“ 

Nejvyšší soud ČR zde ovšem zdůraznil, že takové ujednání musí být podrobeno 

zkoumání, zda na jeho základě není výkon práva v rozporu se zásadami poctivého 

obchodního styku ve smyslu § 265 obchodního zákoníku, popřípadě zda toto ujednání 

se nepříčí dobrým mravům (§ 39 občanského zákoníku). 

Později Nejvyšší soud ČR se ve svém rozhodnutí ze dne 27. března 2008, sp. zn. 

32 Odo 1651/2005, přiklonil k opačnému názoru. V daném případě advokát omezil ve 

                                                 
41 Srov. Bejček J. – Nad interpretačními úskalími odpovědnosti za škodu v obchodních vztazích, Právní 
rozhledy, 2000, č. 9, str. 371. 
42 Např. Plíva S. - Obchodní závazkové vztahy, Praha: ASPI, a.s., 2006, str. 145. 
43 Srov. Dědič J., Čech P. - Bis de aedem re anebo dvakrát o tomtéž (a pokaždé jinak), Právní rádce, 
2008,  č. 11, str. 11. 
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smlouvě s klientem výši své odpovědnosti za škodu na jeden milion korun. Nejvyšší 

soud ČR takovou dohodu posoudil jako neplatnou, když výslovně uvedl: 

„Podle § 386 odst. 1 obchodního zákoníku platí, že nároku na náhradu škody se nelze 

vzdát před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout. Vzhledem k tomu, že se 

podle § 263 odst. 1 obchodního zákoníku jedná o kogentní ustanovení, je předmětné 

ujednání o omezení nároku žalované na náhradu škody způsobené porušením povinností 

žalobci neplatné pro rozpor s tímto ustanovením.“ 

 

6.3.7 Moderace soudu 

Obchodní zákoník44 závazně stanoví, že soud nemůže náhradu škody snížit, tím 

méně ji prominout. Tento zákaz je výraznou odchylkou od § 450 občanského zákoníku, 

který toto dovoluje z důvodů zvláštního zřetele hodných. Tato rozdílná úprava vyplývá 

z toho, že obchodní zákoník upravuje vztahy mezi podnikateli, proto preferuje princip 

plné náhrady škody na rozdíl od občanského zákoníku. Navíc obchodní zákoník založil 

odpovědnost za škodu na objektivním principu, proto nelze brát v úvahu poměry 

pachatele, ke kterým soud přihlíží při moderaci náhrady škody. Obchodní zákoník však 

na druhou stranu nezakazuje, aby soud odmítl právní ochranu práva na náhradu škody, 

jestliže by výkon tohoto práva byl v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku.  

 

6.3.8 Promlčení práva na náhradu škody 

 Obchodní zákoník45 výslovně upravuje promlčecí dobu práva na náhradu škody. 

Promlčecí doba je čtyřletá a má charakter subjektivní, neboť  počíná běžet ode dne, kdy 

se poškozený dozvěděl nebo mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její 

náhradě. Zákon stanoví i lhůtu objektivní, která je desetiletá a počíná běžet ode dne, kdy 

došlo k porušení povinnosti. Subjektivní lhůta běží v rámci lhůty objektivní a skončí 

nejpozději s ní.           

 

 

 

 

                                                 
44 Srov. § 386 odst. 2 obchodního zákoníku.  
45 Srov. § 397 a 398 obchodního zákoníku. 
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6.4 Smluvní pokuta 

Právní úprava smluvní pokuty je komplexně upravena v občanském zákoníku. 

Obchodní zákoník upravuje pouze některé dílčí odchylky od úpravy v občanském 

zákoníku.  

 Smluvní pokuta je jedna z nejužívanějších forem smluvních sankcí v českém 

právu. Většina obchodních smluv již běžně obsahuje ustanovení o smluvní pokutě. 

Smluvní pokuta je zajišťovacím institutem, který spočívá v tom, že strany závazkového 

vztahu si sjednají smluvní pokutu pro případ, že některá z nich poruší svoji smluvní 

povinnost. Dohoda o smluvní pokutě musí mít vždy písemnou podobu, jinak je 

neplatná.  Ke vzniku povinnosti zaplatit ji se nevyžaduje vznik škody ani zavinění, 

neboť úprava v obchodním zákoníku46 zakládá povinnost platit smluvní pokutu na 

objektivním principu, věřitel tak nebude povinen prokazovat, že dlužník se do prodlení 

dostal zaviněně. V tom se liší úprava obchodního zákoníku od úpravy v občanském 

zákoníku,47 který konstruuje odpovědnost za smluvní pokutu na bázi zavinění. Dle 

obchodního zákoníku na povinnost platit smluvní pokutu nemají dokonce vliv ani 

okolnosti vylučující  odpovědnost, které opravňují dlužníka zprostit se odpovědnosti za 

škodu. Povinnost platit smluvní pokutu je tak založena na objektivním principu, a to 

absolutní, bez možnosti se této odpovědnosti zprostit. Nejvyšší soud ČR ve své 

judikatuře dokonce dovodil, že smluvní strana je povinna zaplatit smluvní pokutu i 

v případě, kdy strana nesplnila svou povinnost v důsledku nečinnosti katastrálního 

úřadu. Touto otázkou se Nejvyšší soud ČR zabýval ve svém rozhodnutí sp. zn. 29 Cdo 

1357/2000. V daném případě Nejvyšší soud ČR rozhodl, že leasingová společnost musí 

zaplatit bance smluvní pokutu za to, že ve stanovené lhůtě nesplnila povinnost předložit 

oprávněné zástavní smlouvu opatřenou razítkem katastrálního úřadu o povolení vkladu 

zástavního práva k nemovitosti do katastru nemovitostí, ačkoliv povinná učinila vše pro 

to, aby povinnost splnila, splnění nicméně zmařila liknavost katastrálního úřadu, který 

zástavní právo, vzdor řádně a včas podanému návrhu, ve stanovené lhůtě nezapsal.  

Tuto otázku však obchodní zákoník upravuje dispozitivně, proto si strany ve 

smlouvě mohou dohodnout, že dlužník bude povinen zaplatit smluvní pokutu jen 

v případě, že prodlení zavinil. Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí 29 Odo 50/2001 

                                                 
46 Srov. § 300 obchodního zákoníku. 
47 Srov. § 545 odst. 3 občanského zákoníku. 
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zabýval otázkou, do jaké míry lze obchodněprávní ujednání o tom, že oprávněnému 

vzniká nárok na smluvní pokutu jen v případě zavinění povinného, přenášet na osoby, 

jež povinný použije při splnění svého závazku: 

„..z hlediska zaviněného porušení povinnosti zakládajícího právo objednatele na 

zaplacení smluvní pokuty lze zhotoviteli přičítat nejen jednání jeho samotného, ale i 

jednání, jímž tuto povinnost (zaviněně) porušily osoby, které v intencích § 538 

obchodního zákoníku pověřil provedením díla (subdodavatelé). Odtud ovšem plyne i 

závěr opačný, totiž ten, že podaří-li se těmto subdodavatelům prokázat, že porušení 

povinnosti sankcionované smluvní pokutou nezavinili, nevznikne povinnost zaplatit 

smluvní pokutu ani zhotoviteli.“ 

  Smluvní pokuta je vždy peněžitá částka, proto dohoda o smluvní pokutě musí 

obsahovat určení výše smluvní pokuty nebo alespoň stanovení způsobu jejího určení 

natolik určitého, aby bylo možno přesně určit její výši dodatečně. Může být 

konstruována jako pevná částka nebo procentem z jiné částky nebo jakkoli jinak, může 

a nemusí se zvyšovat v závislosti na době prodlení. K určitosti smluvní pokuty se 

Nejvyšší soud ČR vyjádřil v několika svých rozhodnutí, např. ve svém rozhodnutí ze 

dne 25. července 2007, sp. zn. 32 Odo 612/2005, posoudil určitost smluvního ujednání, 

které stanovil, že při prodlení s úhradou ceny objednatel uhradí 0,1% z dlužné částky. 

Dlužník namítal neurčitost ujednání, neboť z ujednání nevyplývalo, zda se má 

dohodnutá sazba hradit za den, týden, měsíc či rok. Nejvyšší soud ČR však neurčitost 

nespatřil, ale řekl, že smluvená částka náleží věřiteli jednorázově.  

V rozhodnutí ze dne 19. prosince 2002, 29 Odo 426/2001, dospěl Nejvyšší soud 

ČR k názoru, že výši smluvní pokuty lze určit pevně nebo i v určitém rozpětí: 

„Určení výše smluvní pokuty je zásadně věcí vzájemné dohody účastníků tohoto 

ujednání. V občanském zákoníku ani v zákoníku obchodním není obsažena úprava výše 

smluvní pokuty ani se zde nestanoví způsob jejího určení. Sjednání její výše či způsobu 

určení je tedy věcí dohody účastníků. Je proto možné sjednat si smluvní pokutu 

konkrétní částkou za každý den prodlení. Podmínkou však je, aby takovéto ujednání 

bylo dostatečně určité. Pokud byla smluvní pokuta sjednána do výše 0,5% z ceny díla, 

mohl ji v této výši žalobce při porušení smluvní pokutou zajištěných povinností také 

nepochybně požadovat. Z toho pak vyplývá, že mohl-li žalobce bez dalšího požadovat 
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smluvní pokutu v maximální výši, bylo věcí jeho rozhodnutí, zda se bude domáhat 

zaplacení smluvní pokuty v nižší procentní sazbě než uvedené maximální.“ 

Dále z této dohody o smluvní pokutě musí být seznatelná povinnost, jejímž 

porušení vznikne oprávněnému požadovat zaplacení smluvní pokuty, přičemž zaplacení 

smluvní pokuty nemá vliv na trvání povinnosti, která byla porušena. Tato povinnost 

nezaniká, ledaže by z dohody stran vyplynulo něco jiného.  

 

6.4.1. Promlčení smluvní pokuty 

Tuto otázku neupravuje ani obchodní zákoník, ani občanský zákoník, proto se 

musel touto otázkou zabývat Nejvyšší soud ČR, který se k ní vyjádřil ve svém 

rozhodnutí ze dne 29. října 2002, 29 Odo 847/2001: 

„…každým dnem po dobu, po kterou trvá prodlení, dlužník opětovně porušuje svoji 

povinnost plnit řádně a včas, a proto za každý den prodlení vzniká věřiteli další právo 

na smluvní pokutu. U práva na zaplacení smluvní pokuty, sjednané procentní sazbou ze 

stanovené částky za každý den prodlení s placením peněžitého závazku proto počíná 

běžet promlčecí doba ve smyslu § 393 odst. 1 obchodního zákoníku nejen prvním dnem 

prodlení, ale i každým dalším dnem prodlení, za který vzniklo věřiteli další právo na 

smluvní pokutu. Právo na zaplacení takto sjednané smluvní pokuty vzniklé za určitý den 

prodlení se proto promlčí uplynutím čtyřleté promlčecí doby počítané od tohoto dne.“ 

Nejvyšší soud ČR v tomto rozsudku tedy dovodil, že věřiteli každým dnem prodlení 

vzniká právo na smluvní pokutu za tento den, promlčecí doba tak běží pro každý 

z těchto dílčích nároků zvlášť. Toto rozhodnutí kritizuje T. Matoušek48. Poukazuje na 

skutečnost, že v případě, kdy již nastal okamžik splatnosti, dlužník již nemůže splnit 

svůj závazek včas a nemůže tedy povinnost splnit včas opětovně porušovat. Dále 

zdůrazňuje, že důsledkem tohoto názoru Nejvyššího soudu ČR je vznik 

nepromlčitelných práv, neboť právo na smluvní pokutu se nemůže nikdy promlčet, 

promlčet se mohou jen jednotlivá plnění smluvní pokuty.  

