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Úvod 

Předkládaná práce pojednává o započtení v obchodněprávních vztazích. Způsob, 

jakým jsem se vypořádal s tímto tématem, byl určen několika faktory. 

Při zpracování jakéhokoliv tématu je vždy potřeba pečlivě volit mezi šířkou 

práce, tj. kolika podtématům se autor bude věnovat, a hloubkou práce, tj. do jaké míry 

budou jednotlivá podtémata rozebrána. Vzhledem k tomu, že tato práce do určité míry 

vychází z témat, které jsem řešil v roce 2010/2011 v rámci studentské vědecké odborné 

činnosti, byla volba poměrně jasná. Pokusil jsem se omezit počet podtémat a řešit je, co 

nejhlouběji dovedu. Nečiním si tedy ambice zpracovat obsáhlou problematiku započtení 

vyčerpávajícím způsobem, což by ani nebylo v mých intelektuálních silách. 

Druhým faktorem určujícím výslednou podobu předkládané práce je doba, ve 

které vznikala tato práce. Počátkem příštího roku nabude účinnosti Nový občanský 

zákoník. Blížící se účinnost Nového občanského zákoníku byla určující a zásadní. Nový 

občanský zákoník není v mé práci pouze kodexem, kterým poměřuji současně účinné 

právo, nýbrž představuje spolu s Občanským a Obchodním zákoníkem samotný terč 

mých úvah. 

Posledním faktorem byla má, možná pošetilá i přespříliš ambiciózní, touha 

zabývat se otázkami nevyřešenými. Schopnost identifikovat potenciální problém a 

poskytnout na něj adekvátní odpověď považuji za klíčovou při psaní jakéhokoliv 

akademického textu.  

Maje na paměti výše uvedené, rozdělil jsem svou práci na tři části. V první části 

se věnuji podmínkám započtení. Vybírám však pouze ty, které považuji z hlediska 

obchodněprávní praxe za relevantní. Za nejzajímavější otázku považuji novou 

podmínku započitatelnosti, která bude do českého právního řádu zakomponována dle 

§ 1987 odst. 2 NOZ. 

Ve druhé části pojednávám o možnosti započitatelnosti mnohých pohledávek 

bez dostatečné specifikace. Právě v této části se dostávám k samotné podstatě institutu 

započtení coby vynuceného splnění. Bylo by jistě lze předřadit toto pojednání před 
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celou práci. Z hlediska plynulosti textu, kterým jsem se snažil co nejjasněji vyjádřit své 

myšlenky, jsem zvolil zařazení do této části.  

V poslední kapitole navazuji na svoji práci odevzdanou v rámci studentské 

vědecké odborné činnosti a analyzuji retrospektivní účinky započtení. Klíčovou otázkou 

poslední kapitoly jsou dopady započtení na příslušenství pohledávky či smluvní pokutu 

spojenou s pohledávkou. Stavím proti sobě dva možné koncepty (užší a širší pojetí 

retrospektivity) a ukazuji jejich jednotlivé důsledky.  

Hlavním zdrojem mé práce je judikatura Nejvyššího soudu. Tam, kde to bylo 

účelné, jsem použil i předválečnou judikaturu Nejvyššího soudu. Ta se ukázala jako 

neocenitelný zdroj při interpretaci nové podmínky započitatelnosti § 1987 odst. 2 NOZ. 

Do jisté míry komparativním zdrojem je Návrh společného referenčního rámce 

zpracovaného Christianem von Barem.  

Nakonec bych se chtěl ještě vyjádřit k metodě zpracování druhé a třetí části 

předkládané práce. Interpretace je ve většině případů otázkou abstraktní. Avšak 

vzhledem k tomu, že téma započtení pohledávek je do jisté míry technické, dovolil jsem 

si na začátek druhé a třetí kapitoly vložit jednoduchý modelový příklad, ke kterému 

následující výklad vztahuji. Dodávám, že má práce se nezabývá započtením dohodou, 

nýbrž jednostranným započtením (compensatio necessaria). 

I. Krátce o institutu a historii započtení 

Započtení je institut sloužící ke zjednodušení obchodního i neobchodního styku. 

Mají-li dva subjekty proti sobě vzájemné pohledávky splňující podmínky 

započitatelnosti,
1
 mohou se domluvit na jejich vzájemném započtení (započtení 

dohodou, compensatio voluntaria) anebo jeden z nich může učinit úkon směřující 

k započtení (jednostranné započtení, compensatio necessaria). Neznámá není ani 

varianta, kdy k započtení dojde ze zákona okamžikem, kdy byly splněny všechny 

podmínky kompenzability (započtení ipso iure). 

 Započtení je nesmírně praktický institut stojící na předpokladu, že není třeba 

dvou právních úkonů resp. jednání (splnění), je-li možné stejného výsledku docílit 

                                                 
1
 Upravené jak v § 580 a násl. ObčZ, tak v § 358 a násl. ObchZ. 
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úkonem jedním. Více se výhodám započtení a vztahu započtení a (s)plnění věnuji 

v kapitole o započtení více pohledávek. 

Započtení není nikterak novým institutem. Základy byly položeny již v právu 

římském. Na rozdíl od úpravy moderní bylo římské pojetí především procedurální.
2
 

Zajímavé je, že pohledávky nemusely být stejného druhu, byly-li převoditelné na 

peníze.
3
 

V českých zemích bylo moderní započtení upraveno v § 1438 ABGB.
4
 Obecné 

podmínky započitatelnosti byly stanoveny v zásadě stejně jako v současně platné a 

účinné úpravě s jedinou odchylkou – pohledávky musely být pravé. Pravost pohledávek 

byla definována skrze jejich likviditu – pohledávka nesměla být sporná nebo pochybná.
5
  

Nový občanský zákoník zavádí v § 1987 odst. 2 NOZ podmínku, že pohledávka nesmí 

být nejistá nebo neurčitá, a do jisté míry se tak navrací právě k pojetí § 1438 ABGB.  

Samostatná a zajímavá otázka je, zda v režimu § 1438 ABGB došlo k zániku 

pohledávek ipso iure anebo bylo třeba kompenzačního úkonu. Nyní je všeobecně 

přijímáno, že účinky nastávaly ipso iure.
6
 Ke vhodnosti takové koncepce se vyjadřuji 

níže v kapitole o účincích započtení. 

Střední občanský zákoník
7
 upravoval započtení v § 326. Podmínky 

kompenzability byly stanoveny tak, jak je známe z Občanského, resp. Obchodního 

zákoníku. Z ustanovení § 326 Středního občanského zákoníku rovněž již jasněji plyne, 

že účinky započtení nastávají až právním úkonem. Dále je zřejmé, že účinky nastávají 

zpětně k okamžiku, kdy se pohledávky staly kompenzabilními.  

                                                 
2
 Zimermann, R. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. Oxford : Oxford 

University Press, 1996. 1241 s. ISBN: 0-7021-2347-1. s. 821. 
3
 Tamtéž. 

4
 Zákon č. 946/1811 ř. z., Obecný zákoník občanský ze dne 1. června 1811 ve znění předpisů jej měnících 

a doplňujících. 
5
 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky, Rv I 1511/26, [Vážný 6574]. 

6
 Čech, P. Úskalí zpětného účinku započtení. Právní rádce. 2012, roč. 20, č. 6, s. 23-25. Havel, B. 

Předpoklady (jednostranného) započtení nejen podle insolvenčního zákona. Obchodněprávní revue. Roč. 

2, č. 10 (2010), s. 287-289. Takový názor rozhodně nebyl v dané době nekontroverzní: Rouček, F., 

Sedláček J. a kol. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 

platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, Díl šestý, Praha, 1937, s. 356, citace: „K uskutečnění 

kompensace nestačí, když jsou dvě vzájemné pohledávky proti sobě. Ze souvislosti §§ 1438 a 1442 ob. z. 

obč. se podává, že okolnost ta zakládá nárok na kompensaci, že však k jejímu uskutečnění musí k tomu 

přistoupiti ještě prohlášení dlužníkovo, že kompensaci uplatňuje. Kdy se má takové prohlášení státi, závisí 

na vůli toho, kdo chce kompensovati.“ 
7
 Zákon č. 141/1950 Sb., Občanský zákoník ze dne 25. října 1950. 
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II. Podmínky započtení 

1. Podmínky započtení obecně 

Podmínky započtení obchodněprávních pohledávek jsou upraveny jak 

v Občanském zákoníku, tak Obchodním zákoníku. Obecně těmito podmínkami jsou: 

- existence pohledávky (§ 580 ObčZ); 

- druhově stejné plnění pohledávky (§ 580 ObčZ); 

- vzájemnost pohledávek (§ 580 ObčZ); 

- vymahatelnost pohledávky (§ 358 ObchZ); 

- splatnost započítávané pohledávky (§ 359 ObchZ); 

- v případě promlčených pohledávek jejich setkání v nepromlčeném stavu 

(§ 358 ObchZ); 

- absence zákazu započtení. 

Dále jsou jak v Občanském zákoníku, tak Obchodním zákoníku vyjmenovány 

speciální případy, kdy je započtení vyloučeno, či kdy je započtení proti takovým 

pohledávkám vyloučeno.
8
 Ve své práci se těmto podmínkám nevěnuji.  

Nový občanský zákoník podmínky započtení přebírá v § 1982 odst. 1 NOZ 

s několika odchylkami. Splatnost započítávané pohledávky již není podmínkou 

započtení (§ 1982 odst. 1 NOZ). Dále přibyla negativní podmínka započitatelnosti ve 

vztahu k zápočtu nejistých nebo neurčitých pohledávek (§ 1987 odst. 2 NOZ).
9
 

Vzhledem k obchodněprávnímu zaměření této práce se nevěnuji všem 

jednotlivým podmínkám. Spíše se pokouším upozornit na ty podmínky, u kterých jsem 

narazil na interpretační problém, a jsou relevantní pro obchodněprávní závazkové 

vztahy. Jde především o možnost započtení pohledávek znějících na různou měnu, 

možnost započtení splatné pohledávky proti nesplatné a důsledky zákazu započtení 

pohledávky v případě jejího postoupení. Rovněž tak se pokouším o abstraktní 

                                                 
8
 Např. dle § 581 ObčZ nelze započíst pohledávku proti deliktním pohledávkám (újma na zdraví). Dále 

dle § 361 ObchZ: „Strana, jež vede na základě smlouvy pro druhou stranu běžný nebo vkladový účet, 

může použít peněžních prostředků na těchto účtech pouze k započtení své vzájemné pohledávky, kterou 

má vůči majiteli účtu podle smlouvy o vedení těchto účtů.“ 
9
 Rovněž tak se vylučuje započtení proti deliktní pohledávce (újma na zdraví) a přímo v § 1988 se 

zakazuje započtení proti pohledávce výživného pro nezletilého, který není plně svéprávný. 
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interpretaci nové negativní podmínky započitatelnosti obsažené v § 1987 odst. 2 NOZ. 

Konečně upozorňuji na problém s přechodem na Nový občanský zákoník. 

2. Peněžité pohledávky v cizí měně (plnění stejného druhu) 

a) Občanský zákoník a Obchodní zákoník 

Pro obchodněprávní vztahy je z hlediska možnosti započtení pohledávek 

znějících na různou měnu relevantní § 362 ObchZ, který řeší tři základní otázky. Jednak 

je z něj zřejmé, že takový zápočet možný je. Dále stanoví, za jakých podmínek je 

možné k takovému zápočtu přistoupit (volná směnitelnost obou měn). Konečně pak i 

konkrétně určuje mechanismus zániku pohledávek (rozhodný je střední devizový kurs 

platný v den, kdy se pohledávky staly způsobilými k započtení, a platný v místě sídla 

nebo v místě podnikání, popřípadě bydliště strany, která projevila vůli pohledávky 

započíst). 

Z hlediska všech tří okruhů, které § 362 ObchZ řeší, lze podrobit kritice snad 

pouze skutečnost, že za relevantní směnný kurz se považuje kurz platný v den, kdy se 

pohledávky staly způsobilými k započtení. V případě, kdy by podnikatelský subjekt 

neměl žádný dluh (a započtení by tedy nepřipadalo v úvahu), byl by směnným kurzem 

jeho pohledávky samozřejmě kurz platný v době plnění, anebo by směnný kurz nebyl 

relevantní, neboť žádnou směnu na jinou měnu by podnikatelský subjekt nechtěl 

provést. Jsem toho názoru, že jde o důsledek retrospektivní konstrukce účinků 

započtení. 

b) Nový občanský zákoník 

i. Lze započíst pohledávky znějící na cizí měnu? 

Nový občanský zákoník poněkud překvapivě neobsahuje žádné ustanovení, které 

by se započtení pohledávek znějících na jinou měnu věnovalo. Nejen že tedy není jasné, 

jakým způsobem takový zápočet provést, ale spornou je i otázka, zda lze takové 

započtení provést. 

Výchozím a vlastně jediným relevantním ustanovením je § 1982 odst. 1 NOZ, 

který stanoví, že pohledávky musí být stejného druhu. Otázka tedy zní, zda peněžité 
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pohledávky znějící na různé měny jsou stejného druhu. Nutno podotknout, že jakékoliv 

interpretační postupy v tento okamžik selhávají.  

Gramatická interpretace sousloví „stejného druhu“ o možnosti započtení 

pohledávek znějících na jinou měnu nijak nevypovídá, neboť „druh“ pohledávky lze 

chápat široce, tj. rozhodující je skutečnost, že je peněžní, anebo úžeji, tj. rozhodující je 

nějaká konkrétnější kvalita pohledávky (měna). Obvyklý teleologický argument 

smluvní svobodou ve smyslu § 1 odst. 2 NOZ není použitelný, neboť započtení je 

jednostranným právním úkonem a jakákoliv vůle druhé strany je při započtení 

irelevantní. Komparativní pohled přináší pouze zjištění, že jednotný trend neexistuje. 

Například německé právo nepovažuje pohledávky v jiné měně za druhově stejné.
10

 Na 

druhou stranu právo rakouské takovou možnost připouští s určitými výjimkami.
11

 

Ačkoliv může být takový závěr sporný, domnívám se, že započtení pohledávek 

znějících na různé měny by mělo být možné. Můj závěr je veden úvahou, že by bylo 

paradoxní přijmout moderní kodex, kterým Nový občanský zákoník chce být, a zároveň 

ustoupit o krok zpět právě v možnosti zápočtu pohledávek znějících na jinou měnu.
12

 

Jak uvedeno výše, možnost zápočtu takových pohledávek je možná již v režimu 

současného práva, tj. dle § 362 ObchZ. Nelze dle mého názoru argumentovat tak, že 

taková úprava byla výjimečná pro obchodněprávní vztahy, a proto Nový občanský 

zákoník, který reguluje i občanskoprávní vztahy, takovou možnost vylučuje. Neexistuje 

totiž legitimní důvod, proč by možnost započtení takových pohledávek měla být 

vyhrazena pouze pro sféru podnikatelskou. Soudím tedy, že neexistence jakéhokoliv 

ustanovení v Novém občanském zákoníku znamená pouze to, že taková možnost byla 

pro zákonodárce samozřejmá, jakkoliv vyvolá interpretační potíže ve vztahu ke 

zbývajícím dvěma otázkám, které poměrně jednoznačně řešil § 362 ObchZ. 

                                                 
10

 Bar, Ch., Clive, E. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common 

Frame of Reference (DCFR) Full Edition. Mnichov: sellier. European law publishers GmbH, 2009. ISBN 

978-3-86653-098-0, s. 1125; rovněž tak doporučuji pro přehled úpravy v jednotlivých zemích EU. 
11

 Ibid. 
12

 Není bez zajímavosti, že možnost započtení pohledávek znějících na cizí měnu byla uznána již 

předválečnou judikaturou, jak přinejmenším implicitně plyne z rozhodnutí Nejvyššího soudu 

Československé republiky, Rv I 683/25, [Vážný 5122]. In: Beck-online [právní informační systém]. 

Nakladatelství C. H. Beck [cit. 29. 4. 2013]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. 
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ii. Kdy lze k takovému započtení přistoupit? 

Přijmeme-li závěr, že započtení pohledávek znějících na jinou měnu je možné, 

vzniká další otázka, kdy je možné k takovému započtení přistoupit. 

Současný režim Obchodního zákoníku stanoví v § 362 ObchZ, že k započtení 

pohledávek znějících na různou měnu lze přistoupit „jen když tyto měny jsou volně 

směnitelné.“ Domnívám se, že tato podmínka by měla být zachována i v režimu Nového 

občanského zákoníku, neboť bez volné směnitelnosti a bez vypsaného směnného kurzu 

není možné určit, v jakém rozsahu jednotlivé pohledávky zanikají. Nadto lze i 

argumentovat, že dvě pohledávky znějící na různou měnu, když tyto měny nejsou volně 

směnitelné, nejsou druhově stejné ve smyslu § 1982 odst. 1 NOZ. 

iii. Jaký je mechanismus přepočtu měn? 

Na první otázku, tj. ke kterému okamžiku se přepočtou obě částky, existují dvě 

možné odpovědi. První variantou je vázat přepočet k okamžiku, kdy se obě pohledávky 

staly kompenzabilními tak, jak to činí § 362 ObchZ. Druhou variantou je vázat přepočet 

k okamžiku zápočtu. 

Domnívám se, že daleko vhodnější je druhá varianta. Nevhodnost první varianty 

spočívá v naprostém nereflektování změny ceny jedné měny oproti druhé vyjádřené 

směnným kurzem. Neexistuje dle mého názoru racionální důvod, proč by měla tato 

změna směnného kurzu být reflektována (naprosto přirozeně) v okamžiku plnění 

pohledávky a nikoliv v případě započtení.  

Nevhodnost první varianty nejplastičtěji vynikne např. v případě kdy subjekt A 

bude mít za subjektem B pohledávku ve výši 20.000 Kč a subjekt B bude mít dvě 

pohledávky za subjektem A každou ve výši 500 EUR. Všechny pohledávky jsou plně 

kompenzabilní s tím, že splatnost pohledávky A za B a jedné z pohledávek B za A 

nastala 1. 1. 2011 a splatnost druhé pohledávky B za A až 1. 1. 2012. Započítá-li tedy 

subjekt B své pohledávky nyní, dostane za svou první pohledávku jinou částku 

(odpovídající snížení svého dluhu v korunách) než za svou druhou pohledávku, ačkoliv 

pohledávky zněly na úplně stejnou částku. 
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V režimu Obchodního zákoníku bylo možné řešení obsažené v § 362 ObchZ 

kritizovat pouze z pozic de lege ferenda, neboť text je zcela jednoznačný. V režimu 

Nového občanského zákoníku, přijmeme-li předpoklad, že započtení dvou pohledávek 

znějících na různou měnu je možné, se domnívám, že druhé variantě nestojí nic v cestě 

a argument postavený na analogii k plnění obstojí. 

Druhá otázka v rámci mechanismu přepočtu je, jaký kurz je relevantní. 

Ustanovení § 362 ObchZ stanoví, že „rozhodný je devizový kurs platný v místě sídla 

nebo v místě podnikání, popřípadě bydliště strany, která projevila vůli pohledávky 

započíst.“ Takové pravidlo není příliš vhodné, neboť subjektu, proti jehož pohledávce je 

započítáváno, nemusí být zřejmé, jaký je kurz v místě podnikání kompenzujícího 

subjektu. Z toho důvodu bych (opět za předpokladu, že takové započtení je možné) 

preferoval interpretaci, která upřednostní střední kurz vyhlašovaný Českou národní 

bankou tak, jak to činí např. 2939 odst. 3 NOZ anebo § 6 odst. 6 zákona č. 549/1991 Sb. 

o soudních poplatcích. 

3. Splatnost pohledávek 

a) Občanský zákoník a Obchodní zákoník 

Z ustanovení § 581 odst. 2 ObčZ i § 359 ObchZ plyne, že nelze započíst 

pohledávku nesplatnou proti pohledávce splatné.  V odborné literatuře proběhla diskuse 

o tom, zda lze z tohoto zákazu vyvozovat, že není možné započítat pohledávku splatnou 

proti pohledávce nesplatné. Eliáš k problematice poznamenává: „Pravidlo druhé věty § 

581 odst. 2 ObčZ […] [n]elze však a contrario vyložit tak, že dospělou pohledávku 

jednostranně proti nedospělé započíst lze, neboť tím by střet kompenzovaných 

pohledávek nastal až v budoucnu. Plyne to zejména z poslední věty § 580 ObčZ , která 

spojuje zánik započítávaných pohledávek s jejich střetem v minulé době.“
13

 Ve své 

pozici rozhodně nezůstal osamocen.
14

 Na druhé straně pomyslné barikády stojí Handlar, 

                                                 
13

 Eliáš, K. Lze-li započíst splatnou pohledávku proti nesplatné aneb jak se pozná mistr. Právní rozhledy 

12/2003. s. 604. 
14

 Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Prospektrum, 1997. 1303 s. ISBN: 80-7175-059-

X. s. 884; Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. Díl 3. 2. vydání. Praha : Linde, 1998. 543 s. 

ISBN: 80-7201-120-0. s. 371; Bejček, J., Faldyna, F. a kol. Obchodní zákoník s komentářem. Díl II. Praha 

: Codex, 2000. 698 s., ISBN: 80-86395-03-0. s. 203; Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Díl IV. 

Praha : Polygon, 2002. 3059-4079 s. ISBN: 80-7273-071-1. s. 3391; Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a 

kol. Obchodní zákoník. Komentář. 8. vydání. Praha : C. H. Beck, 2003. 1443 s. ISBN: 80-7179-685-9. s. 

1043. 
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který konstatuje, že „zákon umožňuje započítání pohledávky splatné proti pohledávce 

nesplatné jednostranným úkonem, a chrání tak v souladu se základními zásadami 

soukromého práva věřitele splatné pohledávky před možnými negativními dopady na 

jeho právní sféru, ke kterým by mohlo reálně dojít, pokud by takovou možnost neměl.“
15

 

Tento teoretický spor se dočkal praktického rozuzlení v podobě rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ČR. Nejvyšší soud dovodil, že splatnou pohledávku lze započíst proti 

pohledávce nesplatné s tím, že „[z]ánik pohledávek v takovém případě nastane 

okamžikem, kdy projev vůle směřující k započtení dojde věřiteli pohledávky, která ještě 

není splatná.“
16

 Tímto rozhodnutí Nejvyšší soud ČR rozptýlil obavy teorie
17
, že by 

pohledávka, proti níž je započítáváno (tj. pohledávka ještě nesplatná), „zamrzla“ až do 

okamžiku splatnosti později splatné pohledávky a subjektu, proti jehož pohledávce 

směřuje započtení (tj. dlužníku splatné pohledávky), by vznikaly náklady v podobě 

nárůstu příslušenství pohledávky.  

Takové řešení se jeví na první pohled jako rozumné, neboť jediné, co jde k tíži 

subjektu, proti jehož pohledávce je započítáváno, je skutečnost, že mu bylo plněno 

dříve. Na pohled druhý již takové řešení není bez vad. Je třeba si uvědomit, že existují 

věřitelé, kteří si z ospravedlnitelných důvodů nepřejí, aby jim bylo plněno dříve. Na 

tento problém již upozornila i česká odborná literatura
18

 obzvláště s ohledem na 

postavení bank, které jsou často dlužníkem i věřitelem zároveň. 

b) Nový občanský zákoník 

Na výše naznačený problém reaguje Nový občanský zákoník v § 1982 odst. 2, 

druhé větě, tak, že „[k] započtení lze přistoupit, jakmile straně vznikne právo požadovat 

uspokojení vlastní pohledávky a plnit svůj vlastní dluh.“  

Nový občanský zákoník tedy neváže započitatelnost pohledávek na jejich 

splatnost. Je pravda, že ve většině případů vznikne právo požadovat uspokojení vlastní 

pohledávky a plnit vlastní dluh až po splatnosti dle § 1958 NOZ. Nicméně okamžik 

                                                 
15

 Handlar, J. K otázce možnosti započtení splatné pohledávky proti pohledávce nesplatné. Právní 

rozhledy. 12112004424-432, s. 424-432. 
16

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. ledna 2006, sp. zn. 32 Odo 1143/2004. 
17

 Eliáš, K. Lze-li započíst splatnou pohledávku proti nesplatné aneb jak se pozná mistr in Právní 

rozhledy 12/2003. s. 604. 
18

 Čech, P. Započtení – rovnocenná alternativa splnění?. Právní rádce. 2008, roč. 16, č. 7, s. 4-10. 
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vzniku práva požadovat uspokojení vlastní pohledávky může nastat již před splatností, a 

to, je-li čas plnění nastaven ve prospěch věřitele dle § 1962 odst. 3 NOZ. Rovněž tak, 

bude-li pohledávka, proti níž je započítáváno nastavena ve prospěch dlužníka dle 

§ 1962 odst. 2 NOZ, lze přistoupit k započtení před její splatností. 

Jsem toho názoru, že takové řešení je velmi správné obzvlášť kvůli povaze 

započtení, coby vynuceného plnění, které se věnuji níže v kapitole o započítávání 

mnohých pohledávek. Neexistuje totiž rozumný důvod, proč v případě, kdy věřitel 

může vyžadovat plnění, by nemohl takové plnění vynutit započtením. Právě s ohledem 

na řečené je dobře, že se český zákonodárce odchýlil i od pravidla obsaženého v čl. 

6:102 DCFR, dle kterého je možné k započtení přistoupit, je-li pohledávka 

kompenzujícího subjektu již splatná. 

4. Pohledávky nejisté nebo neurčité 

a) Interpretace § 1987 odst. 2 NOZ 

Nová negativní podmínka započitatelnosti je obsažena v ustanovení § 1987 odst. 

2 NOZ, které stanoví, že „[p]ohledávka nejistá nebo neurčitá k započtení způsobilá 

není.“ Důvodová zpráva k Novému občanskému zákoníku k samotné podmínce stanoví 

pouze důvod jejího zařazení: „započtení sleduje odstranění vzájemných pohledávek 

zúčastněných osob, nikoli vyvolání nejasností a následných sporů.“
19

 Substantivní náplň 

této podmínky důvodová zpráva definuje negativně tak, že nejde o podmínku likvidity 

pohledávky.
20

 

Vyjdeme-li z takto negativně definované podmínky, docházíme k zajímavému 

paradoxu. Předválečná judikatura definovala likvidní pohledávku: „Ustanovení §§ 1438 

a 1439 obč. zák. žádají, by vzájemná pohledávka, k započtení namítaná, byla dospělá, 

stejnorodá a správná (richtig)․ Význam slova »správný« byl v literatuře sporný, ale 

ovládl − jak uznává i Krasnopolski (str. 310) a Neumann (II. str. 1218) názor, že značí 

tolik jako likvidní (richtig gestellt) a že jest jím rozuměti nikoli, že pohledávka jest po 

                                                 
19

 Důvodová zpráva k §§ 1982 až 1991 NOZ, s. 466. 
20

 Podmínku obdobnou § 1987 odst. 2 NOZ lze nalézt v čl. 6:103 DCFR. Ustanovení čl. 6:103 míří na 

dlužníky, kteří obvykle v průběhu soudního řízení započítávají pochybné pohledávky. Důležitým 

důsledkem této podmínky je to, že soudce může rozhodnout o pohledávce věřitele i přes zápočet učiněný 

dlužníkem, a to bez jakéhokoliv vlivu takového rozhodnutí na nárok dlužníka. Viz Bar, DCFR op. cit., s. 