 

 

 

 
                                                 
48 Srov. Matoušek T. – Nepromlčitelná práva v rozhodnutí Nejvyššího soudu, Právní rozhledy, 2006, č. 6, 
str. 296.  



35 

6.4.2 Vztah smluvní pokuty a zajištění původního závazku 

 Pokud by sjednané zajištění závazku mělo zajišťovat také smluvní pokutu, 

muselo by to být výslovně dohodnuto ve smlouvě. Tento názor vyslovil Nejvyšší soud 

ve svém rozsudku ze dne 30. října 2007, sp. zn. 21 Cdo 3161/2006: 

„Smluvní pokuta sjednaná pro případ porušení smluvní povinnosti není 

…příslušenstvím pohledávky ze smlouvy, v níž byla sjednána, ale samostatným právem. 

Zástavní právo vzniklé k zajištění pohledávky se proto na smluvní pokutu – na rozdíl od 

příslušenství pohledávky – bez dalšího nevztahuje, smluvní pokuta sjednaná pro případ 

porušení smluvní povinnost je zajištěna zástavním právem je tehdy, bylo-li v její 

prospěch (spolu s pohledávkou ze smlouvy nebo samostatně) zástavní právo výslovně 

zřízeno.“ 

 

6.4.3 Vztah smluvní pokuty a náhrady škody 

 Smluvní pokuta plní funkci paušalizované náhrady škody49. Věřitel tak nebude 

oprávněn požadovat vedle smluvní pokuty také náhradu škody. To i v případě, že by 

škoda, jež vznikla věřiteli, přesahovala výši smluvní pokuty. Přičemž nezáleží zda 

dlužník tuto smluvní pokutu již skutečně zaplatil. Tato úprava je ovšem jen dispozitivní, 

to znamená, že strany si mohou dohodnout, že věřitel má právo na náhradu škody ve 

výši, v jaké způsobená škoda převyšuje dohodnutou smluvní pokutu, či dokonce, že 

věřitel může požadovat smluvní pokuta vedle náhrady škody.  

 

6.4.4 Moderace soudu a přiměřenost výše smluvní pokuty 

 Obchodní zákoník50 dává také, odchylně od úpravy v občanském zákoníku, 

soudu právo dohodnutou smluvní pokutu snížit, jestliže její výše je nepřiměřeně vysoká. 

V porovnání s právní úpravou platnou na našem území za první republiky, je tato 

úprava převrácená. Ustanovení § 1336 odst. 2 obecného zákoníku občanského výslovně 

zakotvovalo moderační právo soudu: 

„Ve všech případech budiž náhradní částka (konvencionální pokuta), prokáže-li dlužník, 

že je přílišná, zmírněna soudcem po případě po slyšení znalců.“ 

Naopak obchodní zákoník v čl. 284 prohlašoval možnost dohody o smluvní pokutě za 

neomezenou: 
                                                 
49 Srov. § 545 odst. 2 občanského zákoníku. 
50 Srov. § 301 obchodního zákoníku.  
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„Pokuta konvencionální, co do sumy, nikterak obmezena není, činiti může i více než 

dvojnásobně tolik co úroky.“ 

Účelem tohoto moderačního práva soudu je chránit slabší smluvní stranu, která 

se smluvně zaváže k zaplacení smluvní pokuty, jenž je nepřiměřeně vysoká s ohledem 

na hodnotu a význam takto zajištěného závazku. Důvodem nepřiměřeně vysoké smluvní 

pokuty může být silnější ekonomické postavení jedné smluvní strany, která v důsledku 

tohoto svého postavení  dokáže druhé straně vnutit tvrdší podmínky. Jiným důvodem 

může být například zajistit si tímto včasnost splnění závazku druhé strany.  

Důležité je také si uvědomit, že moderovat smluvní pokutu lze jen tehdy, jestliže 

na ni existuje nárok. Jakmile tento nárok zanikne, nelze již smluvní pokutu snížit, byť 

by byla nepřiměřená. Dokladem toho je rozhodnutí Nejvyšší soudu ze dne 28. srpna 

2006, sp. zn. 32 Odo 1007/2006: 

…moderace smluvní pokuty podle § 301 obchodního zákoníku předpokládá, že 

oprávněný ze smluvní pokuty má platně existující a vymahatelný nárok na její 

zaplacení…proto nebylo možné ustanovení o snížení smluvní pokuty v daném případě 

použít, jestliže si žalovaná již před zahájením řízení právo na smluvní pokutu započetla 

proti pohledávce žalobkyně, pohledávka žalobkyně v důsledku zániku započtením již 

v době podání žaloby neexistovala, jednalo se tudíž o právo zaniklé, do něhož nelze 

zasahovat…rozhodnutí soudu ve smyslu § 301 obchodního zákoníku je konstitutivním 

rozhodnutím, jímž lze moderovat podle uvedeného ustanovení jen nárok 

existující…nelze rozhodovat o snížení smluvní pokuty, která v době rozhodování soudu 

neexistuje.“  

Na základě tohoto rozhodnutí dospěl P. Čech k názoru, že dlužníkům, kterým se zdá 

výše sjednané smluvní pokuty nepřiměřeně vysoká a plánují se obrátit na soud, aby 

sjednanou výši snížil, lze doporučit, aby smluvní pokutu, či její část v žádném případě 

neplatili.51  

Nejvyšší soud ČR se několikrát ve své rozhodovací činnosti zabýval otázkou 

posouzení přiměřenosti smluvní pokuty.  Ve svém rozhodnutí ze dne 23. října 2006, sp. 

zn. 33 Odo 1385/2004, Nejvyšší soud ČR zdůraznil, že při posuzování přiměřenosti 

                                                 
51 Srov. Čech P. – K přiměřenosti smluvní pokuty, Právní rádce, 2008, č. 5, str. 24. 
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smluvní pokuty, je nutné rozlišovat, zda byla smluvní pokuta sjednána jako pevná 

částka nebo procentní sazbou: 

„Z pohledu přiměřenosti výše smluvní pokuty je totiž na místě hodnotit jinak smluvní 

pokutu sjednanou ve formě pevně stanovené částky a smluvní pokutu sjednanou formou 

určité sazby za stanovenou časovou jednotku. Pevně stanovenou smluvní pokutu ve výši 

několikanásobku zajištěné částky by bylo zřejmě možno považovat za nepřiměřenou 

právě s ohledem na poměr mezi hodnotou zajištěné pohledávky a výší smluvní pokuty, 

kterou by v takovém případě byl dlužník povinen zaplatit i třeba jen za několik dnů 

prodlení. Stejné měřítko však nelze dobře použít, dosáhne-li celková výše smluvní 

pokuty několikanásobku zajištěné pohledávky v důsledku dlouhodobého prodlení 

dlužníka, zde výše smluvní pokuty plně odvisí od doby, po kterou dlužník své smluvní 

pokutou zajištěné povinnosti neplní – čím delší je doba prodlení, tím vyšší je smluvní 

pokuta. Jinak řečeno, 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. 

Ve svém rozhodnutí  ze dne 30. května 2007, sp. zn. 33 Odo 438/2005, vymezil 

Nejvyšší soud ČR hranici mezi přiměřenou a nepřiměřenou smluvní pokutou: 

„Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky se v otázce úměry této sankční 

povinnosti již ustálila. Zatímco smluvní pokuta sjednaná ve výši zhruba 0,5% denně 

z dlužné částky je posuzována jako platné ujednání, které je v souladu s dobrými mravy, 

ujednání o smluvní pokutě ve výši 1 % denně je považováno za neplatný právní úkon, 

který se příčí dobrým mravům.“   

V rozhodnutí ze dne 18. ledna 2005, sp. zn. 32 Odo 400/2004, Nejvyšší soud ČR 

popsal proces rozhodování soudu o použití moderačního práva: 

„Rozhodnutí soudu o použití jeho moderačního práva ve smyslu § 301 obchodního 

zákoníku, kdy nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu sníží, je výsledkem určitého procesu 

rozhodování, který zahrnuje dále popsané 3 fáze.  

V první fázi soud řeší otázku, zda byla sjednaná nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta. 

Pro toto posouzení zákon žádná kritéria nestanoví, závěr o tom, zda je sjednána 

nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta, je věcí volného uvážení soudu. Posouzení otázky 

(ne)přiměřenosti smluvní pokuty závisí na okolnostech konkrétního případu, zejména na 

důvodech, které ke sjednání posuzované výše vedly a na okolnostech, které je provázely. 



38 

Není rovněž vyloučeno, aby soud již při posuzování této otázky přihlédl k významu a 

hodnotě zajišťované povinnosti, zákon mu to však neukládá.  

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 obchodního 

zákoníku 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 fází nevymezuje žádná kritéria pro rozhodování 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.  

Bude-li výsledkem druhé fáze rozhodování soudu závěr, že svého moderačního práva 

využije, nastupuje poslední třetí etapa jeho rozhodování, kdy posuzuje, až kam 

nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu sníží. 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. Z výše uvedeného vyplývá závěr, že ustanovení 

§ 301 obchodního zákoníku neukládá soudu povinnost přihlédnout k hodnotě a významu 

zajišťované povinnosti při posuzování přiměřenosti (nepřiměřenosti) smluvní pokuty, 

ani při rozhodování, zda svého moderačního práva využije, nýbrž pouze při následném 

posouzení rozsahu snížení smluvní pokuty.“ 

Obchodní zákoník dále ukládá soudu při posuzování přiměřenosti smluvní 

pokuty přihlédnout k výši škody, která vznikla porušením povinnosti. Obchodní 

zákoník zakazuje snížit výši smluvní pokuty pod hranici škody, která vznikla porušením 

této povinnosti do doby rozhodnutí soudu. Tato podmínka by samozřejmě neplatila 

v případě, že by oprávněná strana mohla požadovat smluvní pokutu vedle náhrady 

škody. V případě, že by po soudním snížení smluvní pokuty vznikla oprávněné straně 

další škoda, přiznává ji obchodní zákoník požadovat tuto částku jako právo na náhradu 

škody, a to až do výše původně sjednané smluvní pokuty. 

 

6.4.5 Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuta 

 Obchodní zákoník ve svém § 351 odst. 1 stanoví, že odstoupením od smlouvy 

zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, a to okamžikem účinnosti 
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odstoupení. Zároveň ovšem vymezuje okruh práv a závazků, kterých se odstoupení od 

smlouvy nedotkne, jak je již uvedeno v kapitole o odstoupení od smlouvy. Jedním 

z těchto práv, které odstoupením od smlouvy nezaniká, je nárok na zaplacení smluvní 

pokuty. Věřitel tak má právo požadovat zaplacení smluvní pokuty i po uplatnění práva 

odstoupit od smlouvy.   

  

6.4.6 Postoupení pohledávky a smluvní pokuta 

 Jak vyplývá z § 524 odst. 2 občanského zákoníku, s postupovanou pohledávkou 

přechází na postupníka nejen příslušenství pohledávky, ale také všechny práva 

s pohledávkou spojená, mezi něž patří i právo na smluvní pokutu. Z toho plyne, že i 

v případě, kdy smlouva o postoupení pohledávky na tuto situaci nepamatuje, přechází 

na postupníka i právo na smluvní pokutu. Tento názor potvrdil  Nejvyšší soud ČR ve 

svém rozhodnutí ze dne 21. února 2006 sp. zn. 32 Odo 468/2005: 

„Pohledávka, která je zajištěna smluvní pokutou, přechází na postupníka včetně práva 

na smluvní pokutu bez ohledu na to, zda toto právo spojené s pohledávkou bylo v době 

postoupení pohledávky již splatné či dosud nesplatné, popřípadě se jednalo teprve o 

budoucí nárok.“ 

 

6.5 Přechod nebezpečí škody na věci po dobu prodlení na dlužník, pokud 

toto nebezpečí již nenesl předtím  

 Další tradiční součástí úpravy prodlení dlužníka je povinnost dlužníka nést 

nebezpečí nahodilé zkázy. K tomuto důsledku nedochází při každém prodlení dlužníka, 

nýbrž pouze u prodlení s předáním nebo vrácením věci52. Tento důsledek je nutné 

odlišovat od odpovědnosti za škodu. Je-li dlužník odpovědný za škodu na věci, 

znamená to, že je povinen věřiteli tuto škodu nahradit. Předpoklady odpovědnosti 

stanoví obchodní zákoník. Nesení nebezpečí škody na věci dlužníkem znamená, že i 

v případě, kdy škoda vznikne na jeho vlastní věci, nebude moci náhradu této škody 

vymáhat po druhém a ponese tuto škodu sám. Riziko nebezpečí škody na věci je 

subsidiární, neboť se uplatní pouze v případě, kdy nikdo není za škodu odpovědný.  