1121. 
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právu (§ 1397 obč. zák.), nýbrž že nepotřebuje obšírnějšího prokazování, než 

pohledávka žalobcova (Krainz-Ehrenzweig, Privatrecht II. str. 310), tedy že není 

sporná nebo pochybná.“
21

 Domnívám se tedy, že ustanovení § 1987 odst. 2 míří 

naopak zcela přesně na podmínku likvidity. Likvidita v tomto kontextu není termínem 

ekonomickým, nýbrž referencí na pravost pohledávky.
22

 V souladu s tímto 

východiskem se níže snažím o podrobnější specifikaci podmínky § 1987 odst. 2 NOZ. 

Úvodní úvaha o pozitivní náplni § 1987 odst. 2 NOZ musí být dle mého názoru 

taková, že pojmy nejistá pohledávka a neurčitá pohledávka jsou pojmy s odlišným 

obsahem, ale zároveň musí být chápány v úzké souvislosti. U pohledávky lze rozlišovat 

dvě základní kvality. První kvalitou je její existence, tj. zda je jistá v kontextu § 1987 

odst. 2 NOZ. Druhou kvalitou je její obsah, tj. v kontextu § 1987 odst. 2 NOZ, zda je 

určitá (např. výše plnění). 

Druhým krokem analýzy § 1987 odst. 2 NOZ musí být uvědomění si 

skutečnosti, že určitost, resp. existence pohledávky není v rámci § 1987 odst. 2 NOZ 

zkoumána z pohledu Dworkinova Herkulea. Z jeho pohledu totiž nic jako neurčitá či 

nejistá pohledávka neexistuje. Každá pohledávka de iure buďto existuje v určité výši, 

anebo neexistuje. Bez existence pohledávky nelze pojmově vůbec o započtení uvažovat, 

neboť podmínka existence pohledávky je inherentní institutu započtení.
23

 Takový závěr 

i do jisté míry vysvětluje, proč zákonodárce použil pojem nejisté pohledávky, když na 

jiných místech Nového občanského zákoníku hovoří o existenci.
24

 Dále ve prospěch 

takového závěru hovoří i skutečnost, že negativní podmínka § 1987 odst. 2 NOZ není 

vyjmenována v obecných podmínkách kompenzability § 1982 odst. 1 NOZ. 

Z výše uvedeného důvodu (a maje na paměti závěry předválečné judikatury) 

citovaného shora se domnívám, že oba pojmy se poměřují jiným hlediskem, a to dle 

mého názoru hlediskem důvodných pochyb o existenci či výši pohledávky. Položme si 

tedy dále otázku, jakým způsobem lze pochybovat o existenci či výši pohledávky. V té 

nejabstraktnější rovině je vznik pohledávky závislý na subsumpci skutkového stavu pod 

                                                 
21

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky, Rv I 1511/26, [Vážný 6574]. 
22

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky, Rv I 68/24, [Vážný 3749]. 
23

 Štenglová, op. cit., s. 1022.  
24

 Např. § 1324 odst. 2 NOZ; § 2182 odst. 1 NOZ; obě ustanovení hovoří o existenci resp. výši dluhu, 

avšak z hlediska započtení nemá význam činit mezi nimi rozdíl. 
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hypotézu normy, která zapříčiní vznik pohledávky. Proto lze mít důvodné pochybnosti, 

jak z hlediska právní normy, tak z hlediska skutkového stavu. 

Co se týče relevantní právní normy, je lhostejné, zda je normou pravidlo 

upravující smluvní vztahy či odpovědnost. Není ale naopak lhostejné, zda je norma 

obsažena ve smlouvě či zákoně. Zatímco totiž neznalost norem obsažených v zákoně je 

za aplikace principu, že neznalost zákona neomlouvá,
25

 ve většině případů 

neomluvitelný právní omyl, otázka existence normy obsažené ve smlouvě může být 

otázkou skutkovou. Pravidlo pro výklad právního jednání v § 556 odst. 1 NOZ preferuje 

úmysl jednajícího nad jeho zachyceným projevem, a to buďto subjektivně, tj. s ohledem 

na vůli opravdu jednajícího, anebo objektivně, tj. s ohledem na vůli fiktivní třetí osoby 

v postavení jednajícího, přičemž zjišťování vůle jednajícího je otázkou skutkovou.
26

 

V rovině skutkové lze dále uvažovat i o samotném vzniku smlouvy a smluvních norem. 

Druhým zdrojem pochybností o existenci a výši pohledávky může být skutkové 

hledisko, a to nikoliv ve smyslu zjišťování smluvních norem, nýbrž již skutkového 

stavu stricto sensu. Například může jít o pochybnosti ohledně protiprávního jednání, tj. 

pozdního či vadného plnění, poškození majetku poškozeného atd., anebo právního 

jednání, tj. bylo plnění dle smlouvy atd. V této oblasti je velké množství variant. 

Vyjdeme-li z předchozích závěrů, je zřejmé, že existence či výše pohledávky 

může být zpochybňována z pozic skutkových. Je však třeba se ale dále ptát po hledisku, 

které bude při zkoumání relevantní. Domnívám se, že rozhodujícím hlediskem by mělo 

být zásadně hledisko objektivní, a to především s ohledem na odkaz na rozum 

průměrného člověka dle § 4 odst. 1 NOZ a dále s ohledem na § 4 odst. 2 NOZ, dle 

něhož: „[č]iní-li právní řád určitý následek závislým na něčí vědomosti, má se na mysli 

vědomost, jakou si důvodně osvojí osoba případu znalá při zvážení okolností, které jí 

musely být v jejím postavení zřejmé. To platí obdobně, pokud právní řád spojuje určitý 

následek s existencí pochybnosti.“ Právě druhá věta § 4 odst. 2 objektivizuje i 

pochybnost ohledně skutkového stavu.  

Poslední otevřená otázka zní, kterou pohledávku posuzujeme, tj. zda tu, která se 

započítává, nebo tu, proti které je započítáváno (anebo obě). Mám za to, že jazykový 

                                                 
25

 Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 5. 9. 2012, sp. zn. II.ÚS 244/12. 
26

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2008, sp. zn. 33 Odo 370/2006. 
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výklad § 1987 odst. 2 NOZ vede k závěru, že posuzujeme pohledávku, kterou 

započítáváme. Takový závěr dává i logický smysl. Měl-li by kompenzující subjekt 

jistou a určitou pohledávku a zároveň nejistý anebo neurčitý dluh, není třeba chránit 

kompenzující subjekt, když si mohl jednoduše vybrat, proti které pohledávce a zda 

vůbec započte. Úplně stejný závěr lépe vynikne v případě ustanovení § 1987 odst. 1 

NOZ, které ze započtení vylučuje naturální obligace
27

 a které je stejně vystavěno po 

jazykové stránce. Nedává totiž smysl, aby naturální obligace mohly být plněny (s tím, 

že zaniknou a nelze požadovat vrácení zpět) ale zároveň je vyloučit z okruhu 

pohledávek, proti kterým je započítáváno.
28

 

 Spojíme-li výše uvedené závěry, docházíme k formulaci jistého testu, kterým by 

možnost započtení měla být poměřována. Dle mého názoru je ve smyslu § 1987 odst. 2 

NOZ ze započtení vyloučena ta pohledávka, o níž osoba v obdobném postavení jako 

osoba kompenzující a užívající rozumu průměrného člověka mohla mít vzhledem ke 

skutečnostem jí dostupným rozumnou pochybnost co do existence či výše takové 

pohledávky. Takový závěr obstojí zejména z hlediska účelu § 1987 odst. 2 citovaného 

výše. 

Ustanovení § 1987 odst. 2 NOZ představuje v kontextu započtení mírnou 

revoluci. Aplikace uvedené podmínky totiž drasticky sníží okruh kompenzabilních 

pohledávek. Míra snížení okruhu kompenzabilních pohledávek bude záviset na tom, jak 

vysoko či naopak nízko judikatura položí laťku důvodných pochyb. Bude-li položena 

příliš nízko, tj. bude možno pochybovat o každé pohledávce, stane se institut započtení 

takřka nepoužitelným. Takový důsledek by byl jistě nežádoucí.  

Z pozice de lege ferenda se nabízí otázka, zda podmínka § 1987 odst. 2 NOZ 

povede k vymezenému cíli, tj. posílení právní jistoty. Za současného stavu absence 

podmínky § 1987 odst. 2 se věřitel musel v případě spekulativního započtení (neurčité, 

nejisté či úplně nesmyslné) pohledávky dlužníkem obrátit na soud se žalobou na plnění 

s tím, že započtení bylo neplatné pro absenci vzájemných pohledávek. Úplně stejná 

                                                 
27

 Samozřejmě s výjimkou promlčených pohledávek dle § 1989 NOZ. 
28

 Jsem si vědom závěrů prezentovaných v Švestka, J., Spáčil, J.,Škárová, M.,Hulmák, M. a kol. 

Občanský zákoník I, II, 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. 2321 s. ISBN: 978-80-7400-108-6, s. 1700 – 

1704, podle kterých jsou naturální obligace vyloučeny ze započtení úplně. Z důvodu uvedeného 

v hlavním textu shora se domnívám, že takový závěr není správný. 
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situace však bude existovat i za existence podmínky § 1987 odst. 2 NOZ pouze s tím 

rozdílem, že se rozšíří okruh podmínek kompenzability, které nebyly splněny. 

b) Částečná neurčitost pohledávky 

Kompenzabilní pohledávka musí být tedy dle § 1987 odst. 2 NOZ zároveň jistá a 

určitá. Lze si však představit situaci, kdy o existenci pohledávky nelze mít pochyb a 

sporná může být pouze výše a to dokonce od určité částky. Taková situace může 

jednoduše vzniknout v případě vzniku škody, kdy je nepochybné, že určitá škoda byla 

v příčinné souvislosti s protiprávním jednáním. U zbytku škody by důvodně vznikla 

pochybnost o příčinné souvislosti. Brání ustanovení § 1987 odst. 2 započtení 

pohledávky v určité výši, když celková výše pohledávky určitá není? 

Jazykový argument vede spíše k závěru, že § 1987 odst. 2 vylučuje ze započtení 

úplně celou pohledávku, která není určitá. Je-li však na druhou stranu důvodem pro 

zařazení podmínky § 1987 odst. 2 NOZ zabránění zvýšení nejistoty, pak v okamžiku, 

kdy je pohledávka do konkrétní výše určitá, není třeba jejímu započtení bránit. Navíc 

Nový občanský zákoník umí pracovat s částí pohledávky a např. postoupení části 

pohledávky je dle § 1879 NOZ možné.
29

 Lze ještě podotknout, že započtení části 

pohledávky je vlastní institutu započtení, neboť situace, kdy započítávaná pohledávka je 

vyšší než pohledávka, proti níž se započítává, není výjimečná. Proto efektivně ve 

většině případů dochází k započítávání pouze částí pohledávek. Domnívám se tedy, že 

bránit započtení určité části pohledávky by nebylo v souladu s účelem pravidla § 1987 

odst. 2 NOZ. 

5. Absence (a postoupení) zákazu započtení 

Absence zákazu započtení coby podmínka kompenzability není obsažena ani 

v ustanovení § 580 ObčZ resp. § 358 ObchZ, ani § 1982 NOZ. Možnost smluvního 

ujednání zákazu započtení je však uznávána jak v literatuře,
30

 tak judikatuře Nejvyššího 

soudu ČR.
31

 Domnívám se proto, že možnost zákazu započtení bude možná i v kontextu 

Nového občanského zákoníku.  

                                                 
29

 V režimu současně účinného práva byla taková možnost rovněž tak dovozena např. rozhodnutím 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 8. 2006, sp. zn. 32 Odo 469/2005. 
30

 Švestka op. cit., s. 1695 – 1699. 
31

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 3. 2004, sp. zn. 29 Odo 211/2002. 
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Zákaz započtení lze konstruovat tak, že se vztahuje pouze ke 

konkrétní pohledávce či pohledávkám s tím, že tyto konkrétní pohledávky nebudou 

moci být započteny nebo proti nim nebude moci být započteno. Lze si představit i 

situaci, kdy se zákaz započtení bude aplikovat na vztah dvou vzájemných pohledávek 

s tím výsledkem, že každou z těchto pohledávek lze započíst proti jiné vzájemné 

pohledávce. Která z výše uvedených variant přichází v konkrétním případě v úvahu, 

bude vždy záviset na interpretaci smluvního ustanovení. 

Může vyvstat otázka, jaké jsou důsledky smluvního zákazu započtení 

v okamžiku, kdy dojde k postoupení pohledávky dle § 524 ObčZ resp. § 1879 NOZ, 

přičemž postoupenou pohledávku nemohl postupitel započíst.  

Postoupením pohledávky dle § 524 resp. § 1879 NOZ nastupuje postupník na 

místo původního věřitele (postupitele).
32

 Dle § 524 odst. 2 ObčZ resp. 1880 odst. 1 

NOZ na postupníka přechází i příslušenství pohledávky a všechna práva s ní spojená. Je 

zřejmé, že smluvní zákaz započtení není právem, nýbrž povinností.
33

 Je nezbytné si 

ovšem uvědomit, že s pohledávkou vždy implicitně přecházejí i povinnosti, tj. např. 

poskytnout součinnost při plnění (oznámit např. číslo účtu) nebo povinnost přijmout 

nabízené plnění.
34

 Skutečnost, že zákaz započtení není právem s pohledávkou 

spojeným, ještě a priori nevylučuje přechod takového zákazu. 

Druhý argument ve prospěch přechodu zákazu započtení na postupníka je 

postaven na zásadě spravedlnosti cese. Dle této zásady nemůže dojít ke zhoršení 

postavení dlužníka.
35

 Vyloučili-li bychom přechod zákazu započtení na postupníka, 

zhoršujeme nepochybně postavení dlužníka, neboť ten měl určitý zájem na tom vyloučit 

danou pohledávku z okruhu kompenzabilních pohledávek. Vyloučením přechodu 

zákazu započtení bychom tedy způsobili, že danou pohledávku nelze postoupit vůbec 

(§ 525 odst. 1 ObčZ). Takový závěr by byl z povahy věci absurdní. 

Konečně lze vyjít ze široké analogie k závěrům rozhodnutí Městského soudu 

v Praze, dle něhož „dohoda o místní příslušnosti, založená na místě sídla původního 

                                                 
32

 Švestka op. cit., s. 1568 – 1573. 
33

 Je nesporné, že zákaz započtení rozhodně není příslušenstvím dle § 121 ObčZ. 
34

 Švestka op. cit., s. 1568 – 1573. 
35

 Čech, Petr. Jaké pohledávky lze postoupit?. Právní rádce. 2008, Roč. 16, č. 12, s. 4-12. 
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věřitele jako postupitele pohledávky je určujíci i pro spory vedené žalobcem jako 

postupníkem.“
36

 Dohoda o místní příslušnosti není právem spojeným s pohledávkou. 

Dohoda o místní příslušnosti je pouze mechanismem, jakým uplatnit svoji pohledávku, 

stejně jako do určité míry započtení resp. jeho zákaz. Ještě jinými slovy, nelze si 

představit, že by zákaz ulpěl pouze na postupiteli a fungoval samostatně, tj. pouze ve 

vztahu k postupiteli.
37

 

Z výše uvedených důvodu se domnívám, že zákaz započtení přechází spolu 

s postupovanou pohledávkou. Stejný závěr (s odlišným odůvodněním) platí i v případě, 

kdy nemohlo být započteno proti postupované pohledávce. V tom okamžiku dlužník 

samozřejmě nebude moci použít svoji pohledávku k započtení dle § 363 ObchZ, neboť 

tato pohledávka vůbec nikdy nebyla započitatelná proti postupované pohledávce. 

6. Přechodná ustanovení 

Nový občanský zákoník stanoví podmínky započitatelnosti odlišně od současně 

účinného práva. Lze tedy uvažovat o situaci, kdy plně započitatelné pohledávky dle 

současně účinného práva najednou přestanou být započitatelnými – např. jde o 

pohledávky nejisté či neurčité, které Nový občanský zákoník vylučuje ze 

započitatelnosti v § 1987 odst. 2. Rovněž tak si lze představit, že nezapočitatelná 

pohledávka se najednou stane započitatelnou – např. byla nesplatná, což dle Nového 

občanského zákoníku per se nevylučuje její započitatelnost (§ 1982 odst. 1 NOZ). 

Nový občanský zákoník neobsahuje konkrétní pravidlo, které by určilo rozhodný 

režim pro právní úkon resp. jednání. Je tedy třeba vyjít z obecného § 3028 NOZ. 

Musíme se ptát, zda možnost započtení je „právem vzniklým ode dne nabytí účinnosti 

Nového občanského zákoníku“ dle § 3028 odst. 1 NOZ, anebo „právem vzniklým 

z právních poměrů vzniklých přede dnem nabytí účinnosti Nového občanského 

zákoníku“ ve smyslu § 3028 odst. 3 NOZ. 

Dle důvodové zprávy § 3028 odst. 3 NOZ míří především na vztahy založené 

obligačně, tj. smlouvami. To nás bohužel nepřivádí k řešení nikterak blíže, neboť 

                                                 
36

 Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 25. 11. 2005, sp. zn. 20 Co 412/2005. 
37

 V obdobném případě akcelerace splatnosti viz Seidl, J. Postoupení pohledávek z obchodněprávního 

vztahu. [online]. 2009 [cit. 10. 5. 2013]. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta. 

Dostupné z knihovna.prf.cuni.cz., s. 59. 
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započtení může proběhnout i mezi pohledávkami, které smluvně založeny vůbec 

nebyly.  Blíže k řešení nás naopak posunuje skutečnost, že § 3028 NOZ je inspirován 

přechodným ustanovením § 763 ObchZ, který obsahoval stejné rozlišení jako § 3028 

odst. 1 a odst. 3 NOZ. 

Právě v kontextu § 763 ObchZ rozhodl Nejvyšší soud ČR tak, že možnost 

započtení (resp. nemožnost před účinností Obchodního zákoníku) spadá pod práva 

vzniklá z právních vztahů vzniklých přede dnem účinnosti Obchodního zákoníku.
38

 

Výše uvedený závěr Nejvyššího soudu ČR je aplikovatelný i v kontextu 

přechodu na režim Nového občanského zákoníku obzvláště s ohledem na obdobnou 

textaci § 763 ObchZ a § 3028 odst. 3 NOZ. Nová podmínka započitatelnosti v § 1987 

odst. 2 NOZ tedy nebude mít vliv na možnost započtení po vstupu Nového občanského 

zákoníku v účinnost. To samé platí pro nesplatnou pohledávku, která však byla 

nastavena ve prospěch dlužníka. 

III. Započtení v případě mnohosti pohledávek 

1. Problém č. 1: Započtení proti vícero pohledávkám bez dostatečné 

specifikace  

a) Vymezení 

i. Situace 

Mějme dva podnikatelské subjekty A a B. Subjekt A má za subjektem B jedinou 

pohledávku vzniklou z obchodněprávního vztahu. Subjekt B má za subjektem A tři 

pohledávky z obchodněprávních vztahů. Pohledávka subjektu A za subjektem B je ve 

výši 2500 Kč. Všechny pohledávky subjektu B za subjektem A jsou ve výši 1000 Kč. 

Předpokládejme dále, že všechny pohledávky jsou splatné a že pohledávky subjektu B 

za subjektem A jsou splatné v jiný okamžik. Opomeňme jakékoliv příslušenství či 

smluvní pokuty. 

                                                 
38

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR uvedeného pod PPP 7-8/1999 s. 23 v   Štenglová, op. cit., s. 1365. 
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V případě, že subjekt A započte svou jedinou pohledávku bez dostatečné 

specifikace, proti které pohledávce subjektu B (tedy proti kterému svému dluhu) svoji 

pohledávku započítává, vzniká otázka, které z pohledávek subjektu B započtením 

zanikly. 

ii. Nedostatečná specifikace 

Před samotnou odpovědí na nastíněnou otázku se musím zastavit u způsobu 

specifikace způsobu započtení. Lze si představit v zásadě tři situace: 

- Dokonalé vymezení: kompenzující (subjekt A) jasně vymezí, která část jeho 

pohledávky se použije na započtení jaké konkrétní pohledávky subjektu B a 

na co se použije zbytek jeho pohledávky; 

- Obecné uzavřené vymezení: kompenzující (subjekt A) vymezí pouze, proti 

kterým pohledávkám započítává, bez určení pořadí či způsobu rozložení své 

pohledávky na započtení pohledávek subjektu B; subjekt A například 

stanoví, že jeho pohledávka se započítá právě proti oněm existujícím třem 

pohledávkám, které subjekt B má za subjektem A;
39

 

- Generální vymezení: kompenzující subjekt (subjekt A) vymezí pouze, že 

započítává svou pohledávku proti pohledávkám subjektu B za subjektem A; 

například subjekt A stanoví, že svoji pohledávku započítává proti všem 

pohledávkám, které subjekt B má za subjektem A. 

                                                 
39

 Nutno upozornit, že za obecné a uzavřené vymezení považuji např. „pohledávky z kupních smluv“…V 

okamžiku započtení totiž existuje určitá suma pohledávek, proti kterým je započítáváno. 
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Z hlediska této kapitoly v případě dokonalého vymezení neexistuje žádný 

problém. Naopak, níže uvedené úvahy se budou týkat dvou obecných vymezení.  

b) Předběžná východiska 

i. Prima facie řešení 

Řešení se nabízí v § 330 odst. 1 ObchZ „[m]á-li být věřiteli splněno týmž 

dlužníkem několik závazků a poskytnuté plnění nestačí na splnění všech závazků a je 

splněn závazek určený při plnění dlužníkem. Neurčí-li dlužník, který závazek plní, je 

splněn závazek nejdříve splatný, a to nejprve jeho příslušenství.“ Vzhledem k textaci § 

330 odst. 1 ObchZ se odpověď (co do zvoleného argumentačního postupu) odvíjí od 

toho, zda budeme započtení považovat za plnění largo sensu. V tom případě započtení 

spadne do hypotézy § 330 ObchZ. V opačném případě se § 330 ObchZ aplikovat 

nebude a bude třeba jej buďto neaplikovat nebo alespoň aplikovat pouze analogicky.  

ii. Započtení jako plnění largo sensu 

Pro závěr, že započtení lze chápat jako plnění largo sensu, nalezneme oporu 

v judikatuře  Nejvyššího soudu ČR: "[n]ení důvodu, aby plnění ve smyslu § 526 odst. 1, 

in fine, obč. zák. bylo chápáno úzce jen jako splnění podle § 559 odst. 1 obč. zák. (tj. 

jako zánik dluhu splněním); žádné ustanovení občanského zákoníku ani obchodního 

zákoníku této širší interpretaci nebrání ani výslovně, ani nepřímo."
40

 

Za tohoto předpokladu je řešení příjemně přímočaré. Započtení coby plnění 

largo sensu subsumujeme pod hypotézu § 330 odst. 1 ObchZ. Z pohledávek subjektu B 

zaniknou dvě dříve splatné pohledávky a zbytek pohledávky subjektu A se započte na 

třetí pohledávku subjektu B. 

                                                 
40

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. března 2005, sp. zn. 29 Odo 114/2003. 
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iii. Započtení jako jiný způsob zániku závazku 

Řešení však může být snad ještě přímočařejší, protože povaha započtení může 

být i odlišná. To je možno dokumentovat na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR: 

"[z]apočtení pohledávek nelze považovat, jak se mnohdy děje, za nějaký jiný způsob či 

formu splnění dluhu, nýbrž za způsob zániku nesplněného závazku, při němž naopak 

dvojí plnění odpadá (povinnost plnit zaniká), a proto právní úpravu splnění dluhu 

(závazku) nelze ani analogicky použít na započtení pohledávek.“
41

 

Na tento obecný závěr navazuje dlouhá judikaturní řada Nejvyššího soudu ČR, 

která již přímo adresuje problém aplikovatelnosti § 330 ObchZ: „[§ 330 odst. 3 ObchZ 

nelze aplikovat], neboť toto ustanovení upravuje zápočet platby za situace, kdy dlužník 

má vůči věřiteli více peněžitých závazků a při placení neurčí, který závazek plní. Toto 

ustanovení však neupravuje situaci, kdy k zániku nesplněného závazku dochází 

započtením pohledávky, resp. několika pohledávek. V případě započtení více 

vzájemných pohledávek musí ten, kdo činí kompenzační úkon, určit, které pohledávky 

mají provedeným započtením zaniknout.“
42

 

Přímočarost řešení za těchto podmínek spočívá ve skutečnosti, že v tomto 

případě bude kompenzační úkon absolutně neplatný pro rozpor s § 37 odst. 1 ObčZ. 

Tento generální analogickou aplikaci § 330 ObchZ vylučující závěr, vedený vlastně 

jediným argumentem a contrario, níže podrobím analýze. 

c) Analýza ve vztahu k obecnému uzavřenému vymezení pohledávek, proti 

kterým je započítáváno  

Věčný metodologický problém aplikace dílčího ustanovení, vztahující se 

k jednomu institutu i na institut do jisté míry odlišný, spočívá v možnosti použití jak 

argumentu a contrario, tak argumentu per analogiam. Východiskem pro řešení tohoto 

problému je předpoklad racionálního zákonodárce a následná otázka, zda by racionální 

zákonodárce chtěl, aby jeden problém měl dvě odlišná řešení v závislosti na tom, 

                                                 
41

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. ledna 2006, sp. zn. 32 Odo 1143/2004. 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. února 2009, sp. zn. 23 Odo 932/2006; v podobném duchu 
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dubna 2008, sp. zn. 32 Cdo 3082/2007; rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. července 2008, sp. 

zn. 29 Odo 1021/2006. 
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v režimu jakého institutu (započtení nebo splnění) se pohybujeme.
43

 Je tedy nezbytné 

podrobit zkoumání, do jaké míry jsou instituty splnění a započtení odlišné a zda odlišné 

řešení je ospravedlnitelné, nahlíženo prizmatem racionálního zákonodárce. 

Systematika obou hlavních kodexů, tj. Občanského zákoníku a Obchodního 

zákoníku není příliš nápomocná. Občanský zákoník v části VIII, hlavě první, oddíle 

šestém rozlišuje mezi splněním a dalšími způsoby zániku závazku, mj. započtením. Na 

druhé straně Obchodní zákoník v části III, hlavě první rozlišuje splnění (díl VII), jiné 

způsoby zániku nesplněného závazku (díl VIII) a započtení (díl IX).  

Jak splnění, tak započtení jsou právními úkony. Splnění je právním úkonem 

způsobujícím zánik závazku dlužníka, a to způsobem předvídaným ve smlouvě. 

Započtení je právním úkonem způsobujícím zánik závazku (či jeho části) jak dlužníka, 

tak věřitele, a to nikoliv způsobem předvídaným ve smlouvě. Tento rozdíl netřeba 

přeceňovat, obzvláště v kontextu započtení peněžitých pohledávek, neboť již římské 

právo považovalo započtení jako solutio v užším smyslu.
44

 

Jedním z účelů jednostranného započtení je snížení transakčních nákladů. Ve 

světě bez možnosti jednostranného započtení by musely proběhnout přinejmenším dvě 

platby.
45

 Transakční náklady nespočívají ani tak v mnohosti plateb jako spíše v 

důsledku nejistoty ohledně plnění druhé strany. Nejistota co do schopnosti resp. ochoty 

plnění protistrany je promítnuta do ceny peněz a ceny pohledávek. Tak například banka 

by bez možnosti zápočtu své pohledávky na vrácení úvěru proti pohledávce z běžného 

účtu zcela zbytečně promítla nejistotu ohledně plnění protistrany do ceny úvěru. 