Právě v případech, kdy nikdo není odpovědný za škodu, musí tuto škodu někdo nést, 

                                                 
52 Srov. Brejcha A. – Odpovědnost v soukromém a veřejném právu, Praha: Codex Bohemia, 2000, 

str. 185. 
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obvykle to bývá vlastník věci. Ve výjimečných případech zákon stanoví, že tuto škodu 

neponese vlastník, ale jiná osoba. Budou-li splněny předpoklady odpovědnosti za 

škodu, může dlužník zároveň nést nebezpečí škody na věci a být odpovědný za vzniklou 

škodu, jestliže se nejedná o věc, kterou vlastní. Ovšem nese-li nebezpečí škody na věci, 

nemůže být odpovědný za škodu, protože by byl odpovědný sám sobě. V případě, že za 

tuto škodu, bude odpovědná třetí osoba, bude dlužník oprávněn uplatit právo na náhradu 

vůči této třetí osobě. Toto ovšem nebude mít vliv na jeho povinnost uhradit věřiteli 

škodu, která je nezávislá na odpovědnosti za škodu53.   

Pokud dlužník již nesl toto nebezpečí před porušením své povinnosti, nese ji i 

nadále. Nejedná se v takovém případě o přechod nebezpečí, ale o jeho setrvání na 

dlužníkovi. Dlužník nese nebezpečí škody na věci již před vznikem prodlení např. na 

základě dohody stran, jejímž obsahem bude dřívější přechod nebezpečí škody. Toto 

právo vyplývá např. z § 459 obchodního zákoníku v rámci úpravy kupní smlouvy. Ze 

zákona dřívější přechod nebezpečí škody na věci na dlužníka vyplývá z § 542 odst. 2 

obchodního zákoníku (úprava smlouvy o dílo), pokud zhotovitel nezhotovuje věc u 

objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který opatřil, ponese nebezpečí škody 

na věci zhotovitel.  

Nebezpečí škody na věci dlužník nese bez zřetele k tomu, kdo škodu způsobil, 

z jakých příčin k ní došlo či následkem jaké události k ní došlo. Obchodní zákoník 

ovšem z tohoto stanovení výjimku, neboť stanoví, že nebezpečí škody neponese, pokud 

škodu způsobil věřitel nebo vlastník věci anebo kdy by škoda nastala, i pokud by 

dlužník splnil svou povinnost řádně a včas. Skutečnou náhodu tak ponese věřitel. 

Důkazní břemeno bude v takovém případě ležet na dlužníkovi. Co se týče rozsahu 

náhrady, bude se jednat jen o škodu na věci. Jestliže by v důsledku prodlení vznikla 

věřiteli i jiná škoda, odpovídal by za ni dlužník podle obecných ustanovení o náhradě 

škody. 

Obchodní zákoník upravuje v souvislosti s úpravou jednotlivých typů smluv, 

kdo nese nebezpečí škody na věci. Tato úprava je však dispozitivní, strany si tak mohou 

ve smlouvě dohodnout jiný okamžikem přechodu nebezpečí škody na věci. Prodlení 

může způsobit přechod tohoto nebezpečí. V rámci kupní smlouvy je přechod nebezpečí 

                                                 
53 Srov. Pelikánová I.– Komentář k obchodnímu zákoníku. Díl 3, Obchodní závazkového vztahy: § 261-
408, Praha: Linde, 1998, str. 390. 
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upraven v § 455-461 obchodního zákoníku, v rámci smlouvy o dílo v §  40, 542 a 554 

odst. 4 obchodního zákoníku.  

Obchodní zákoník zároveň v rámci úpravy přechodu nebezpečí škody na věci 

poprvé definuje škodu na věci, když  v § 368 odst. 2 stanoví, že: 

 „Škoda na věci je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 

z jakých příčin k nim došlo.“ 

Z uvedené definice tedy vyplývá, že se škodou na věci rozumí jakákoli škoda nehledě 

na to, zda tato škoda vznikla činností dlužníka nebo jiné osoby, s výjimkou věřitele či 

vlastníka věci, nebo zda vznikla i jinak činností osoba, např. znehodnocením věcí 

podléhajících rychlé zkáze nebo přírodní katastrofě54.   

 

6.6 Právo požadovat úroky z prodlení 

 Úrok z prodlení představuje specifický druh úroků. Na rozdíl od ostatních má 

sankční charakter, neboť dlužník je povinen věřiteli platit úroky z prodlení pouze 

v případě, že nesplní svou povinnost řádně a včas. Povinnost platit úroky z prodlení 

vzniká dlužníkovi ze zákona, není tedy nutné si to sjednávat ve smlouvě. Ve smlouvě si 

však strany mohou odchylně od zákona sjednat jejich výši.  Je nutné si uvědomit, že 

povinnost platit úrok z prodlení nevzniká dlužníkovi vždy, když se ocitne v prodlení.  

Tato povinnost mu vzniká, jen jestliže je dlužník v prodlení s plněním peněžitého 

závazku a v případě, že věřitel není v prodlení.  

Právo požadovat úroky z prodlení pouze v případě, že se věřitel nedostal do 

prodlení na našem území bude platit i nadále, pokud bude přijat návrh nového 

občanského zákoníku v podobě, v jaké je dnes navrhován. Návrh nového občanského 

zákoníku tuto zásadu výslovně uvádí ve svém § 1815: 

„Po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který 

řádně splnil své smluvní  zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, 

ledaže dlužník není za prodlení odpovědný.“ 

Předpokladem vzniku nároku na úrok z prodlení je pouze existence prodlení 

s placením peněžité částky, věřitel nemusí prokazovat výši vzniklé škody, neboť škoda 

nemusí ani vzniknout. Povinnosti platit úrok z prodlení se nelze zprostit. Do novely 

                                                 
54 Srov. Dědič J. a kol.  – Obchodní zákoník: komentář. Díl IV., § 221-775, důvodové zprávy, rejstřík, 
Praha: Polygon, 2002, str. 3398. 
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obchodního zákoníku provedené zákonem č. 554/2004 Sb. zcela jednoznačně 

z obchodního zákoníku vyplývalo, že nárok na úrok z prodlení vznikal bez ohledu na to, 

zda dlužník prodlení zavinil. Výše zmíněná novela však do obchodního zákoníku 

vložila ustanovení § 369a odst. 3, které stanoví, že věřitel má právo požadovat úroky 

z prodlení, ledaže dlužník není odpovědný za prodlení. Váže tedy toto právo na zavinění 

dlužníka. Vztah těchto dvou ustanovení činí interpretační problémy. Podrobněji je tento 

problém rozebrán v kapitole 8.  

Úrok z prodlení má vždy povahu opakujícího se plnění. Proto v případě, že 

vznikne spor o to, k jakému období se váže sazba úroku z prodlení, na níž se strany 

domluvily, se bude tato sazba posuzovat jako roční. Tento názor vyslovil Nejvyšší soud 

ČR vyslovil ve svém rozhodnutí ze dne 23. dubna 2007, sp. zn. 32 Cdo 1045/2007: 

„V případě, že u úroků z prodlení není uvedeno, o jakou úrokovou míru se jedná, 

vychází se z toho, že jde o úrok z prodlení roční.“ 

 

6.6.1 Úrok z prodlení z příslušenství 

Úroky z prodlení nelze požadovat vždy, když se dlužník ocitne v prodlení se 

zaplacením určité peněžité částky. Beze sporu je, že úroky z prodlení lze požadovat 

v případě prodlení se splněním peněžitého závazku, jistiny, např. kupní ceny. 

Problematická zůstává otázka, zda lze požadovat úroky z prodlení v případě, že se 

dlužník ocitne v prodlení s plněním smluvených úroků. Obchodní zákoník ani občanský 

zákoník tuto problematiku neupravují, hovoří pouze o povinnosti platit úroky z prodlení 

při prodlení s plněním „závazku“ či „dluhu“ ale nedefinují, zda se tímto myslí i dlužný 

úrok. Judikatura Nejvyššího soudu ČR se v řešení této otázky postupně vyvíjela. 

Nejprve se Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 4. března 2002, sp. zn. 33 Odo 

47/2002, přiklonil k názoru, že to možné je: 

„Nesplacení smluvních úroků v dohodnuté lhůtě opravňuje věřitele vymáhat po 

dlužníkovi úrok z prodlení, neboť nesplacené smluvní úroky se stávají dluhem, a podle 

§ 517 obč. zák. může věřitel po dlužníkovi požadovat vedle plnění i úrok z prodlení. 

Proto je možno požadovat úrok z prodlení z nezaplacených smluvených úroků.“ 

Později ovšem velký senát Nejvyšší soudu ČR vyslovil ve svém rozhodnutí ze 

dne 24. března 2004,  sp. zn. 35 Odo 101/2002, opačný názor: 
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„Podle standardního výkladu podávaného soudní praxí definice příslušenství 

pohledávky obsažená v ustanovení § 121 odst. 3 obč. zák. platí i pro obchodní 

závazkové vztahy. Úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení jsou tedy podle § 121 

odst. 3 obč. zák. příslušenstvím pohledávky, kterou se ve smyslu tohoto ustanovení a 

v návaznosti na definici závazkového vztahu v § 488 obč. zák. a jeho obecné chápání 

v právní teorii rozumí peněžité plnění (jistina), na něž má věřitel právo podle hlavního 

závazkového vztahu, k jehož změně (potud, že lze nárokovat i sankce za prodlení 

s placením), dochází přímo ze zákona právě až prodlením dlužníka. Úrokový závazkový 

vztah je - jak zmíněno výše - vztahem akcesorickým, jehož vznik je podmíněn platným 

závazkovým vztahem hlavním. Splněním hlavního závazku (nebo jiným způsobem jeho 

zániku) zaniká (končí) i akcesorický závazek úrokový, přetrvává pouze povinnost 

uhradit již dospělé úroky. Tím, že včas nesplatí úroky z jistiny, se dlužník dostává do 

prodlení s plněním příslušenství, nikoli do prodlení s plněním vlastního dluhu (jistiny). 