Výše naznačený problém transakčních nákladů lze vidět i v kontextu úpadku 

společnosti. Byl-li by na majetek subjektu B prohlášen úpadek, subjekt A musí zaplatit 

vše do majetkové podstaty a ze své pohledávky dostane pouze část. Neexistence 
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možnosti započtení pohledávek by tedy vedla k přezajištění takových pohledávek, 

neboť takové mají lepší výchozí pozici při rozdělování majetkové podstaty dlužníka. 

Ekonomicky nahlíženo je započtení v podstatě splnění vlastního závazku a 

donucení druhé strany k splnění jejího závazku.
46

 Je totiž zcela lhostejné, zda subjekt A 

pošle peníze subjektu B na účet a subjekt B následně ty samé peníze zašle na účet 

subjektu A anebo zda se obě pohledávky, jak subjektu A, tak B, pomyslně škrtnou. 

Jediný rozdíl spočívá v účetnictví obou subjektů. Tak marginální rozdíl ale nemůže stát 

v cestě aplikace § 330 ObchZ.  

Plně v souladu s předchozím odstavcem je rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, 

který judikoval v kontextu započtení coby uznání závazku tak, že „[z]apočtení splnění 

nahrazuje. Započtení je vlastně splacením pohledávky vzájemným zúčtováním - 

odpočtem […]. Z určitého pohledu se dá započtení vykládat též jako specifický způsob 

změny závazku obsahu - mění se jednostranně, nebo dohodou způsob a placení […].“
47

 

Dále v kontextu § 167 odst. 1 ObčZ, dle kterého „je-li zástavou pohledávka, poddlužník 

je povinen splnit svůj dluh po splatnosti zastavené pohledávky zástavnímu věřiteli," 

Nejvyšší soud ČR rozhodl tak, že poddlužník se svého dluhu nejen že nemůže zbavit 

splněním obligačnímu věřiteli, nýbrž ani započtením své pohledávky proti obligačnímu 

věřiteli.
48

 

Závěrem je třeba podotknout, že potenciálně namítaný problém s určitostí 

kompenzačního úkonu neexistuje. Naopak, jednoduchá aplikace § 330 ObchZ by 

kompenzačnímu úkonu propůjčila určitost dostatečnou a subjekt B by věděl velice 

přesně, která z jeho pohledávek dále existuje a která nikoliv.  

Z výše uvedených důvodů se domnívám, že shora citovaný závěr Nejvyššího 

soudu o nemožnosti aplikace § 330 ObchZ je problematický a do jisté míry se 

rozchází s předchozími rozhodnutími. 
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d) Analýza ve vztahu ke generálnímu vymezení, proti kterým pohledávkám je 

započítáváno 

i. Limit aplikace § 330 ObchZ v kontextu postoupení pohledávky 

Vyjdeme-li z předchozího závěru o možnosti aplikace § 330 ObchZ na daný 

problém, je nasnadě další otázka týkající se šíře dopadu aplikace zmíněného ustanovení, 

a to pro případ generálního vymezení (viz výše). Možný limit aplikovatelnosti § 330 

ObchZ lze nalézt při kombinaci našeho problému s postoupením pohledávky. V našem 

problému č. 1 by šlo o situaci, kdy subjekt B má za subjektem A dvě pohledávky např. 

ze smlouvy a třetí pohledávku, která na něj byla postoupena.   

 

V případě postoupení pohledávky postupitel v souladu s § 526 ObčZ přestává 

být věřitelem dané pohledávky a stává se jím postupník, a to i v případě absence 

notifikace postupitelem anebo absence prokázání postupníkem. Bude-li subjekt A plnit 

stricto sensu (např. zasláním peněz na účet), v domnění, že plní závazky, o kterých ví, 

bude při aplikaci § 330 ObchZ překvapen, neboť jeho plnění možná bude započteno na 

onen závazek, který byl na subjekt B „postoupen“, a to bez objektivní možnosti 

subjektu A takovou skutečnost (postoupení) zjistit.  

Gramatický argument vede bezesporu k závěru, že § 330 ObchZ se bude 

aplikovat i na případy plnění závazků, o kterých dlužník nevěděl a ani vědět nemohl 

v důsledku absence notifikace postupitelem či prokázání postupníkem.  
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Účel a smysl § 526 ObčZ v kombinaci s § 330 ObchZ tomuto závěru odporuje. 

V úvaze je třeba vyjít z fikce racionálního aktéra.
49

 Racionální aktér si je vědom svých 

pohledávek. V případě, že nespecifikuje, které ze svých dluhů plní, lze předpokládat, že 

si je vědom § 330 ObchZ. Aplikaci § 330 ObchZ mohl vyloučit či modifikovat, ale 

neučinil tak. Plněním tedy chtěl zapříčinit zánik těch dluhů, o kterých mohl vědět. Do 

takto vystavěného argumentu zapadá i pravidlo § 526 ObčZ o povinnosti bezodkladné 

notifikace dlužníka postupitelem coby ochranou před naznačenou nevědomostí dlužníka 

(subjektu A) o postoupení. 

Eliáš se v podobném případě domnívá, že „[d]okud není dlužníkovi postoupení 

pohledávky oznámeno, nic se pro něj nemění a má se chovat tak, jak to odpovídá 

dosavadní podobě obligace. Pro něj platí ten právní stav, který mu je znám.“
50

 

Aplikovatelnost § 330 ObchZ je tedy vyloučena již proto, že dlužník postupníkovi plnit 

neměl. Naopak Seidl se domnívá, že v případě neplatné notifikace/prokázání 

pohledávky, má mít dlužník možnost plnit s tím, že ponese riziko neplatnosti postupní 

smlouvy.
51

 

Jakkoliv není úkolem této práce výše uvedený problém vyřešit, neboť přísně 

vzato, jde o obecný problém související s postoupením pohledávky, přikláním se 

k názoru, že § 330 ObchZ by neměl být aplikovatelný na nastíněnou situaci. Pro účely 

mé práce je zásadní, že tento problém není judikaturně řešen. Bude-li vyřešen tak, že § 

330 ObchZ aplikovatelný není, a fortiori je nutno dovodit, že není aplikovatelný ani 

v případě započtení proti pohledávce, o které kompenzující subjekt nevěděl. V opačném 

případě § 330 ObchZ nestojí nic v cestě. Obě řešení považuji za legitimní. 

ii. Právní jistota subjektu B 

Výše uvedený závěr o aplikovatelnosti § 330 ObchZ se může jevit 

problematickým z hlediska nákladů, které takové započtení uvalí na subjekt B. Subjekt 

B bude totiž muset v důsledku generálního započtení zjišťovat, které pohledávky za 

subjektem A má, které jsou započitatelné a následně, které splňují kritéria § 330 ObchZ 
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a v jakém pořadí. V odpovědi na tento argument stačí poukázat na skutečnost, že úplně 

stejné situaci čelí subjekt B i v případě plnění stricto sensu. 

V případě generálního vymezení kompenzačního úkonu se rovněž tak 

domnívám, že § 330 ObchZ by měl být zásadně aplikovatelný. 

e) Řešení dle Nového občanského zákoníku 

Obdobnému problém s aplikací obecného pravidla o splnění peněžitého dluhu 

bude právní praxe čelit i po účinnosti Nového občanského zákoníku. Dle § 1982 odst. 2 

NOZ „[se] [z]apočtením obě pohledávky ruší v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí; 

nekryjí-li se zcela, započte se pohledávka obdobně jako při splnění.“ Pro řešení 

problému č. 1 se, skrze odkaz v § 1982 odst. 2, věta za středníkem, nabízí hned dvě 

ustanovení. Prvním je § 1932 NOZ, který řeší pořadí započítání při plnění ve vztahu 

k nákladům, úrokům a jistině pohledávky, která je plněna. Druhým je § 1933 NOZ, 

který řeší pořadí započítání při plnění v případě mnohosti pohledávek. 

Opět tedy vzniká otázka, jaká je šíře aplikace ustanovení o splnění v případě 

započtení. Nelze totiž přehlédnout, že § 1982 odst. 2 NOZ hovoří o dvou pohledávkách, 

a to pouze o těch dvou vzájemných. Věta za středníkem používá jednotné číslo. 

Jednoduchý gramatický výklad vede k jasnému závěru, že § 1982 odst. 2, věta za 

středníkem NOZ se vztahuje pouze k § 1932 NOZ a na mnou vymezený problém č. 1 

vůbec nedopadá. Obecný kompenzační úkon by tedy byl neplatný, lhostejno, zda 

relativně dle § 586 NOZ anebo absolutně dle § 588 NOZ. 

Nešťastnost ustanovení § 1982 odst. 2 NOZ vyniká právě v kontextu současného 

judikaturního stavu. Obchodní zákoník neobsahuje žádnou referenci na možnost 

aplikace ustanovení o splnění,  široké aplikaci § 330 ObchZ tutíž nic nebrání. Vzhledem 

k tomu, že takovou referenci § 1982 odst. 2 již obsahuje, ale obsahuje ji (jazykově 

nahlíženo) ve značně úzké podobě, je argument a contrario nejen lákavý, ale v tomto 

případě i metodologicky vhodný s tím, že § 1982 odst. 2 daný problém započtení proti 

více pohledávkám neřeší, neboť na § 1933 NOZ neodkazuje. Současný judikaturní stav 

by byl tedy takovým úzkým pojetím spíše potvrzen než zvrácen. 

Rovněž tak užití slova „obdobně“ nenabízí dle mého názoru řešení. Dle čl. 41 

LPV se „[s]lovo „obdobně" ve spojení s odkazem na jiné ustanovení téhož nebo jiného 
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právního předpisu vyjadřuje, že toto ustanovení se vztahuje na vymezené právní vztahy 

v plném rozsahu. Používá se například obratu ‚Pro ...... se použije obdobně § ... odst. 

...‘.“ S přihlédnutím k čl. 41 LPV se odkaz v § 1982 odst. 2 NOZ dá interpretovat tak, 

že se má aplikovat v plném rozsahu celý oddíl NOZ o splnění, a tedy i § 1933 NOZ. Na 

druhou stranu užití jednotného čísla („pohledávka“) značně zužuje onu relevantní část 

oddílu NOZ o splnění jenom na § 1932 NOZ. 

Interpretační pravidla § 2 NOZ také nejsou příliš nápomocná. Širší, mnou 

favorizovaná, interpretace § 1982 odst. 2 NOZ by rozhodně nebyla v rozporu s Listinou 

základních práv a svobod, ústavním pořádkem vůbec, ani se zásadami, na nichž Nový 

občanský zákoník stojí. Naopak § 2 odst. 2 NOZ favorizuje gramatický výklad, pokud 

není v rozporu s jasným úmyslem zákonodárce. Vzhledem k tomu, že důvodová zpráva 

k danému ustanovení mlčí, je poměrně obtížné jasný úmysl zákonodárce identifikovat. 

Vzhledem k výše uvedenému nelze než uzavřít, že aplikace § 1933 NOZ bude 

problematická. Takový závěr rozhodně není ideální. Například DCFR, k jehož některým 

závěrům se zákonodárce v důvodové zprávě hlásí, řeší danou problematiku zcela jasně. 

Dle čl. 6:106 se pravidla o plnění více závazků aplikují jak na příslušenství závazku (v 

kontextu NOZ § 1932), tak na více závazků (v kontextu NOZ § 1933), a to v předem 

určeném pořadí. Navíc dle DCFR lze úpravu plnění více závazků užít i v případě 

generálního vymezení.
52

 Nelze než zopakovat, že z hlediska ochrany subjektu B ani 

z hlediska subjektu A aplikaci pravidel o plnění vůbec nic nebrání. 

Budoucí judikaturní vývoj bude jistě zajímavé sledovat. Paradoxně vložení 

§ 1982 odst. 2 NOZ více problémů způsobuje, než řeší. Současný judikaturní stav bude 

obtížné zvrátit, neboť argumenty, na nichž Nejvyšší soud ČR založil svá rozhodnutí, 

mohou v režimu § 1982 odst. 2 NOZ platit dále.  

2. Problém č. 2: započtení nespecifikovaných pohledávek proti jedné 

pohledávce 

a) Vymezení  
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Nyní mějme opět subjekty A a B mající za sebou vzájemné pohledávky 

z obchodněprávního vztahu. Na rozdíl od problémů výše uvedených bude tentokrát 

subjekt A mít více pohledávek za subjektem B a subjekt B pouze jednu pohledávku za 

subjektem A. Započítávat bude opět subjekt A, a to bez dostatečné specifikace, které 

pohledávky započítává.   

Nedostatečnou specifikací započítávaných pohledávek se zde rozumí to samé 

jako u problému č. 1 s tím, že tentokrát problém nespočívá v identifikaci pohledávek, 

proti kterým je započítáváno, nýbrž pohledávek, které jsou započítávány. Jakkoliv 

považuji ve vztahu k problému č. 1 aplikaci § 330 ObchZ za možnou (ačkoliv dle 

judikatury Nejvyššího soudu ČR nemožnou), aplikace § 330 ObchZ v tomto případě již 

může vyvolávat otázky. 

b) Analýza ve vztahu k obecnému, uzavřenému vymezení pohledávek, které 

jsou započítávány  

V problému č. 1 se § 330 ObchZ aplikoval na závazky kompenzujícího subjektu 

(tedy subjektu A) a jediný interpretační problém tedy spočíval v určení možnosti 

subsumovat započtení pod plnění. V tomto problému jdeme ale o krok dále. Aplikovali-

li bychom § 330 ObchZ na tuto situaci, nejen, že máme těžkosti se subsumpcí započtení 

pod plnění, ale i s rozšířením pojmu závazek na pojem pohledávky. Ještě jinými slovy, 

pokud bychom v problému č. 1 kompenzační úkon subjektu A nahradili plněním stricto 

sensu (tj. např. zaslání peněz na účet), aplikovatelnost § 330 ObchZ by byla nesporná. 

V problému č. 2, nahradíme-li kompenzační úkon plněním, se nic nezmění. 
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Tento jazykový argument sám o sobě nemusí, dle mého názoru, vyloučit 

možnost aplikovatelnosti § 330 ObchZ na problém č. 3. Chápeme-li započtení jako 

plnění toho, kdo činí kompenzační úkon (subjekt A) a jako vynucené plnění
53

 toho, 

proti jehož pohledávce se započítává (subjekt B), nemá cenu z hlediska § 330 ObchZ 

činit rozdíl mezi závazkem a pohledávkou, protože obojí je stranou téže mince. 

Není bez zajímavosti, že oba akademické projekty vycházející ze společných 

principů soukromého práva zemí EU tj. jak DCFR, tak PECL, hovoří o nutnosti 

identifikace pohledávek, které jsou započítávány: „Má-li strana, která započítává, více 

pohledávek, musí identifikovat pohledávku, nebo pohledávky, ke kterým se započtení 

vztahuje.“
54

 Možnost započtení více pohledávek je tedy nesporná. Na co však ani jeden 

z těchto akademických projektů odpověď nedává, je to, jakým způsobem se vyrovnat 

s pořadím zániku těchto mnohých pohledávek subjektu A. 

Odpůrce aplikovatelnosti § 330 ObchZ může argumentovat tak, že § 330 odst. 1 

ObchZ dává možnost dlužníkovi (subjekt B v našem problému) určit, který svůj dluh 

plní. V případě započtení více pohledávek v kombinaci s aplikací § 330 ObchZ by byl 

této možnosti zbaven. Takový argument by bylo nutno odmítnout, neboť při dokonalé 

specifikaci započtení by byl této možnosti zbaven rovněž tak. 

Příznivec aplikovatelnosti § 330 ObchZ by mohl dodat, že subjekt B je 

v prodlení se svými závazky vůči subjektu A, a tudíž ani nemůže požadovat ochranu 

před takovým započtením. Je třeba si ovšem uvědomit, že subjekt B může mít velmi 

dobré důvody neplnit například s ohledem na § 325 ObchZ. 

Domnívám se, že aplikovatelnosti § 330 ObchZ ani v tomto případě, 

obecného uzavřeného vymezení započítávaných pohledávek, nic nebrání. 

Ustanovení § 330 ObchZ poskytne kompenzačnímu úkonu dostatečnou určitost a na 

zájmech subjektu B se nic nezmění. 

Takový závěr je nutno ještě kvalifikovat. V případě, že pohledávka subjektu B 

byla na subjekt B postoupena (a následně prokázána dlužníku, subjektu A), mohl by 

                                                 
53

 O započtení jako vynuceném protiplnění hovoří jak Lando, PECL op. cit., s. 150, tak Bar, DCFR op. 

cit., s. 1129. 
54

 Bar, DCFR op. cit., s. 1129: „Where the party giving notice has two or more rights, that party has to 

identify the right, or rights, to which the notice of set off relates.“ 
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subjekt A disponovat ještě jednou pohledávkou (či více) za postupitelem, kterou by 

mohl použít k započtení dle § 363 ObchZ. V případě, že by zahrnul tuto svou 

pohledávku do svého obecného uzavřeného kompenzačního úkonu, § 330 ObchZ nám 

nepomůže a takový kompenzační úkon by bylo nutno považovat za neplatný. 

Ustanovení § 330 ObchZ se totiž vztahuje na závazky, a v případě započtení i na 

pohledávky, jak uvedeno výše. Aplikace § 330 ObchZ i na pohledávky, které má 

subjekt A za postupitelem, by dle mého názoru byla již za hranicí přípustné analogie, 

neboť nahradili-li bychom kompenzační úkon subjektu A plněním stricto sensu 

subjektem B, aplikace § 330 ObchZ na pohledávku subjektu A za postupitelem by 

nepřicházela v úvahu. 

 

Obdobná situace nastává i v případě ručení, byl-li by subjekt A zároveň 

ručitelem pro třetí subjekt, má možnost započíst pohledávky tohoto třetího subjektu dle 

§ 306 odst. 2 ObchZ.  

c) Analýza ve vztahu ke generálnímu vymezení pohledávek, které jsou 

započítávány  

Případ generálního vymezení započítávaných pohledávek je nejextrémnějším 

případem a limitem, kdy je § 330 ObchZ analogicky aplikovatelný. V kombinaci 

s možností generálního vymezení pohledávek, proti kterým je započítáváno, může § 330 
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ObchZ učinit platným i kompenzační úkon, který jednoduše stanoví, že se započítávají 

všechny pohledávky proti všem pohledávkám. 

Jak patrno výše, jsem zastáncem co nejširší aplikovatelnosti § 330 ObchZ. 

Jakkoliv lze považovat možnost aplikovatelnosti § 330 ObchZ i v tomto případě za 

kontroverzní, považuji ji za obecně možnou. Takový závěr je nutno opět kvalifikovat. 

V případě problému č. 1, byla-li by jedna z pohledávek subjektu B na subjekt B 

postoupena bez notifikace postupitelem resp. prokázání postupníkem (subjektem B), na 

samotné aplikaci § 330 ObchZ se nutně nic měnit nemusí. Takový závěr obstojí 

v problému č. 2 pouze částečně. Budeme-li totiž interpretovat § 330 ObchZ tak, že se 

vztahuje i na případ plnění stricto sensu dluhu resp. pohledávky, jejíž postoupení nebylo 

notifikováno/prokázáno
55

, považuji možnost generálního započtení za vyloučenou a 

takový kompenzační úkon by byl neplatný pro neurčitost.
56

 Subjekt B coby dlužník 

pohledávky, která byla postoupena na subjekt A, nemá totiž v případě absence 

notifikace postupitelem či prokázání postupníkem (subjekt A) objektivní možnost se o 

postoupení pohledávky dozvědět. Bylo by absurdní poskytovat ochranu (spočívající 

v dovození dostatečné určitosti jeho kompenzačního úkonu) subjektu A, který jediný ví 

o postoupení pohledávky. Na rozdíl od problému č. 1 kompenzační úkon činí subjekt A 

a je to právě subjekt A, který má možnost kompenzační úkon vymezit.  

Naopak, bude-li § 330 ObchZ interpretován tak, že jej není možno aplikovat 

v případě plnění stricto sensu dluhu resp. pohledávky, jejíž postoupení nebylo 

notifikováno/prokázáno, pak generálnímu započtení z tohoto hlediska nic nestojí 

v cestě, neboť neaplikovatelnost § 330 ObchZ paradoxně kompenzačnímu úkonu opět 

propůjčí určitost. 

Problém ovšem může nastat i v opačném případě stejně jako v případě obecného 

uzavřeného vymezení, kdy pohledávka subjektu B byla na subjekt B 

postoupena. Obdobná situace nastává i v případě ručení, byl-li by subjekt A zároveň 

ručitelem pro třetí subjekt, má možnost započíst pohledávky tohoto třetího subjektu dle 

§ 306 odst. 2 ObchZ.  

                                                 
55

 Resp. bylo notifikováno nebo prokázáno neplatně. 
56

 Na rozdíl od problému č. 1. 
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Vnímavější čtenář si jistě musí povšimnout zdánlivé nekonzistentnosti 

v závěrech ohledně generálního započtení v problému č. 1 a problému č. 2. Nabízí se 

totiž otázka, proč výše uvedený problém se započtením pohledávky za postupitelem 

nezpůsobí nemožnost generálního započtení proti více pohledávkám ale pouze 

v případě generálního započtení více pohledávek. Odpověď lze nalézt v podmínce 

vzájemnosti pohledávek (§ 580 ObchZ). Možnost započtení pohledávky za 

postupitelem dle § 363 ObchZ je výjimkou z tohoto pravidla. V problému č. 1 subjekt A 

započítával proti více pohledávkám, které subjekt B za subjektem A skutečně má. 

Z podmínky vzájemnosti plyne, že ani jiné pohledávky (tedy ty, které by subjekt B měl 

za postupitelem) započíst nemůže. 

Přes výše uvedené problémy, které vyplývají z interakce započtení s jinými 

právními instituty, se domnívám, že započtení generálně vymezených pohledávek 

je obecně možné. Považuji za poctivé upozornit, že takový závěr není v souladu 

s DCFR ani PECL a do jisté míry snižuje ochranu subjektu B. Je třeba si ovšem 

uvědomit, že je to subjekt A, který se svým generálním započtením vystavuje riziku, že 

v případě soudního sporu bude muset prokazovat, které jeho pohledávky započtením 

zanikly. 

d) Řešení dle Nového občanského zákoníku 

Jak je uvedeno u problému č. 1 v případě započtení proti více pohledávkám, 

odkaz § 1982 odst. 2 NOZ bude činit výkladové obtíže. Bude-li tento odkaz vyložen 

úzce, tj. tak, že odkazuje pouze na § 1932 NOZ, který řeší pořadí započítání při plnění 

ve vztahu k nákladům, úrokům a jistině pohledávky, která je plněna, je aplikace § 1933 

vyloučena a možnost obecného uzavřeného započtení i započtení generálního rovněž 

tak.  

V případě širší interpretace odkazu § 1982 odst. 2 ObchZ i na § 1933 nic nebrání 

tomu, aby § 1933 NOZ byl aplikovatelný i na situaci obecného uzavřeného vymezení 

započítávaných pohledávek, a to s totožnou, výše uvedenou, argumentací. Rovněž tak 

limitace vyplývající z postoupení pohledávky na subjekt B bude zachována, neboť 

Nový občanský zákoník v § 1986 NOZ přebírá pravidlo § 363 ObchZ. Závěry ohledně 

aplikovatelnosti § 330 ObchZ i na situaci generálního vymezení započitatelných 
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pohledávek se v případě širší interpretace § 1982 odst. 2 NOZ uplatní v režimu Nového 

občanského zákoníku také. 

3. Shrnutí (Syntéza problému č. 1 a problému č. 2) 

Výše uvedené pasáže slouží pouze jako analytické rozčlenění problému 

započtení mnohých pohledávek navzájem. Níže uvedená tabulka obsahuje uvedené 

závěry ve zhuštěné formě. Kompenzační úkon opět činí subjekt A proti pohledávkám 

subjektu B. Doufám, že poslouží jako přehledný závěr.  

 Vymezení pohledávek subjektu A 

Obecné uzavřené Generální 

Pouze 

pohledávky 

za subjektem 

B 

I započitatelné 

pohledávky za 

třetí stranou 

Subjekt A má 

pouze 

pohledávky 

za subjektem 

B 

Subjekt A má i 

započitatelné 

pohledávky za 

třetí stranou 

Vymezení 

pohledávek 

subjektu B 

Obecné 

uzavřené 

Pouze pohledávky 

za subjektem A 

Dle § 330 

ObchZ platné 

a určité 

Taková situace 

neexistuje57 

Dle § 330 

ObchZ platné 

a určité 

Taková situace 

neexistuje58 

I pohledávky, proti 

nimž subjekt A 

může započíst 

pohledávky za třetí 

stranou59 

Dle § 330 

ObchZ platné 

a určité 

Neplatné pro 

neurčitost dle 

§ 37 ObčZ 

Taková 

situace 

neexistuje 

Neplatné pro 

neurčitost dle § 37 

ObčZ 

Generální 

Pouze pohledávky 

za subjektem A 

Dle § 330 

ObchZ platné 

a určité 

Taková situace 

neexistuje 

Dle § 330 

ObchZ platné 

a určité 

Taková situace 

neexistuje 

I pohledávky, proti 

nimž subjekt A 

může započíst 

pohledávky za třetí 

stranou60 

Dle § 330 

ObchZ platné 

a určité 

Neplatné pro 

neurčitost dle 

§ 37 ObčZ 

Neplatné pro 

neurčitost dle 

§ 37 ObčZ 

Neplatné pro 

neurčitost dle § 37 

ObčZ 

 

                                                 
57

 Taková situace sice nastat může, nicméně pohledávku za třetí stranou, kterou je možno použít 

k započtení, lze použít pouze proti pohledávce, která byla např. na subjekt B postoupena (§ 363 ObchZ). 
58

 Zde platí to samé jako v předchozí poznámce pod čarou. 
59

 Např. pohledávka, která byla na subjekt B postoupena; je lhostejné, zda subjekt A má skutečně 

pohledávku za třetí stranou (např. postupitelem), důležité je, že subjekt B má pohledávku, proti které 

existuje možnost započíst pohledávku za třetí stranou. 
60

 Taková situace sice nastat může, nicméně pohledávku za třetí stranou, kterou je možno použít 

k započtení, lze použít pouze proti pohledávce, která byla např. na subjekt B postoupena (§ 363 ObchZ). 
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IV. Zpětné účinky započtení 

1. Dva problémy zpětného účinku započtení 

Naše dva oblíbené subjekty, společnosti A a B, mají opět vzájemné, peněžité 

pohledávky. Tentokrát je pohledávka subjektu A za subjektem B opatřena 

příslušenstvím, tj. např. úroky z prodlení generované měsíčně, a je zajištěna (resp. 

utvrzena) smluvní pokutou. Subjekt B má za subjektem A pohledávku bez jakéhokoliv 

příslušenství či smluvních pokut. Pohledávky, míněno jistiny obou pohledávek, jsou 

stejně vysoké. Obě pohledávky jsou plně kompenzabilními a jejich splatnost nastala ve 

stejný okamžik a splatnost není nastavena ve prospěch ani jednoho ze subjektů. Oba 

subjekty jsou již rok v prodlení. 

 

Dle § 580 ObčZ i § 1982 odst. 2 NOZ zánik obou pohledávek nastane k 

okamžiku, kdy se setkaly pohledávky způsobilé k započtení. Při aplikaci ustanovení 

§ 580 ObčZ, resp. § 1982 odst. 2 NOZ dojde k zániku obou pohledávek ke stejnému 

okamžiku, tj. k okamžiku splatnosti obou pohledávek.
61

 Fikce obsažená v obou 

ustanoveních tedy způsobí, že k prodlení de iure nedošlo.
62

 

Takto koncipovaný retrospektivní účinek započtení vyvolává ve výše 

vymezeném skutkovém stavu dva okruhy problémů. První se týká účinku započtení na 

příslušenství pohledávky subjektu A během onoho roku po splatnosti. Druhý se týká 

účinku vlivu na smluvní pokutu vzniklou v důsledku prodlení subjektu B.  