Právo požadovat po dlužníkovi příslušenství z příslušenství (zde úroky z prodlení ze 

smluvených úroků) pak věřitel nemá proto, že ani občanský ani obchodní zákoník mu 

tuto možnost nepřiznávají.“ 

Nejvyšší soud ČR zároveň poskytl stranám návod, jak docílit toho, že bude možné 

požadovat úroky z prodlení i ze smluvených úroků, neboť připustil, aby se strany 

dohodly na tom, že se sjednané úroky stanou součástí jistiny: 

„Tím není dotčeno právo účastníků dohodnout se, že sjednané úroky se stanou součástí 

jistiny (že k ní podle dohody účastníků budou přičítány coby civilní plody peněz – 

fructus civiles), a následně pak právo věřitele požadovat, aby dlužník pro případ 

prodlení s placením takto zvýšené jistiny platil sjednanou nebo zákonem stanovenou 

sazbu úroků z prodlení. Uvedené však nic nemění na skutečnosti, že se takto úročí pouze 

jistina a nikoli příslušenství pohledávky.“ 

Další judikatura Nejvyšší soud ČR již pouze rozvíjí tento názor. V rozhodnutí ze 

dne 30. srpna 2006, sp. zn. 29 Odo 689/2006, Nejvyšší soud ČR uvedl: 

„..ustanovení § 121 odst. 3 občanského zákoníku je ve vymezení příslušenství 

pohledávky ustanovení kogentní. Vytvořit novou kategorii příslušenství z příslušenství 

dohodou účastníků by tak znamenalo chovat se v rozporu se zákonem (§ 39 občanského 

zákoníku)“ 
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Nejvyšší soud ČR se tak ve své judikatuře přiklání v závěru55, že úrokový vztah patří 

mezi tzv. vedlejší závazky, které nelze dále úročit. Úročit dle jeho názoru je možné 

pouze hlavní závazkový vztah, nikoliv jeho příslušenství. Domáhat se úroků z prodlení 

v případě prodlení se placením příslušenstvím tak není možné, neboť toto právo věřiteli 

neplyne ani z obchodního zákoníku, ani z občanského zákoníku56.  

Nejvyšší soud ČR však připouští, aby se sjednané úroky staly součástí jistiny a 

v takovém případě bude možné požadovat úroky z prodlení z nezaplacené částky jistiny, 

jejíž součástí budou i nezaplacené splatné úroky. Jiným možným řešením, jak dlužníka 

sankcionovat pro případ nezaplacení sjednaných úroků včas, je sjednat si pro případ 

nesplacení smluvených úroků smluvní pokutu, kterou je možné, jak již bylo řečeno 

výše, sjednat v procentech jako opakující se plnění. 

Závěr vyslovený výše lze vztáhnout ovšem pouze na úroky nikoliv na úroky 

z prodlení. U úroků z prodlení nepřichází v úvahu jejich další úročení, neboť ony jsou 

sankční důsledkem nesplnění povinnosti. Zatímco úroky jsou primárním dluhem, neboť 

jsou úplatou za poskytnuté plnění, úroky z prodlení jsou sankcí. 

 Ze skutečnosti, že úroky z prodlení tvoří příslušenství pohledávky dle § 121 

odst. 3 občanského zákoníku, vyplývá, že se na nárok na úrok z prodlení automaticky, i 

v případě, že na to smlouva nepamatuje vztahuje zajištění hlavního závazku.  

 

6.6.2 Výše úroků z prodlení 

Úroky z prodlení lze předně požadovat ve smluvené výši. Obchodní zákoník57 

výslovně upravuje možnost stran sjednat si výši úroků z prodlení ve smlouvě a pouze 

pro případ, že tak strany neučiní, stanoví, že dlužník je povinen platit úroky z prodlení 

určené předpisy práva občanského. Jestliže si strany sjednávají výši úroku z prodlení ve 

smlouvě, nemohou se dohodnout na jakékoliv výši. Toto jejich právo je limitováno 

zásadou poctivého obchodního styku. V případě, že úrok z prodlení, bude sjednán 

v rozporu s tímto principem, nebude soudně vymahatelný. Další omezení smluvní 

volnosti  obsahuje § 369a obchodního zákoníku. Toto omezení se však nebude 

                                                 
55 Tento závěr je kritizován částí právní vědy. Viz např. Vymazal L. – K zákazu úročení příslušenství, 
Právní rádce, 2008, č. 4, str. 30 – 34 nebo Tomsa M. – K úroku z prodlení u peněžitých obchodních 
závazků, Pocta Stanislavu Plívovi k 75. narozeninám, editorka Černá S., Praha : ASPI-Wolters 
Kluwer, 2008, str. 349. 
56 Shodně Švestka J., Jehlička O., Škárová M., Spáčil J. a kol. - Občanský zákoník. Komentář. 10. 
vydání. Praha: C.H. Beck, 2006.  
57 Srov. § 369 obchodního zákoníku. 
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vztahovat na všechny obchodní závazkového vztahy, nýbrž pouze na ty vztahy, které 

spadají do působnosti tohoto ustanovení dle odst. 1 tohoto paragrafu (viz kapitola 8). 

Dle názoru Nejvyšší soudu ČR platí tato volnost pouze pro obchodní 

závazkového vztahu, nikoliv pro vztahy upravené občanským zákoníkem. Nejvyšší 

soud ČR se ve své judikatuře přiklonil k závěru, že výše úroků z prodlení v občanského 

zákoníku je upravena kogentně, tudíž se od této výše nelze dohodou stran odchýlit. 

Tento svůj názor vyslovil ve svém rozhodnutí ze dne 17. března 2005, 33 Odo 

1117/2003: 

„Ustanovení § 517 odst. 2 věta za středníkem občanského zákoníku účastníkům dohodu 

o jiné výši úroku z prodlení výslovně nezakazuje, nemožnost přijetí odchylné smluvní 

úpravy však vyplývá z povahy tohoto ustanovení. Uvádí-li se v něm, že výši úroku 

z prodlení a poplatku z prodlení stanoví prováděcí předpis, nenechává gramatický 

výklad tohoto ustanovení prostor pro úvahy, zda lze výši úroku z prodlení či poplatku 

z prodlení stanovit jinak, tedy ani dohodou účastníků.“ 

Dle názoru Nejvyšší soudu ČR je výše úroků z prodlení v občanském zákoníku 

stanovena pevně, tudíž si strany ve smlouvě nemohou platně dohodnout jinou výši, a to 

ani v případě, že by si chtěli sjednat úroky z prodlení nižší než stanoví zákon. Toto 

rozhodnutí je právní vědou58 dosti kritizováno. Především je poukazováno na to, že 

omezení smluvní svobody v soukromém právu by mělo být založeno na přesvědčivých 

důvodech. Není-li v právním předpisu jasně označena kogentnost úpravy, měla by být 

dána přednost dispozitivnosti ustanovení. Návrh nového občanského zákoníku se od 

tohoto rozhodnutí odchyluje, když výslovně ve svém § 1815 dovoluje stranám sjednat si 

výši úroků z prodlení ve smlouvě.  

Úroky z prodlení byly i v minulosti v občanskoprávních kodexech vymezeny 

kogentně. Obecný zákoník občanský z roku 1811 ve svém § 1333 stanovil:  

„Škoda, kterou způsobil dlužník svému věřiteli prodlením vymíněného placení dlužné 

jistiny, nahrazuje se úroky, určenými zákonem“ 

Výše úroku byla původně stanovena na 4% p.a., od roku 1868 na 5% p.a. Judikatura 

dovodila, že věřitel má právo požadovat zákonem stanovené úroky i v případě, že 

smlouva stanovila úroky nižší. Soudy tedy vždy nehledě na obsah smlouvy přisuzovaly 

                                                 
58 Srov. Bejček Josef – „Povaha ustanovení“ o úrocích z prodlení, Právní rozhledy, 2006, č. 11, str. 406 – 
410, nebo Navrátil D. – Tři poznámky ke smluvní volnosti v otázce úroků z prodlení, Právní rozhledy, 
2006, č. 13, str. 482. 
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věřiteli úroky z prodlení stanovené zákonem. Občanský zákoník z roku 1950 stanovil 

výši úroků z prodlení jako maximální přípustnou výši, kterou strany mohly snížit59.  

Věřitel však nemá právo již v době uzavření smlouvy platně vzdát práva na 

úroky z prodlení, neboť platí obecná zásada, která říká, že se nelze platně vzdát práva, 

které ještě nevzniklo. V době uzavírání smlouvy strany nevědí, zda prodlení nastane a 

jak dlouho bude trvat. Na druhou stranu ovšem věřiteli nic nebrání v tom, aby se nároku 

na úroky z prodlení či jeho části mohl vzdát dodatečně až poté, co se dlužník ocitne 

v prodlení. 

Jak již bylo uvedeno výše, strany si nemohou v obchodních vztazích sjednat výši 

úroků z prodlení v libovolné výši. Jestliže si dohodnou nepřiměřeně vysoký úrok 

z prodlení, nedává obchodní zákoník soudu oprávnění takto sjednanou výši úroků 

z prodlení snížit, stejně jako v případě nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty. Nicméně 

soud může takto sjednaný úrok z prodlení posoudit, zda není v rozporu s dobrými 

mravy. V případě, že soud shledá, že takto sjednaná výše úroku z prodlení odporuje 

dobrým mravům, posoudí toto ujednání za neplatné dle § 39 občanského zákoníku. 

Posuzováním přiměřenosti výše úroků z prodlení se již několikrát také zabýval Nejvyšší 

soud ČR v své rozhodovací činnosti. Již ve svém rozsudku ze dne 30. července 1997, 

sp.zn. III. Odon 20/9660 vyslovil názor: 

 …porušení zásad poctivého obchodního styku při uplatnění nároku na úrok z prodlení 

nelze obecně, pro všechny případy, vyvozovat pouze z nepoměru sjednaného úroku a 

hodnoty zajišťovaného závazku. Porušení zásad poctivého obchodního styku je nutno 

zkoumat v každém případě ve vazbě na jeho konkrétní okolnosti. Přitom je třeba zabývat 

se jak důvody, které ke sjednání konkrétní výše úroku z prodlení vedly, a okolnostmi, 

které je provázely, tak důvody nesplnění zajištěného závazku, popřípadě i dopady 

přiznání sjednaného úroku z prodlení na osobu, vůči které je uplatňován. 

V rozhodnutí ze dne 31. března 2009, sp. zn. 23 Cdo 1458/2007, Nejvyšší soud 

ČR výslovně připustil, že tento závěr lze – mutatis mutandis – vztáhnout též na 

posouzení, zda se ujednání o výši úroku z prodlení nepříčí dobrým mravům a není tedy 

vzhledem k ustanovení § 39 občanského zákoníku neplatné. V rozsudku ze dne 27. 

listopadu 2003, sp. zn. 32 Odo 468/2003, Nejvyšší soud ČR zdůraznil, že při posouzení, 

                                                 
59 Alexander Juraj – Ke smluvní volnosti v otázce úroků z prodlení, Právní rozhledy, 2006, č. 2, str. 69 – 
71 
60 Rozhodnutí bylo uveřejněno v příloze časopisu Právo a podnikání, 1997, č. 10, str. IV. 
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zda se účastníky sjednaná sazba úroků z prodlení příčí dobrým mravům ve smyslu § 39 

občanského zákoníku, nelze bez zvážení všech rozhodných okolností konkrétního 

případu vyjít pouze ze závěrů jiného rozhodnutí soudu v obdobné věci.  

Limitaci úroku z prodlení znal již obecný zákoník občanský z roku 1811, který v 

§ 1335 omezoval výši úroku z prodlení takto: 

„Dal-li věřitel, aniž soudem upomínal, úrokům vzrůsti až na částku hlavního dluhu, 

pomine právo žádati z jistiny další úroky. Ode dne však podání žaloby mohou býti úroky 

žádány znovu.“ 

Toto ustanovení zabraňovalo situaci, kdy věřitel nechával narůst úroky z prodlení do 

neúměrné výše a pohledávky zažaloval až po delší době.  

 Co se týče konkrétní výše úroků z prodlení, které si strany mohou sjednat ve 

smlouvě, aniž by takové ujednání bylo považováno v rozporu s dobrými mravy, ustálila 

se judikatura Nejvyššího soudu ČR na výši 0,1 % denně z dlužné částky. Nicméně 

v poslední době lze v judikatuře Nejvyšší soudu ČR pozorovat změnu, neboť Nejvyšší 

soud ČR připustil, aby si strany sjednaly úrok z prodlení ve výši 0,5 % denně z dlužné 

částky. Jako příklad lze uvést rozhodnutí ze dne 29. srpna 2008, sp. zn. 32 Cdo 

2511/2008. V daném případě strany uzavřely smlouvu o dílu, ve kterém si sjednaly úrok 

z prodlení ve výši 0,5% denně z dlužné částky. Nejvyšší soud toto ujednání posoudil 

jako platné, když výslovně uvedl: 

„Pokud odvolací soud ve svém rozsudku uvedl, že vzal v úvahu okolnosti a důvody, které 

vedly k uzavření dohody o úroku z prodlení a které blíže konkretizoval, porovnával výše 

sankcí sjednaných v předmětné smlouvě o dílo k tíži jednotlivých smluvních stran a 

zabýval se rovněž důvody nesplnění zajištěného závazku, resp. i dopady přiznání 

sjednaného úroku z prodlení na osobu, vůči které je uplatňován, přičemž dovodil, že 

smluvní ujednání o úroku z prodlení v sazbě 0,5 % dlužné částky za každý den prodlení 

není v souzené věci v rozporu s dobrými mravy ve smyslu ust. § 39 obč. zák., popř. § 3 

odst. 1 občan. zák., popř. § 265 obchod. zák. a nejde o sjednání nepřiměřeně vysokého 

úroku z prodlení, neodchýlil se od konstantní judikatury dovolacího soudu a jeho právní 

posouzení není v rozporu s hmotným právem.“ 

 Odchylně od Nejvyššího soudu ČR posuzuje tuto otázku Ústavní soud ČR. Ten 

se ve svém nálezu ze dne 7. května 2009, sp. zn. I. ÚS 523/07, posoudil úrok z prodlení 

ve výši 0, 5 % denně z dlužné částky jako ujednání, které je v rozporu s dobrými mravy. 



48 

V posuzovaném případu si strany dohodly úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky 

za každý den do 30 dnů prodlení a ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení 

od 31. dne prodlení stanovené pro případ prodlení s peněžitým plněním. Ústavní soud 

ve svém nálezu uvedl: 

„Zásada smluvní volnosti je v daném případě modifikována účelem a smyslem 

sankčního a motivačního mechanismu institutu úroků z prodlení; jejich použití je možné 

a zákonné, jejich výše však nemůže být bezbřehá. Pokud bývá v judikatuře 

zdůrazňováno, že porušení zásad poctivého obchodního styku při uplatnění nároku na 

úrok z prodlení je nutno zkoumat ve vazbě na konkrétní okolnosti, na zásadu řádného a 

včasného plnění závazků a že rozpor právního úkonu s dobrými mravy je třeba 

posuzovat v každém případě individuálně, s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem 

jednání účastníků v příslušném období a k jejich tehdejšímu postavení, je samozřejmě 

taková úvaha potud správná, pokud sama výše těchto úroků nemá spíše než 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 %. 

Důsledkem toho je hrubý nepoměr mezi vzájemnými povinnostmi stran, které mezi 

sebou vedly spor. Žalobci tak bylo přiznáno tolik, kolik by zdaleka nemohl získat, uložil-

li by vymáhanou částku u kterékoli banky a ani si nelze představit jinou investici, která 

by nabízela obdobný zisk. Jak již bylo uvedeno, smysl úroku z prodlení lze nacházet v 

jeho motivační a sankční funkci, pokud se dlužník ocitne v prodlení se včasným a 

řádným vrácením dluhu. I zde je však nutno - podle názoru Ústavního soudu - dbát na 

zásadu přiměřenosti, jeden ze stěžejních principů ústavního soudnictví, dodržovaný v 

demokratických právních státech, chápaný nikoliv pouze formálně, ale zejména 

materiálně (materiální právní stát). Již odedávna, a to i v obchodním styku, platí ve 

slušné společnosti maxima "každému co jeho jest"; ani zajištění tohoto smluvního 

nároku však nesmí být nadměrné. Je pochopitelné, že zcela neúměrná výše úroků, a to i 

úroků z prodlení, může být oprávněně pociťována dotčeným subjektem jako 

nespravedlivá, a to i bez ohledu na to, je-li v konkrétním případě pro něj likvidační či 
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nikoliv. To přirozeně musí být konfrontováno i z hlediska objektivního posouzení dané 

věci.“ 

Pokud si strany výši úroků z prodlení nesjednají ve smlouvě odchylně od 

obchodního zákoníku, má věřitel právo požadovat po dlužníkovi zaplacení úroků 

z prodlení v zákonné výši. Podle původní úpravy mohl věřitel požadovat úrok o 1% 

vyšší, než byl průměrný úrok požadovaný bankami v místě sídla dlužníka. Novela 

zákona č. 370/2000 Sb. upravila výši úroků tak, že odkázala na předpisy práva 

občanského. Úpravu úroků z prodlení obsahuje nařízení vlády č. 142/1994 Sb., které 

v původním znění stanovilo úrok z prodlení ve výši dvojnásobku diskontní sazby 

stanovené České národní bankou platné k prvnímu dni prodlení s plněním peněžitého 

dluhu. Ke změně této úpravy došlo nařízením vlády č. 163/2005. Přijetí této nové právní 

úpravy je přímým důsledkem implementace směrnice Parlamentu a Rady EU č. 

2000/35/ES ze dne 29.6.2000, o postupu proti opožděným platbám v obchodních 

transakcích. Podle této nové úpravy tak výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo 

sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšenou o sedm procentních bodů, a to vždy 

pro kalendářní pololetí, ve kterém je dlužník v prodlení. Při počátku prodlení je 

rozhodná výše v první den kalendářního pololetí, ve kterém prodlení nastalo, a pokud 

prodlení dlužníka trvá, mění se výše úroku v každém kalendářním pololetí v závislosti 

na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den příslušného 

kalendářního pololetí.  

Původní právní úprava, která vázala výši úroků z prodlení na výši úroků, tak při 

stanovování výše úroků z prodlení vycházela z ceny peněz, které věřitel měl mít 

k dispozici od doby splatnosti své pohledávky, ke které se připočítávalo 1% jako určitá 

sankce. I platná právní úprava má stejný základ. Repo sazba, ze které vychází zákonná 

sazba podle výše uvedeného nařízení, je ukazatelem ceny peněz a tím, že je nutné každé 

pololetí znovu přepočítávat úroky z prodlení ve vazbě na aktuální sazbu repo sazby, 

neboť Česká národní banka stanovuje její výši průběžně, odráží vazbu na cenu peněz 

v jejím vývoji v čase61.  

 

 

 
                                                 
61 Srov. Tomsa M. – K úroku z prodlení u peněžitých obchodních závazků, Pocta Stanislavu Plívovi k 75. 
narozeninám, editorka Černá S., Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2008, str. 346. 



50 

6.6.3 Promlčení úroků z prodlení 

 Obchodní zákoník ani občanský zákoník neupravuje otázku promlčení úroků 

z prodlení. Proto se k této otázce musel vyjádřit Nejvyšší soud ČR ve své judikatuře. U 

úroků z prodlení dospěl Nejvyšší soud ČR k odchylného názoru než v případě 

promlčení smluvní pokuty. Nejvyšší soud ČR se přiklonil k názoru, že právo na úrok 

z prodlení za celé prodlení se promlčuje od jediného dne, jímž je první den prodlení. 

Jako příklad lze uvést rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. srpna 2006, sp. zn. 

21 Cdo 3173/2005: 

„Povinnost platit úroky z prodlení nemůže trvat déle, než trvá závazek hlavní. Splněním 

dluhu (závazku) nebo jeho zánikem z jiného důvodu zaniká (končí) také povinnost platit 

úroky z prodlení jako vedlejší (akcesorický) závazkový právní vztah, zůstává tu jen 

povinnost zaplatit dospělé úroky z prodlení…Nejvyšší soud…dospěl k závěru, že 

povinnost platit úroky z prodlení se splněním úvěru nebo jiného dluhu (závazku) 

nevzniká samostatně (nově) za každý den prodlení, ale jednorázově v den, který se 

dlužník ocitl v prodlení se splněním tohoto závazku…“ 

Nejvyšší soud ČR se přiklonil k názoru, že úroky z prodlení jako sankční plnění 

v případě prodlení sledují osud pohledávky. Proto v případě promlčení jistiny nastává 

promlčení i sankce s jistinou související. V uvedeném rozhodnutí současně zdůraznil, že 

dosavadní judikatura, která se týká promlčení práva na smluvní pokutu zůstává 

nedotčena, když opět zdůraznil, že smluvní pokuta se řídí odlišnými pravidly od úroků 

z prodlení62.  

 

6.6.4 Vztah úroků z prodlení a smluvní pokuty 

V praxi se velmi často stává, že si strany ve smlouvě sjednají smluvní pokutu, 

který byla sjednána pro případ prodlení s plněním peněžitého závazku. Otázkou, kterou 

musel vyřešit Nejvyšší soud ČR, tak zůstávalo, zda je možné takto sjednanou smluvní 

pokutu vymáhat vedle úroku z prodlení. Ve svém rozhodnutí ze dne 26. ledna 1999, sp. 

zn. 29 Cdo 2495/9863 Nejvyšší soud ČR vyjádřil takto: 

„Na rozdíl od smluvní pokuty, která je samostatným nárokem a strany si ji musejí 

sjednat, je úrok z prodlení jako příslušenství pohledávky majetkovou sankcí stanovenou 

                                                 
62 Shodně Zbránek M. – Ještě k promlčení úroků z prodlení, Bulletin advokacie, 2005, č. 2, str. 66. 
63 Rozhodnutí bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 2000, pod č. 6, 
str. 29. 
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zákonem, kdy věřiteli přímo ze zákona vzniká nárok v případě prodlení dlužníka 

s placením peněžitého plnění na zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené 

prováděcím vlády č. 142/1994 Sb…Z uvedených rozdílů právní úpravy smluvní pokuty a 

úroku z prodlení, dále z toho, že občanský zákoník neobsahuje žádnou právní úpravu o 

souběhu těchto majetkových sankcí, a konečně i z toho, že jde o dva různé právní 

instituty (smluvní pokuta je zajišťovacím prostředkem a úrok z prodlení zákonným 

důsledkem prodlení), vyplývá, že sjednají-li si účastníci závazkového vztahu pro případ 

prodlení se splněním peněžitého závazku…smluvní pokutu, je dlužník povinen v případě 

prodlení se splněním uvedeného závazku zaplatit věřiteli sjednanou smluvní pokutu a 

vedle toho i úrok z prodlení ve smyslu ust. § 517 odst. 2 o.z. Porušení téže povinnosti je 

tak sankcionováno dvakrát.“ 

Nejvyšší soud ČR zde tedy jednoznačně vyjádřil, že oba instituty (smluvní pokuta a 

úrok z prodlení) plní odlišnou funkci, proto je možný jejich souběh. V uvedeném 

případě nešlo sice o obchodní závazkový vztah, ale uvedený závěr je možné aplikovat i 

na obchodní závazkové vztahy. V případě současného sjednání smluvní pokuty a úroků 

z prodlení bude však nutné posoudit, za výsledná výše smluvní pokuty není 

nepřiměřeně vysoká. 