                                                 
61

 V případě, kdy splatnost obou pohledávek nastala před jejich kompenzabilitou (splněním např. 

podmínky vzájemnosti), zaniknou pochopitelně k okamžiku, kdy kompenzabilita nastala. Tato skutečnost 

na níže uvedené analýze mění pouze to, že prodlení de iure nenastalo po okamžiku vzniku 

kompenzability. 
62

 Švestka, op. cit., s. 1695 - 1699 
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Na problémy, které takové započtení způsobí v účetnictví obou subjektů, 

upozorňuje Čech a nebudu se jim v této práci věnovat.
63

 Upozorňuji, že řešení bude 

v režimu Nového občanského zákoníku úplně stejné. Nevhodnosti takového řešení se 

věnuje Čech i tato práce níže.  

2. Analýza účinku započtení na úroky z prodlení vzniklé po splatnosti 

a) Započtení jistin pohledávek 

V případě nekvalifikovaného započtení, kdy subjekt A započte jistinu své 

pohledávky za subjektem B, je nesporné, že subjekt A přijde o příslušenství.
64

 Fikce se 

uplatní v plném rozsahu. Nejvyšší soud ČR ve své rozhodovací praxi
65

 potvrdil 

rozhodnutí nižší instance, ve kterém odvolací soud zamítl žalobu na úroky z prodlení, 

které pohledávka generovala po okamžiku setkání obou splatných pohledávek. 

Z hlediska subjektu B je jasné, že výhodnější je započíst jistiny pohledávek. Tím 

zanikne zdroj narůstání úroků z prodlení. Příslušenství pohledávky nelze dále úročit; dle 

rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR publikovaného pod R 5/2006: „Občanský zákoník ani 

obchodní zákoník neumožňují věřiteli požadovat po dlužníku příslušenství (úrok z 

prodlení) pro případ prodlení s placením příslušenství pohledávky;“
66

 Efektivně tedy 

subjekt B přesune náklady svého prodlení na subjekt A.  

Lze namítnout, že v režimu Nového občanského zákoníku připadá v úvahu 

aplikace § 1932 odst. 2 NOZ. Ustanovení § 1932 stanoví, že „[u]rčí-li dlužník, že plní 

nejprve na jistinu, úročí se náklady i úroky.“ Pokud by subjekt B zaslal peníze a určil, 

že plní na jistinu, pak nejen, že nezpůsobí zpětný zánik úroků z prodlení, ale od 

okamžiku plnění by se úroky z prodlení začaly úročit. Toto pravidlo zjevně bojuje proti 

                                                 
63

 Čech, P. Úskalí zpětného účinku započtení. Právní rádce. 2012, roč. 20, č. 6, s. 23-25. 
64

 Ibid. 
65

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 11. 2001, sp. zn. 29 Odo 723/2001. 
66

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. srpna 2006, sp. zn. 21 Cdo 3173/2005. uveřejněné ve 

Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 5/2006; dále např rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 

ze dne 30. srpna 2006, sp. zn. 29 Odo 689/2006, rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. května 

2007, sp. zn. 29 Odo 1797/2007, rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. srpna 2006, sp. zn. 29 Odo 

919/2006, rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. srpna 2004, sp. zn. 33 Odo 1170/2003. 
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spekulativnímu plnění a přesunu nákladů prodlení. V režimu započtení se takové řešení 

ovšem neuplatní, neboť prodlení de iure neexistuje, takže není co úročit.
67

 

b) Kdo započte šikovněji, vyhraje? 

i. Vymezení šikovnosti 

Z hlediska subjektu B je situace jasná – započíst jistiny. Odlišná situace nastává 

v případě, kdy kompenzační úkon provede subjekt A. Čech navrhuje pro případ výše 

vymezeného skutkového stavu výhodnější způsob zápočtu pro subjekt A. Ve své úvaze 

vychází z možnosti zápočtu příslušenství pohledávky. Taková možnost je nesporná: 

„[b]yť jsou úroky z prodlení příslušenstvím pohledávky, neznamená to, že jsou 

neoddělitelně spjaty s pohledávkou. Jsou samostatným hmotněprávním nárokem, 

samostatně uplatnitelným a disponovatelným, ve vztahu k pohledávce jsou nárokem 

akcesorickým. Není proto správný názor, podle něhož má-li se právní úkon týkat úroků, 

musí se týkat pohledávky, jejímž jsou příslušenstvím. Úroky lze samostatně uznat a 

započíst, aniž by zároveň musela být uznána a započtena jistina, a mohou být i smluvně 

převedeny na jiného.“
68

 

Dle Čecha by tedy subjekt A nejprve mohl započíst úroky z prodlení 

vygenerované svou pohledávkou proti jistině pohledávky subjektu B. Ve výsledku by 

subjekt A disponoval stále stejnou jistinou své pohledávky, která by dále generovala 

příslušenství, a zároveň by umenšil svůj dluh. Následně by buďto započetl zbytek své 

pohledávky, anebo plnil.  

Jakkoliv souhlasím se zmírněním retrospektivních důsledků započtení, 

souhlasím s takto navrženým řešením s nezbytnou kvalifikací. Vhodnost Čechova řešení 

závisí na otázce, zda by plnění (zaplacení) úroků z prodlení subjektem B či započtení 

(coby vynuceném plnění)
69

 úroků z prodlení subjektem A představovalo po následném 

                                                 
67

 Aplikace ustanovení § 1932 odst. 2 NOZ připadá, dle mého názoru, v kontextu započtení v úvahu 

pouze v okamžiku, kdy pohledávky jsou splatné v jiný okamžik, resp. pro úroky z prodlení vzniklé před 

okamžikem, kdy nastala kompenzabilita. Tomuto problému se věnuji níže.  
68

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. srpna 2009, sp. zn. 32 Cdo 2421/2009. 
69

 Vycházím ze závěrů předchozí kapitoly o nesprávnosti činění rozdílu mezi započtením a plněním 

stricto sensu. 
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započtení bezdůvodné obohacení ve smyslu § 451 odst. 2 ObčZ resp. § 2991 odst. 2 

NOZ.
70

  

ii. Plnění či započtení úroků z prodlení coby bezdůvodné obohacení 

V případě, že budeme považovat plnění úroků z prodlení subjektem B (resp. 

jejich započtení subjektem A) za bezdůvodné obohacení, povede Čechův model bohužel 

k absurdním důsledkům. Tyto důsledky jsou nejryzejší ukázkou nevhodnosti 

retrospektivně koncipovaného započtení. Představme si, že příslušenství v době zápočtu 

činilo polovinu jistiny obou pohledávek. V prvním kroku započte subjekt A pouze 

příslušenství. Subjekt B bude tedy disponovat poloviční jistinou.  

Splní-li nyní buď A zbytek svého dluhu nebo subjekt B svůj dluh, subjekt A 

skutečně v tomto pomyslném transakčním boji zvítězí. V tomto okamžiku ale vzniká 

další otázka, co se stane, když jeden ze subjektů v druhém kroku započte zbytek své 

pohledávky. V tom okamžiku totiž polovina pohledávky jistiny subjektu A a celý 

zbytek jistiny pohledávky subjektu B zanikne k okamžiku splatnosti. Je nutné si 

uvědomit, že úroky z prodlení, které byly započteny v prvním kroku, byly počítány 

z celé částky jistiny pohledávky subjektu A. Nebyl-li ale subjekt B v prodlení 

s polovinou svého dluhu, nemohlo dojít k započtení úroků z prodlení v takové výši, 

v jaké je subjekt A započetl. Polovina započteného příslušenství tedy představuje 

bezdůvodné obohacení. Představuje-li ale započtení úroků z prodlení z poloviny 

bezdůvodné obohacení, pak jistina subjektu B nebyla po prvním kroku poloviční, nýbrž 

tříčtvrtinová. Tato skutečnost se dále promítne ve výši započítaných úroků v prvním 

kroku, neboť nikoliv polovina započtených úroků z prodlení je bezdůvodným 

obohacením, nýbrž polovina poloviny takto započítaných úroků. V této řadě lze 

pokračovat do nekonečna. 

Takový závěr je bohužel absurdní. Lze jistě dospět ke vzorci, který by vyjádřil, 

jak velké úroky z prodlení lze započíst v prvním kroku, neboť nejde o nic jiného než o 
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 V režimu současně platného práva bude započtení úroků z prodlení absolutně neplatné dle § 39 ObčZ, 

neboť nebyly splněny podmínky kompenzability. Lze namítnout, že započtení úroků z prodlení není 

bezdůvodným obohacením, neboť jednoduše není co vydat ve smyslu § 451 odst. 1 ObčZ. Jinými slovy 

nedošlo k žádnému převodu. Z hlediska této práce nejde o zásadní rozdíl, a důsledky započtení jistiny 

pohledávky bude mít stejný vliv na již zaplacené a i započtené úroky z prodlení. Z hlediska této práce je 

zásadní, jaký je režim nahlížení na zaplacení resp. započtení úroků z prodlení po následném zápočtu 

jistiny.  



42 

 

součet nekonečné geometrické řady.
71

 Obávám se však, že takové řešení není vhodné a 

už vůbec ne žádoucí. 

iii. Plnění či započtení úroků z prodlení nikoliv coby bezdůvodné 

obohacení 

Nebudeme-li chápat plnění či započtení úroků z prodlení subjektem A jako 

bezdůvodné obohacení v případě následného započtení, pak Čechovo řešení nečelí výše 

uvedeným problémům vyplývající z fikce retrospektivního zániku pohledávek.  

Argumentem pro závěr, že plnění či započtení úroků z prodlení po následném 

započtení jistiny nepředstavuje bezdůvodné obohacení, může být arbitrární rozdíl mezi 

oním následným započtením a plněním stricto sensu. Započetl-li by totiž subjekt A 

úroky z prodlení ze své pohledávky proti jistině svého dluhu a následně plnil svůj dluh 

například zasláním peněz na účet, žádný problém by nevznikl. Vzhledem k tomu, že 

výše v kapitole o započtení v případě mnohosti pohledávek argumentuji tak, že 

započtení se neliší od plnění, pak by měl takový argument platit v tomto případě úplně 

stejně. 

Dalším argumentem je další arbitrární rozdíl - tentokrát v osobách věřitelů. 

Široké chápání retrospektivních účinků započtení (tj. chápání započtených či 

uhrazených úroků z prodlení následované započtením jako bezdůvodné obohacení) do 

jisté míry podporuje postoupení oné hodnotnější pohledávky (tj. pohledávky subjektu 

A) na třetí subjekt. V ten okamžik totiž subjekt A obdrží za pohledávku cenu, která 

bude odpovídat nejen jistině, ale i příslušenství.
72

 I kdyby měl subjekt B pohledávku za 

postupníkem, ve vztahu k němu bude kompenzabilní až okamžikem postoupení, neboť 

až poté nastala vzájemnost, coby jedna z podmínek kompenzability dle § 580 ObčZ 

resp. § 1982 odst. 1 NOZ. Samozřejmě, že v obchodněprávním režimu i v režimu 

Nového občanského zákoníku tento argument platí pouze v případě, kdy subjekt A není 
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 V prvním kroku lze započíst úrok z prodlení, který nebude zasažen následným zápočtem jistiny, ve 

výši: 
                                     

     
                                     

                             
 
; v případě dvou vzájemných jistin ve výši 100,- Kč a úroku 

z prodlení ve výši 50,- Kč ke dni kompenzačního úkonu by započitatelný (a započtením jistin 

nedotknutelný) úrok činil cca 33,3 Kč. 
72

 Bude samozřejmě odpovídat i bonitě dlužníka atd. – z hlediska mé práce jde o irelevantní faktory. 
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prvním věřitelem v řadě (viz § 363 ObchZ resp. § 1986 NOZ). To však obecně 

nesnižuje váhu předestřeného argumentu.  

Snad úplně nejparadoxnější situace, a ad absurdum argument ve prospěch 

Čechova řešení, vznikne, pokud byúroky z prodlení pohledávky subjektu A byly stejně 

vysoké jako jistina pohledávky subjektu B. V tom okamžiku totiž zanikne celá jistina 

subjektu B a subjektu B nezbude nic k započtení. Nebude mít tedy příležitost „vyrušit“ 

započtení úroků z prodlení subjektem A a dostat se do režimu bezdůvodného obohacení. 

Pozice subjektu B by tedy záležela na tom, jak velká je jistina jeho pohledávky vůči 

úrokům z prodlení jeho dluhu. Je-li jeho jistina vyšší, pak může svým následným 

započtením eliminovat následky prvního kroku. Naopak, je-li jeho jistina nižší, pak tuto 

možnost nemá. 

Řešení, kdy již zaplacené úroky z prodlení nepředstavují bezdůvodné obohacení 

v případě následného zápočtu pohledávek, není v Evropě neobvyklé. Například 

nizozemské právo řešení tohoto problému obsahuje přímo v zákoně. Dle čl. 6:129 NBW 

se na již zaplacené úroky z prodlení fikce retrospektivního zániku pohledávek 

nevztahuje. Bohužel v současně platném právu ani v Novém občanském zákoníku 

podobné ustanovení nenajdeme. 

Rovněž tak v německé doktríně bylo dovozeno, že strana, která plnila, ačkoliv 

mohla vznést námitku započtení, nemůže později nárokovat takové plnění cestou 

bezdůvodného obohacení.
73

  

Považovali-li bychom již uhrazené příslušenství za bezdůvodné obohacení, 

narážíme na tradiční problém právních fikcí. Je určitě možné si představit situaci, kdy 

bude část úroků z prodlení zaplacena a po čtyřech letech se započte. V tom okamžiku 

již bude ale bezdůvodné obohacení promlčeno dle § 397 ObchZ.
74

  

                                                 
73

 Zimmermann, R. Comparative Foundations of a European Law of Set-Off and Prescription. 