Ujednání stran o úroků z prodlení či smluvní pokutě v praxi někdy činí 

interpretační potíže. Nejvyšší soud ČR dokonce v některých svých rozhodnutí posoudil 

dohodu o úrocích z prodlení jako dohodu o smluvní pokutě. Jako příklad lze uvést 

rozhodnutí ze dne 25. července 2007, sp. zn. 32 Odo 612/2005. V daném případě 

účastníci pojali do textu smlouvy ujednání, že v případě prodlení objednatele s úhradou 

vyúčtování zhotovitele za provedené dílo, bude mít zhotovitel právo na úrok z prodlení 

ve výši 0,1% z dlužné částky. Toto ujednání strany včlenily do odstavce, který nazvaly 

smluvní pokuta. Nejvyšší soud ČR ze systematického řazení, ale i z dalších okolností, 

jako např. to, že byla sjednána jako jednorázová, došel k závěru, že v daném případě 

ujednání naplňuje znaky smluvní pokuty. Ve světle tohoto rozhodnutí lze tedy dospět k 

závěru, že pokud si strany ve smlouvě nejasně sjednají sankci, jejíž částka bude 

stanovena sazbou za určité období, bude se posuzovat jako sjednání výše úroků 

z prodlení. Jestliže si strany sjednají jednorázové plnění, sankce se bude kvalifikovat 

jako smluvní pokuta, i kdyby ji strany nazvaly odlišně.  
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Častý problém s výkladem smlouvy nastává také v případě, že strany pro případ 

porušení peněžitého závazku označí smluvené plnění jako penále. Soudy proto musejí 

posoudit, zda si strany v konkrétním případě sjednaly smluvní pokutu či si jen odchylně 

stanovily výši úroků z prodlení. Soudy se častěji přiklánějí k závěru, že v takovém 

případě si strany sjednaly výši úroků z prodlení. Tento názor nalezneme např. 

v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.srpna 1999, sp. zn. 33 Cdo 1148/98: 

„V daném případě je z uvedeného zřejmé, že úmyslem žalobce, jako jednající osoby, 

bylo ve smlouvě o dílo z 26.3.1995 sjednat úrok z prodlení ve výši 1%. Žalovanému, při 

použití výrazu „penále“ ve smlouvě o dílo, nebyl tento žalobcův úmysl, jak vyplývá z 

uvedeného znám a nelze též dospět k závěru, že tento úmysl žalobce musel být 

žalovanému znám. Žalovaný si však byl vědom toho, že  v případě prodlení s úhradou 

faktury, bude povinen platit sjednanou majetkovou sankci. V tomto ujednání by osoba, 

které by takovýto projev vůle určen, spatřovala zpravidla, a to zejména s ohledem na to, 

že tímto ujednáním je sankcionováno prodlení se splněním peněžního závazku, tj. 

s ohledem na obsah tohoto ujednání, sjednání úroku z prodlení, tj. její vyšší sazby oproti 

sazbě stanovené v § 369 odst. 1 obchodního zákoníku.“ 

Stejně se bude posuzovat ujednání stran, pokud si strany sjednají sankci, ale 

nijak ji nepojmenují. Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 22. listopadu 2007, 

sp. zn. 32 Odo 175/2006, právně kvalifikoval ujednání o tom, že v případě prodlení 

uhradí dlužník z dlužné částky jedno procento denně, přičemž nadpis tohoto článku 

smlouvy zněl „sankce a penále“, jako sjednání úroku z prodlení, když výslovně uvedl: 

„Ujednání uvedené v čl. VI. odst. 3 smlouvy je určité a srozumitelné a je z něho zřejmé, 

že v případě prodlení se zaplacením faktury (daňového dokladu) je zhotovitel oprávněn 

účtovat za každý den prodlení 1% z účtované částky., Podle výkladových pravidel 

uvedených v § 266 obchodního zákoníku lze dospět k závěru, že jde o sjednanou vyšší 

sazbu úroku z prodlení, nikoliv o sjednání smluvní pokuty, neboť tomuto projevu vůle by 

tento význam zpravidla přikládala osoba, které by byl tento úkon určen.“ 

 

6.6.5 Vztah úroků z prodlení a náhrady škody 

Podle ustanovení § 369 odst. 2 obchodního zákoníku má věřitel nárok na 

náhradu škody způsobené prodlením se splněním peněžitého závazku, pokud tato škoda 

není kryta úroky z prodlení. Nárok na plnění úroků z prodlení nevylučuje náhradu 
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škody přesahující výši úroků z prodlení. Tato úprava je dispozitivní, proto si strany 

budou moci dohodnout, že dlužník bude povinen zaplatit úroky z prodlení a vedle toho i 

náhradu škody v plné výši. Toto ovšem nebude platit v případě, že si strany vedle úroků 

z prodlení sjednaly i smluvní pokutu, neboť smluvní pokuta plní funkci paušalizované 

náhrady škody. Dohoda o smluvní pokutě vzniku nároku na náhradu škody zabrání. 

Věřitel tak bude mít kromě nároku na úroky z prodlení nárok pouze na částku smluvní 

pokuty, která se stane paušalizovanou náhradou veškeré případné škody způsobené 

prodlením.  

 

6.6.6 Postoupení pohledávky a úroky z prodlení 

 V případě postoupení pohledávky přechází spolu s pohledávkou na postupníka i 

právo na úroky z prodlení, a to i kdyby smlouva na toto právo nepamatovala. Toto 

vyplývá z § 524 odst. 2 občanského zákoníku, podle něhož s postupovanou 

pohledávkou přechází na postupníka i příslušenství pohledávky, kterým dle § 121 odst. 

3 občanského zákoníku je úrok z prodlení.  

 

6.6.7 Úroky z prodlení v mezinárodních vztazích  

Obchodní zákoník obsahuje v části třetí, hlavě III. obchodního zákoníku tzv. 

věcné normy mezinárodního práva soukromého. Podstatou těchto norem je, že se 

neaplikují na právní vztahy, které patří do předmětu jejich úpravy bezprostředně, ale 

teprve poté, co se podle pravidel mezinárodního práva soukromého bude na daný právní 

vztah aplikovat české právo. Dle pravidel mezinárodního práva soukromého se 

ustanovení obchodního zákoníku použijí na obchodní závazkové vztahy 

v mezinárodním obchodu za podmínky, že se strany ve smlouvě dohodly, že se na jejich 

vztah bude aplikovat české právo. Nebylo-li právo zvoleno, bude se české právo na 

daný vztah aplikovat v případě, že na české právo odkáží kolizní normy mezinárodního 

práva soukromého. Z § 11 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a 

procesním, plyne, že úroky z prodlení podléhají obligačnímu statutu (lex causae) 

závazku, jestliže si strany pro úroky z prodlení nezvolily právo jiné nebo z povahy  by 

se úroky z prodlení neměly řídit jiným právním řádem. V případě, že lex causae je české 

právo a strany si ve smlouvě nedohodly výši úroků z prodlení, pak se na otázku úroků 

z prodlení bude aplikovat § 735 obchodního zákoníku.  



54 

Ustanovení § 735 obchodního zákoníku předně zakotvuje povinnost platit úroky 

z prodlení v měně, na kterou zní peněžitý závazek. To je dáno jeho akcesorickou 

povahou. Zároveň toto ustanovení do novely provedené zákonem č. 344/2007 Sb. 

stanovil výši úroku z prodlení tak, že tento úrok je o 1% vyšší, než je úroková sazba 

stanovená nebo poskytovaná bankami ve státu sídla dlužníka ve smlouvách o úvěru 

poskytnutém na dobu trvání prodlení. Toto ustanovení bylo velice problematické a 

skýtalo mnoho otázek, na které musela odpovědět judikatura či právní věda64.  

Od 1. 5. 2004 se i na Českou republiku vztahují předpisy Evropských 

společenství. Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2000/35/ES, ze dne 29. 

června 2000, o postupu proti opožděných platbám v obchodních transakcích ve svém 

čl. 3 odst. 1 písm. d) požaduje, aby výše úroků z prodlení byla stanovena součtem 

úrokové sazby repo hlavní refinanční operace použité Evropskou centrální bankou 

během její poslední hlavní refinanční operace, provedené před prvním kalendářním 

dnem daného pololetí a nejméně sedmi procentních bodů, pokud není ve smlouvě 

uvedeno jinak. V členských státech, které se neúčastní třetí etapy hospodářské a měnové 

unie, odpovídá tato referenční sazba rovnocenné úrokové sazbě stanovené jejich 

centrální bankou. V obou případech se referenční sazba platná první kalendářní den 

daného pololetí použije na období následujících šesti měsíců. Vstupem České republiky 

do Evropské unie se stala dosavadní česká úprava nekomformní s úpravou evropskou, 

proto došlo k novele tohoto ustanovení zákonem č. 344/2007 Sb., která druhou větu 

vypustila. V důsledku toho není úprava výše úroku z prodlení upravena odchylně pro 

mezinárodní obchodní závazky a bude nutno použít obecnou úpravu úroku z prodlení v 

§ 369 a 369a obchodního zákoníku.  

 Před úpravou popsanou výše má přednost úprava obsažená v přímých normách. 

Zvláštní hmotněprávní úpravu pro kupní smlouvu uzavíranou v mezinárodním 

obchodním styku upravuje Vídeňská úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi 

zboží65, která se stala jednou z nejvýznamnějších unifikací hmotného práva v oblasti 

práva mezinárodního obchodu. Tato úmluva je rovněž závazná pro Českou republiku.  

 Úmluva ve svém čl. 78 upravuje úroky z prodlení velmi stručně, když stanoví: 

                                                 
64 Srov. Doležel V.– Úroky z prodlení v mezinárodních obchodních závazkových vztazích (§ 735 
obchodního zákoníku), Bulletin advokacie, 2007, č. 4, str. 37 – 41. 
65 Byla publikována jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí pod č. 160/1991 Sb. 
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„Jestliže se strana opozdí s placením kupní ceny nebo jiné peněžité částky, má druhá 

strana nárok na úroky z prodlení, aniž by byly dotčeny jakékoliv nároky na náhradu 

škody podle článku 74.“ 

Úmluva tak věřiteli přiznává výslovně právo na úroky z prodlení, neupravuje však jejich 

výši. Tuto otázku tak musela vyřešit mezinárodní soudní a rozhodčí praxe a právní 

věda. Odpověď na tuto otázku však není jednoznačná, neboť můžeme nalézt dva různé 

výklady. Prvý výklad66 tvrdí, že je nutno postupovat podle ustanovení čl. 7 odst. 2 

Úmluvy a zkoumat, zda je v Úmluvě obsažen takový obecný princip, na kterém Úmluva 

spočívá, podle kterého by bylo možné uvedenou otázku řešit. Druhý výklad řeší tuto 

otázku cestou mezinárodního práva soukromého a výše úroků je dle tohoto výkladu 

určena na základě právního řádu rozhodného podle příslušné kolizní normy. K tomuto 

výkladu se přiklonila i česká odborná literatura. 67 

 

7. Důsledky prodlení věřitele 

Důsledky prodlení věřitele jsou obdobné důsledkům prodlení věřitele a patří mezi 

ně: 

• nenastává, přerušuje se nebo zaniká prodlení dlužníka 

• právo dlužníka trvat na splnění povinnosti věřitele, pokud něco jiného nestanoví 

smlouva nebo zákon 

• právo dlužníka na náhradu škody 

• právo dlužníka na smluvní pokutu, pokud byla pro případ prodlení věřitele 

dohodnuta 

• právo dlužníka odstoupit od smlouvy, jestliže to umožňuje zákon nebo smlouva 

• přechod nebezpečí škody na věci na věřitele, pokud je nenesl předtím a 

předmětem plnění je věc, kterou věřitel nepřevzal v rozporu se svými 

povinnostmi 

Obchodní zákoník na mnoha místech upravuje speciální důsledky prodlení věřitele. 

Jedná se například o ustanovení § 452 obchodního zákoníku, které v rámci úpravy 

kupní smlouvy dává možnost prodávajícímu v případě, že se kupující dostane do 

                                                 
66 Srov. Lejček D. – Výše úroků z prodlení podle ustanovení čl. 78 Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách 
o mezinárodní koupi zboží, Právník, 2002, č. 6, str. 674-694. 
67 Srov. Kučera Zdeněk, Pauknerová Monika, Růžička Květoslav a kolektiv. Právo mezinárodního 
obchodu. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008, str. 247. 
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prodlení s určením formy, velikosti nebo vlastností zboží, určit je sám s přihlédnutím 

k potřebám kupujícího. Jako další takový případ je možné uvést ustanovení § 539 

obchodního zákoníku, podle kterého může mít objednatel povinnost opatřit si určité 

věci. V případě prodlení vzniká zhotoviteli oprávnění opatřit věci na účet objednatele. 

Zhotovitel nemusí oprávnění využít a v takovém případě by se uplatnila obecná úprava 

prodlení věřitele.  

 

7.1 Nenastává, přerušuje se nebo zaniká prodlení dlužníka 

 Prodlení věřitele má za následek, že dlužník není v prodlení. Tím dochází 

k tomu, že se čas plnění pro dlužníka prodlužuje o dobu prodlení věřitele68. K tomuto 

důsledku může dojít jen v případě, že prodlení dlužníka bylo důvodem toho, že dlužník 

nemohl plnit svůj závazek. Mezi prodlením věřitele a nemožností dlužníka splnit svůj 

závazek řádně a včas tak musí existovat příčinná souvislost. Vyžaduje se tedy, aby 

dlužník byl připraven svůj závazek splnit, ale prodlení věřitele mu to znemožňuje. 

Pokud tedy věřitel prokáže, že dlužník není připraven splnit svůj závazek, tento 

důsledkem nenastane a dlužník se ocitne v prodlení.  

 

7.2 Právo dlužníka trvat na splnění povinnosti věřitele 

 Ustanovení § 371 obchodního zákoníku formuluje princip, podle kterého 

v případě prodlení věřitele jeho povinnost nadále trvá, nezaniká, pokud ovšem ze 

zákona neplyne něco jiného.  

 Zásadní rozdíl úpravy tohoto důsledku prodlení věřitele od úpravy prodlení 

dlužníka spočívá v institutu fixních smluv, neboť Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí 

ze dne 26. října 2005, sp.zn. 29 Odo 1389/2004, vyslovil názor, že „obchodní zákoník 

spojuje zánik fixní smlouvy toliko s prodlením dlužníka, nikoli s prodlením věřitele. Jen 

prodlení dlužníka bude mít za následek zánik smlouvy“. Toto ustanovení obchodního 

zákoníku je ovšem dispozitivní, proto strany si budou moci ve smlouvě výslovně toto 

dohodnout.  

 

                                                 
68 Shodně Bejček J., Eliáš K., Raban P. a kolektiv – Kurz obchodního práva: obchodní závazky, Praha: 
C.H. Beck, 2007, str. 184. 
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7.3 Přechod nebezpečí škody na věci, jestliže předtím toto nebezpečí nesl 

dlužník 

Tento důsledek je paralelní s důsledkem prodlení dlužníka. V rámci prodlení 

dlužníka je také legislativně vymezen pojem škody na věci, který se uplatní i tady. 

Jestliže věřitel nepřevezme věc, která je dostatečně individualizována, přejde na něj 

nebezpečí škody na věci, jež by bez prodlení věřitele přešlo nejčastěji splněním 

závazku. Dojde-li později k opožděnému splnění a věřitel věc přijme, zůstane nebezpečí 

na něm. V případě řádného splnění závazku je okamžik přechodu nebezpečí škody na 

věci upraven v rámci jednotlivých smluvních typů. K přechodu nebezpečí škody na věci 

nemusí dojít ve stejném okamžiku, ve kterém přejde vlastnictví k věci69. 

 Jestliže věřitel toto nebezpečí nesl již předtím, než se dostal do prodlení, 

nedochází k tomuto přechodu. Např. podle § 540 odst. 1 obchodního zákoníku v rámci 

úpravy smlouvy o dílo nese objednatel nebezpečí škody na věcech, které opatřil 

k provedení díla, až do jejich zapracování do předmětu díla. Nebudou-li tyto věci 

zapracovány, nese objednatel nebezpečí pořád a zhotovitel je povinen tyto věci vrátit 

bez zbytečného odkladu po dokončení díla nebo po zániku závazku. Dostane-li se 

věřitel do prodlení s převzetím těchto věcí, nebezpečí škody na věci nemůže přejít, 

neboť ho věřitel již celou dobu nese.  

 Věřitel však neponese toto nebezpečí škody na věci, pokud tato škoda na věci 

vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti dlužníka. Tímto porušením 

povinnosti dlužníka nebude prodlení dlužníka, protože po dobu prodlení věřitele se 

dlužník nemůže ocitnout v prodlení a v tomto směru proto neporušuje právní povinnost. 

Dlužník ovšem může porušit jinou povinnost a v takovém případě bude za tuto škodu 

odpovědný.  

 

7.4 Právo dlužníka odstoupit od smlouvy 

 Obchodní zákoník70 zakotvuje právo dlužníka odstoupit od smlouvy v případě 

prodlení věřitele. Úprava podmínek, za kterých je dlužník oprávněn odstoupit od 

smlouvy, je totožná s úpravou, která již byla vysvětlena v rámci prodlení dlužníka, 

                                                 
69 Srov. Pelikánová I.– Komentář k obchodnímu zákoníku. Díl 3, Obchodní závazkového vztahy: § 261-

408, Praha: Linde, 1998, str. 401. 
70 Srov. § 371 a § 345 obchodního zákoníku. 
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proto lze na uvedený výklad odkázat. Tímto oprávněním dlužníka se však úprava 

obchodního zákoníku odlišuje od úpravy občanského zákoníku, neboť ten toto právo 

přiznává pouze věřiteli v případě prodlení dlužníka. 

 

7.5 Právo na náhradu škody 

Stejně jako je při prodlení dlužníka věřitel oprávněn požadovat náhradu škody, 

která vznikla v důsledku jeho prodlení, je také dlužník oprávněn požadovat náhradu 

škody, která mu vznikla v důsledku prodlení věřitele. I zde obchodní zákoník71 

odkazuje na obecnou úpravu náhrady škody, která je již vysvětlena v rámci prodlení 

dlužníka. To znamená, že i v tomto případě se uplatní princip objektivní odpovědnosti 

s možností případné liberace.  

 

8. směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/35/ES o 

postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích a § 

369a obchodního zákoníku  

V rámci Evropské unie panovalo přesvědčení, že neúměrné dlouhé zpoždění 

s placením způsobují malým a středním podnikatelům finanční problémy, ohrožují 

jejich platební schopnost a mohou vést ke ztrátě pracovních míst. Navíc byly 

v jednotlivých členských státech Evropské unie rozdílně stanoveny lhůty splatnosti, 

které způsobovaly překážku hladkého fungování vnitřního trhu a omezovaly tak 

obchodní styk mezi členskými státy72. Evropská unie ve snaze zabránit těmto 

nepříznivým důsledkům přijala směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2000/35/ES, 

o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Tato směrnice si klade 

dva hlavní cíle. Jednat zabránit, aby se malí a střední podnikatelé dostávali do potíží se 

splacením svých závazků v důsledku toho, že se jejich obchodní partneři zpozdí 

s platbou, jednak vyřešit problém odlišných platebních lhůt mezi severními a jižními 

státy.73  

                                                 
71 Srov. § 371 odst. 2 obchodního zákoníku. 
72 Srov. Bejček J. – Pět letmých pozastavení nad poslední loňskou novelou obchodního zákoníku, Právní 
rozhledy, 2005, č. 11, str. 399. 
73 Shodně Valdhans J. – Prodlení s plněním peněžitých závazků a dlouhé platební lhůty v EU, Obchodní 
právo, 2003, č. 9, str. 15. 
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V důsledku implementace uvedené směrnice do českého právního řádu zákonem 

č. 554/2004 Sb. byl do obchodního zákoníku včleněn nový § 369a. Účinnosti nabylo 

toto ustanovení dnem 1.1.2005, toto ustanovení se tak nepoužije na vztahy založené 

smlouvami uzavřenými před nabytím účinnosti novely.  

Toto ustanovení způsobilo v našem právním řádu několik interpretačních potíží.  

Ustanovení § 369a obchodního zákoníku samostatně vymezuje vztahy, na které 

se bude úprava tohoto paragrafu vztahovat. Jedná se o vztahy mezi podnikateli nebo ve 

vztahu mezi podnikateli a veřejnoprávními korporacemi nebo podnikateli a státními 

příspěvkovými organizacemi, jehož předmětem je úplatná dodávka zboží nebo služeb. 

Z tohoto vymezení vyplývá, že jde o širší okruh vztahů, než je okruh relativních 

obchodních závazkových vztahů, jak jsou vymezeny v § 261 odst. 1 a 2 obchodního 

zákoníku, neboť podmínkou aplikace § 369a obchodního zákoníku není, že se tyto 

závazkové vztahy týkají zabezpečování veřejných potřeb. Při výkladu tohoto ustanovení 

nastává problém s výkladem pojmu veřejnoprávní korporace, neboť v našem právním 

řádu není tento pojem definován. Ani výše uvedená směrnice neobsahuje vymezení 

tohoto pojmu. Pojem veřejnoprávní korporace bude nutno tedy vykládat tak, že jde o 

všechny subjekty státního a veřejného charakteru, neboť cílem této úpravy je chránit 

střední a malé podniky bez ohledu na to, zda jsou obchodní transakce uzavírány mezi 

soukromými nebo veřejnými podniky nebo podmínky a orgány veřejné moci.  

Na druhou stranu ovšem z vymezení působnosti tohoto ustanovení vyplývá, že 

se nebude vztahovat na všechny obchodní závazkové vztahy, jak jsou vymezeny v 

§ 261 a 262 obchodního zákoníku. Nezahrnuje totiž tzv. absolutní obchody, pokud 

nejsou uzavírány mezi podnikateli, mezi podnikatelem a veřejnoprávní korporací nebo 

podnikatelem a státní příspěvkovou organizací74.  

Již výše v rámci úpravy času plnění jsem upozornila na problematické 

ustanovení odstavce druhého, které určuje, v případě, že si strany nesjednaly něco 

jiného, odkdy je věřitel po dlužníkovi oprávněn požadovat úroky z prodlení. Výši úroků 

z prodlení si mohou strany dohodnout ve smlouvě v libovolné výši. Toto právo je 

ovšem limitováno podmínkou, že výše úroků nesmí být zřejmě zneužívající ve vztahu 

k věřiteli. Přitom se tato dohoda má posuzovat s ohledem na konkrétní okolnosti 

případu, praxi zavedenou mezi stranami a na obchodní zvyklosti. Dohoda, která by 

                                                 
74 Shodně Plíva S. - Obchodní závazkové vztahy, Praha: ASPI, a.s., 2006, str. 136. 
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nebyla v souladu s touto podmínkou, je výslovně prohlášena za neplatnou. Ve smyslu 

§ 267 odst. 1 obchodního zákoníku jde o neplatnost relativní, neboť je stanovena pouze 

na ochranu věřitele. Odst. 4 stanoví, že v případě, kdy je stranami sjednána dohoda 

zneužívající a pro úpravu odchylnou od předpisů práva občanského není objektivní 

důvod, použije se úprava stanovená v tomto paragrafu a výše úroku stanovená předpisy 

obecného práva občanského. Smyslem této úpravy je ochrana dodavatele, kterým je 

typicky malý nebo střední podnikatel, a proto je možnost dohody omezena tak, aby 

nedocházelo ke zneužití silnějšího postavení druhé strany. Nejprve je tedy nutno 

posoudit, zda určitá dohoda s ohledem na konkrétní okolnosti případu a jeho podmínky 

a s přihlédnutím na zavedenou praxi mezi stranami a obchodní zvyklosti může být 

hodnocena jako zneužívající ve vztahu k věřiteli. Jako zneužívající bývá posuzována 

zejména dohoda, ve které si strany sjednaly vzájemná práva a povinnosti nevyváženě. 

Pokud soud posoudí dohodu jako zneužívající ve vztahu k věřiteli, pak bude muset 

posoudit, zda tu jsou nebo nejsou objektivní důvody, které vedly ke sjednání takové 

dohody. Jestliže tu takové důvody budou, bude tato dohoda platná. Jestliže soud dojde 

k závěru, že takové důvody nebyly, je dohoda jako zneužívající neplatná a nastupuje, 

pokud jde o splatnost úprava zákona a pokud jde o výši úroků úprava podle nařízení 

vlády75. Ochrana věřitele v případě, že smluvní podmínky určené pro obecné používání 

jsou zřejmě zneužívající ve vztahu k věřiteli, je posílena tím, že v takovém případě má 

právo podat žalobu právnická osoba založená s cílem hájit zájmu středních a malých 

podnikatelů.  

Toto ustanovení stanoví rovněž podmínky, které musí být splněny, aby věřitel 

mohl požadovat zaplacení úroků z prodlení. Dle tohoto ustanovení je věřitel oprávněn 

požadovat úroky z prodlení jen v takové míře, v jaké sám splnil své zákonné a smluvní 

povinnosti a jestliže neobdržel dlužnou částku v době její splatnosti, ledaže dlužník není 

odpovědný za prodlení. Podle tohoto ustanovení má tedy být nárok věřitele na úrok 

z prodlení určitým způsobem krácen v případě, že sám věřitel ve vztahu k dlužníkovi 

nějakým způsobem porušil smlouvu nebo zákon. Jde o podmínku, kterou směrnice 

neobsahuje, ta uvádí jen, že věřitel má právo na úrok z prodlení, pokud splnil své 

smluvní a zákonné povinnosti. Obchodní zákoník v rámci vymezení prodlení dlužníka v 

                                                 
75 Shodně Tomsa  M. – Některé otázky kolem úroku z prodlení v obchodních vztazích, Obchodní právo, 
2006, č. 1, str. 3 
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§ 365 stanoví, že prodlení dlužníka nastává objektivně, jestliže dlužník nesplní řádně a 

včas svůj závazek a trvá až do doby, kdy závazek zanikne jiným způsobem. Zároveň 

stanoví, že dlužník se neocitne v prodlení, jestliže nemohl svůj závazek splnit 

v důsledku prodlení věřitele. Podle tohoto ustanovení dlužník tedy v prodlení buď je 

nebo není a v případě prodlení dlužníka má věřitel právo na úrok z prodlení. Jelikož 

obchodní zákoník nerozlišuje míru splnění povinnosti věřitele, dospěla právní věda76 k 

závěru, že pokud věřitel splnil své povinnosti tak, že nenastalo jeho prodlení, které by 

bránilo dlužníkovi cenu dodávky zaplatit, vzniká mu právo na úrok z prodlení. Pokud 

věřitel nesplnil včas své vzájemné povinnosti tak, že prodlení věřitele brání dlužníkovi 

v době splatnosti plnit, prodlení dlužníka nenastane a právo na úrok z prodlení věřiteli 

nevzniká.  

Druhou problematickou podmínkou je ustanovení „ledaže dlužník není 

odpovědný za prodlení“. Jak již bylo řečeno výše, úprava obchodního zákoníku vychází 

z objektivní odpovědnosti dlužníka za prodlení, upravuje pouze případ, že prodlení 

dlužníka nenastane, pokud se věřitel ocitne v prodlení. Nesoulad těchto ustanovení 

proto dnes činí interpretační potíže. Je nutné vyjasnit si, zda nové ustanovení § 369a 

přineslo průlom do principu objektivní odpovědnosti dlužníka za prodlení. Domnívám 

se, že toto ustanovení nepřineslo průlom do objektivní odpovědnosti dlužníka za 

prodlení. Náš právní řád je postaven na objektivní odpovědnosti dlužníka za prodlení a 

neupravuje žádné okolnosti, kterých by se mohl dlužník dovolat, aby nebyl odpovědný 

za prodlení. Shodně řeší tuto otázku J. Bejček 77, který se klaní k závěru, že toto 

ustanovení nemá normativní význam a tedy nepřineslo průlom do objektivní 

odpovědnosti dlužníka za prodlení. Naopak M. Tomsa78 připouští jako možný výklad 

ten, že pro případ prodlení se zaplacením ceny dodávek zboží a služeb bude možné, aby 

se dlužník své odpovědnosti zprostil za podmínek uvedených v § 374 obchodního 

zákoníku. Zároveň poukazuje na skutečnost, že v rámci úpravy smluvní pokuty 

obchodní zákoník výslovně nepřipouští tuto liberaci, zatímco v rámci úpravy úroků 

z prodlení tento zákaz výslovně stanoven není.  

                                                 
76 Srov. Štenglová, Plíva, Tomsa a kolektiv – Obchodní zákoník/komentář, Praha: C.H. Beck, 2009, 
str. 964 nebo Doležil T., Havel B. – Příliš těžké břemeno harmonizace – k novele obchodního zákoníku, 
Právní rozhledy, 2005,  č. 10, str. 358. 
77 Srov. Bejček J. – Pět letmých pozastavení nad poslední loňskou novelou obchodního zákoníku, Právní 
rozhledy, 2005, č. 11, str. 400. 
78 Srov. Tomsa M. – Nová úprava splatnosti ceny dodávek a úroku z prodlení v obch. transakcích, 
Obchodní právo ,  2005, č. 3, str. 5. 
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 Výše uvedená směrnice však nebyla do našeho právního řádu implementována 

důsledně. Nedostatkem implementace této směrnice je nepřevzetí ustanovení čl. 3 odst. 

2 písm. e), které zakotvuje nárok věřitele požadovat na dlužníkovi přiměřenou náhradu 

za veškeré náklady spojené s vymáháním, které mu v souvislosti s opožděnou platbou 

dlužníka vznikly. Směrnice stanoví výjimky pouze pro případ, že dlužník není za 

prodlení odpovědný. Tato náhrada nákladů by měla ve vztahu k dlužné částce dodržovat 

zásady průhlednosti a přiměřenosti. Členské státy mohou stanovit pro různé výše dluhu 

pevnou maximální částku. V současné době by bylo možné tuto částku vymáhat 

prostřednictvím náhrady škody. Nedostatkem ovšem je, že § 373 obchodního zákoníku 

nepočítá se subjektivní, ale objektivní odpovědností za škodu. Proto pro vymožení bude 

stačit prokázat protiprávnost – porušení zákonné či smluvní povinnosti dlužníka, vznik 

škody – vynaložení zbytečných nákladů na vymáhání pohledávky, kauzální nexus – 

příčinná souvislost mezi protiprávností spočívající v jednání dlužníka a vznikem škody 

a předvídatelnost vzniku škody – je běžnou praxí, že věřitel bude své splatné závazky 

vymáhat, dlužník tak musí náklady předpokládat.  

 Dalším nedostatkem české právní úpravy je neimplementace čl. 5 směrnice. 

Tento článek ukládá členským státům zajistit, aby exekuční titul při vymáhání 

nesporných pohledávek mohl být získán do 90 dnů od podání žaloby věřitelem nebo 

podání návrhu soudu nebo jinému příslušnému orgánu, za předpokladu, že dluh nebo 

okolnosti řízení nejsou předmětem sporu. Toto ustanovení tak zakládá povinnost soudu, 

aby v uvedené lhůtě vydaly platební rozkaz. V případě, že dlužník podá odpor proti 

platebního rozkazu, je soud povinen v uvedené lhůtě projednat věc a vydat rozsudek, 

který se po nabytí právní moci stane exekučním titulem. Ve smyslu směrnice se do této 

lhůty nemá zahrnovat lhůta pro doručení písemností, doba prodlení způsobená 

věřitelem, jako např. doba věnovaná opravě žaloby nebo návrh79.  

Ustanovení § 369a přebírá také § 1811 návrhu nového občanského zákoníku. 

Ovšem nepřebírá ho důsledně. Zatímco směrnice i obchodní zákoník, jak již bylo 

uvedeno výše, požaduje ochranu věřiteli v případě, že by dohoda stran byla zřejmě 

zneužívající ve vztahu k věřiteli a prohlašuje takovou dohodu za neplatnou, návrh 

nového občanského zákoníku zakotvuje bezúčinnost dohody o splatnosti, jestliže by 

byla v neprospěch dlužníka.  
                                                 
79 Srov. Hulva T. – Nová úprava úroků z prodlení a potírání prodlení  v obchodních transakcích, Bulletin 
advokacie, 2006, č. 1.  
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9. 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 
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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.  
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Summary in English 
 

Default of time in business transactions and its consequences 
 

The topic of a default of time in business transacions becomes very current in 

our society, which is one of the reasons I have chosen this topic for my diploma thesis.  

The objective of my work is to define the conditions due to which the debtor or 

creditor get in the default of ime and explain the consequences of the default of time of 

one of the contractual parties. In the thesis I shall focus primarily on the definition of 

the period for performance of the debtor’s obligation, because definition of this matter 

in the Commercial Code is currently quite difficult to interpret and I shall bring 

attention to certain problems of the legislation related to the treatment of the 

consequences of the default of time by any of the parties. I would like to pay more 

attention to the default of time payment interests, as these are the most typical result of 

the debtor’s default of time.  

My diploma thesis is divided into nine chapters. The first chapter is the 

introduction defining the objective of my thesis.  

The second chapter is called the “Default of time in Business Relationships” and 

specifies the term „default of time“. The default of time become when one of the 

parties, a debtor or a creditor, is in a default of time with performance of its due 

obligation. Depending on the party in the default of time we differentiate the default of 

time of the creditor and the default of time of the debtor. The default of time results in 

new obligations arising to a party in breach of its obligation, regardless of whether the 

breaching party is guilty of default of time or not. 

The third chapter is called the „Debtor’s default of time “ and is divided into 2 

parts and specifies the conditions under which the debtor becomes in a default of time. 

The first part defines what is considered a due performance of the obligation in the 

Commercial Code. The second part deals with the issue of when the debtor is obliged to 

fulfill its obligations should such an issue not be treated by in a contract.  

The fourth chapter is called „Creditor’s default of time “ and resolves the issue 

of when the creditor is in a default of time. The creditor is in a default of time if it fails 

to take over the duly offered performance or fails to provide cooperation necessary for 
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the debtor’s performance of its obligations in a conflict with its obligations resulting 

from the contractual relationship.  

The fifth chapter is called „Consequences of a default of time “ and specifies the 

conditions necessary for the default of time consequences proving.  

The sixth chapter is divided into 6 parts, whereat each part deals with a different 

result of the debtor’s default of time. The Commercial Code associates the following 

consequences with the debtor’s default of time: the creditor’s right to claim duly 

performance of the obligation, the creditor’s right to withdraw from the contract, the 

creditor’s right to claim compensation of damages, the right to claim payment of a 

contractual penalty, if contracted for the event of the debtor’s default of time, transfer of 

the risk of damage to the matter to the debtor for the period of the default of time, if the 

risk has not been at the debtor before, and the right to claim default of time payment 

interests.  

The seventh chapter is called the „Consequences of the Creditor’s default of 

time “ and specifies the individual consequences associated with the creditor’s default 

of time by the Commercial Code. The following belong among the consequences of the 

creditor’s default of time: the debtor’s default of time does not occur, is being put on 

hold or terminated, the debtor’s right to claim performance of the creditor’s obligations, 

the debtor’s right for compensation of damages, the debtor’s right to a contractual 

penalty, if provided for in the contract for the event of the creditor’s default of time, the 

debtor’s right to withdraw from the contract and the transfer of the risk of damage to the 

matter to the creditor, if the risk has not been at the creditor before, and the subject of 

performance is a matter that the creditor failed to take over in a conflict with its 

obligations.  

The eight chapter is called “Directive 2000/35/EC of the European Parliament 

and of the Council on combating late payment in commercial transactions and the 

Art. 369a of the Commercial Code“ and deals with interpretation issues arising from 

implementation of the above provided directive into our legislative system.  

The ninth chapter, called the „Conclusion“ summarizes the main findings.  
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