Cambridge : Cambridge University Press, 2004. 196 s. ISBN: 0-521-81461-8. s. 38; Bar, DCFR, op. cit., 

s. 1133. 
74

 Je pravda, že celá pohledávka bude započtena, ale dle § 358 ObchZ promlčení pohledávek není 

překážkou započtení, setkaly-li se pohledávky ještě před promlčením. 
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c) Shrnutí možných řešení a navazující problémy 

i. Dvě možná řešení – úzké a široké pojetí retrospektivity započtení 

Vymezený problém nemá v režimu retrospektivních účinků započtení dobré 

řešení. První a prozatím nejlepší variantou se jeví Čechův model v kombinaci 

s absencí vlivu započtení jistiny na započtené úroky z prodlení v prvním kroku (úzké 

pojetí retrospektivity započtení). Proti takto navrženému modelu lze vznést snad 

pouze jednu námitku. 

Ta je postavena na předpokladu racionálního zákonodárce. Pokud bychom 

nepovažovali plnění úroků z prodlení či jejich započtení v prvním kroku za bezdůvodné 

obohacení po následném započtení jistiny, vyprázdníme do značné míry efekt, který 

chtěl zákonodárce institutu započtení dát. Domnívám se, že takový výklad by ponechal 

institutu započtení retrospektivní efekt pouze v případě, kdy by subjekty A či B 

započetly pouze jistiny pohledávek. Subjekt A by následně nemohl požadovat úroky 

z prodlení. Interpretace, že by je snad požadovat mohl (i po započtení jistin pohledávek) 

vyprázdní institut retrospektivních účinků úplně, a proto je nepřípustná.  

Druhá možná varianta řešení je ta, kdy subjektu B zůstane po prvním kroku (tj. 

započtení úroků z prodlení subjektem A) námitka započtení jeho pohledávky, a to v 

jejím plném rozsahu (široké pojetí retrospektivity započtení). Tak bude možné, aby 

se subjekt B svým započtením dostal do takového režimu, jakoby úroky z prodlení 

v prvním kroku započteny nebyly. Toto řešení zachovává plnou míru šíře aplikace 

retrospektivních účinků započtení. Vede ovšem k takovému závěru, že subjekt B by 

mohl započíst i pohledávku, kterou vůbec nemá (v případě, že úroky z prodlení jeho 

dluhu se vyrovnaly jistině jeho pohledávky).  

Obě řešení považuji za legitimní a v rámci současného platného práva i Nového 

občanského zákoníku za možná s tím, že favorizuji Čechovo řešení. Čechovo řešení sice 

zužuje dle mého názoru příliš retrospektivní účinek započtení a staví započtení jako 

soutěž o chytřejší právní úkon. Soutěže o chytřejší právní úkon jsou ale v právní realitě, 

obzvláště obchodněprávní, běžné. Rovněž tak subjekt B měl po celou dobu možnost 

svůj dluh buďto splnit, anebo započíst. Navíc se dobře vyrovnává s arbitrárním rozdílem 
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mezi plněním a započtením, kdy v případě, že by jistina v druhém kroku byla plněna, 

nikoliv započtena, žádný problém s bezdůvodným obohacením by nevznikl. 

Řešení druhé šíři retrospektivních účinků zachovává s tím, že vede k možnosti 

započtení pohledávky, kterou již subjekt B nedisponuje. Taková možnost ale dle mého 

názoru plyne přímo z fiktivní konstrukce započtení a je pojmově možná. Nadále je 

zarážející, že bude-li subjekt A po započtení úroků z prodlení proti dlužné jistině plnit 

zbytek svého dluhu, žádný problém s bezdůvodným obohacením nevzniká, na rozdíl od 

situace, kdy by zbytek své dlužné jistiny splnil. Interpretace, kdy by subjekt B mohl 

započíst svou jistinu i poté, co byla splněna subjektem A, je za hranou možné 

interpretace úkonu splnění dluhu (viz § 324 ObchZ resp. § 1908 NOZ). Soutěž o 

chytřejší právní úkon z Čechova řešení se tedy nevyhne ani druhému řešení. 

ii. Úroky coby součást jistiny 

Zajímavou modifikací našeho problému, vznikající pouze v kontextu širokého 

pojetí retrospektivity započtení, je situace, kdy se úroky, či úroky z prodlení stanou 

součástí jistiny pohledávky ve smyslu rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR publikovaného 

pod R 5/2006 „[…] není dotčeno právo účastníků dohodnout se, že smluvené úroky se 

stanou součástí jistiny.“
75

  

Domnívám se, že v takovém případě zůstanou již přirostlé úroky z prodlení 

započtením nedotčeny. Umožní-li totiž přírůst příslušenství k jistině možnost prolomení 

zákazu úročení úroků, pak lze a fortiori argumentovat tak, že ani započtení na jejich 

existenci nemůže mít vliv. 

iii. Postoupení tam a zpět 

Do jisté míry perverzní motivaci poskytuje retrospektivní započtení, uvážíme-li 

kombinaci možnosti započtení s postoupením pohledávky. Subjekt A se ve snaze 

nepřijít o úroky z prodlení vygenerované svou pohledávkou, může snažit obejít zpětné 

účinky započtení tak, že postoupí pohledávku na třetí subjekt a nechá ji postoupit zpět 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 

5/2006; dále např rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. srpna 2006, sp. zn. 29 Odo 689/2006, 

rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. května 2007, sp. zn. 29 Odo 1797/2007, rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. srpna 2006, sp. zn. 29 Odo 919/2006, rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 

ze dne 31. srpna 2004, sp. zn. 33 Odo 1170/2003. 
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na sebe s tím, že vzájemnost pohledávek (ve smyslu § 580 ObčZ) nastala až okamžikem 

zpětného postupu a úroky z prodlení vygenerované od okamžiku splatnosti do okamžiku 

zpětného postupu zůstanou nedotčeny.  

Východiskem nutně musí být úvaha, že zpětné účinky postoupení byly do 

zákona (ať již Občanského zákoníku či Nového občanského zákoníku) vtěleny 

demokraticky legitimizovaným zákonodárcem a s pokusy o jejich obejití se nelze smířit, 

ačkoliv s celou konstrukcí zpětných účinků započtení nesouhlasím (viz níže). Nabízím 

tedy tři způsoby, kterými lze takovou situaci řešit. 

Prvním a nejintuitivnějším řešením je neplatnost dle § 39 ObčZ, resp. 580 NOZ 

pro obcházení zákona.
76

 Zásadním nedostatkem je nutnost prokazovat, že postoupení 

bylo „[…]použití[m] prostředku, který sice není sám o sobě zákonem zakázaný, avšak 

sleduje cíl záměrně dosáhnout výsledek, který není předvídán a není žádoucí.“
77

 Na 

druhé straně stojí zpochybňování možná zcela legitimního obchodu, který se navenek 

pouze jeví jako nestandardní. Strany by tedy byly chyceny do úplně zbytečného sporu. 

Druhým řešením je využití ponechání dlužníkovi, tj. subjektu B, možnost 

námitky započtení své pohledávky proti takto postupované pohledávce dle § 363 ObchZ 

resp. § 1986 NOZ. Postoupením pohledávky se z hlediska ani jednoho subjektu nic 

nezmění, neboť přes jakékoliv postoupení, bude okamžik, kdy se pohledávky staly 

započitatelnými, okamžikem splatnosti. Očividným nedostatkem je neaplikovatelnosti 

§ 363 ObchZ resp. § 1986 NOZ v případě, kdy subjekt A nebyl prvním věřitelem 

v řadě. Druhým nedostatkem je nevyužitelnost tohoto řešení v občanskoprávním režimu 

dle § 529 odst. 2 ObčZ, neboť dlužník by mohl namítat pouze pohledávky k započtení, 

které měl za předchozím věřitelem, tj. oním třetím subjektem.
78

  

Třetím řešením je konstruovat požadavek vzájemnosti tak, že zpětné 

postoupení nezpůsobí „novou vzájemnost“ ve smyslu § 580 ObčZ, ale obnoví se stav, 

jakoby k postoupení pohledávek nedošlo. Ve prospěch takového řešení mluví jazykový 

výklad § 580 ObčZ. Je nepochybné, že pohledávky před jakýmkoliv postupováním byly 
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 Důvodová zpráva k § 580 NOZ: „Obcházení účelu zákona není jako důvod neplatnosti výslovně 

uvedeno, nicméně není pochyb, že i to zakládá rozpor se zákonem a navržené znění úvodního ustanovení 

kryje i tento případ.“ 
77

 Švestka, op. cit., s. 350 – 359. 
78

 Křetínský, D. Námitka započtení při postoupení pohledávky, Právní rozhledy 1998, č. 10, s. 499 – 500. 
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vzájemné a započitatelné. Okamžik, ke kterému se setkaly vzájemné pohledávky, byl 

tedy konkrétní okamžik v čase, v našem případě splatnost obou pohledávek. Na právech 

subjektu B se v rámci třetího řešení nic nezmění a postoupením, jakkoliv spekulativním, 

neutrpí žádnou újmu.  

Druhé a třetí naznačené řešení budou ve většině případů mířit k úplně stejnému 

výsledku. Jediným rozdílem je situace, kdy by subjekt A nebyl prvním věřitelem v řadě. 

Neodvažuji se předvídat, k jakému řešení by se Nejvyšší soud ČR přiklonil. 

d) Úvaha de lege ferenda 

Nový občanský zákoník stejně jako současně platné právo konstruuje účinky 

započtení zpětně. Takové řešení stojí uprostřed dvou čistších konstruktů. Na jedné 

straně nalezneme započtení, které funguje automaticky, ipso iure, a to k okamžiku, kdy 

se pohledávky staly započitatelnými. Vědomí stran je irelevantní. Ipso iure účinky 

započtení jsou nejstarší a na území současné České republiky fungovalo do roku 1950
79

 

a v některých jurisdikcích funguje dodnes
80
. Jak upozorňuje Čech ipso iure zánik 

závazků klade větší nároky na bdělost stran. Na druhou stranu nevznikají paradoxy 

plynoucí z fikce retrospektivity. Na straně druhé stojí prospektivní konstrukce účinků 

započtení. Zachovává výhodu nutnosti kompenzačního úkonu a zároveň nezpůsobuje 

výše naznačené paradoxy. Takové řešení favorizuje jak DCFR v čl. 6:107, tak PECL a 

rovněž tak některé evropské jurisdikce.
81

 

Na většinu problémů související s retrospektivním účinkem započtení 

upozorňuje již Čech.
82

 Již tyto problémy, především v oblasti účetnictví, samy o sobě 

mohou sloužit jako dobrý důvod k odmítnutí retrospektivních účinků započtení a přijetí 

daleko přirozenější konstrukce prospektivního započtení. 

                                                 
79

 Čech 2012, op. cit.; takový názor rozhodně nebyl v dané době nekontroverzní: Rouček, F., Sedláček J. 

a kol. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na 

Slovensku a v Podkarpatské Rusi, Díl šestý, Praha, 1937, s. 356, citace: „K uskutečnění kompensace 

nestačí, když jsou dvě vzájemné pohledávky proti sobě. Ze souvislosti §§ 1438 a 1442 ob. z. obč. se 

podává, že okolnost ta zakládá nárok na kompensaci, že však k jejímu uskutečnění musí k tomu přistoupiti 

ještě prohlášení dlužníkovo, že kompensaci uplatňuje. Kdy se má takové prohlášení státi, závisí na vůli 

toho, kdo chce kompensovati.“ 
80

 V zemích EU jde např. o Belgické království, Lucemburské velkovévodství a Španělské království - viz 

Bar, DCFR, op. cit., s. 1132 
81

 V zemích EU jde např. o Norské království, Švédské království a Finská republika – viz Bar, DCFR, 

op. cit. , s. 1133 
82

 Čech 2012, op. cit. 
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Zásadní problém, který já spatřuji v retrospektivní konstrukci účinků započtení, 

je přehlížení hodnoty peněz. Retrospektivní účinek započtení vlastně stojí na 

jednoduché úvaze, že stejně vysoká pohledávka A za B je stejně hodnotná jako stejně 

vysoká pohledávka B za A. Taková úvaha mohla platit snad dříve, nicméně v době, kdy 

finanční trh tvoří velmi podstatnou část celého trhu, je značně zastaralá.  

Hodnota peněz v čase je cenou, za kterou se věřitel pohledávky vzdává na čas 

svých prostředků. Tato hodnota je vyjádřena v příslušenství pohledávky, tj. např. v 

úrocích, úrocích z prodlení, ale do jisté míry i ve smluvní pokutě. Z toho vyplývá, že 

věřitel pohledávky opatřené vyšším příslušenstvím se vzdával svých prostředků 

obtížněji, neboť jeho preference byly spíše na straně současné hodnoty peněz. Na druhé 

straně dlužník takovéto pohledávky byl ochoten přistoupit na vyšší příslušenství, čímž 

rovněž tak vyjádřil svoji preferenci současného nad budoucím. Oba subjekty tedy jasně 

vyjádřily, že prodlení se splněním tohoto dluhu je pro subjekt A daleko bolestivější než 

prodlení se splacením dluhu, který takovým příslušenstvím opatřen nebyl. Fikcí 

způsobit, že tyto dvě pohledávky jsou vlastně totožné, je jako předstírat, že dva totožné 

stromy mají úplně stejnou hodnotu, ačkoliv jeden z nich plodí 1000 jablek ročně, 

zatímco druhý plodí 2000 jablek ročně. Jinými slovy stokoruna pro jednoho není to 

samé, jako stokoruna pro druhého. Nelze tedy než souhlasit s Čechovým zklamáním 

nad řešením přijatým v Novém občanském zákoníku. 

3. Analýza účinku započtení na smluvní pokutu a náhradu škody 

Židlík dovozuje, že „[o]bdobné dopady jako u úroků z prodlení má započtení i 

na smluvní pokutu či náhradu škody spojené s prodlením s plněním závazku.“
83

 S tímto 

názorem nesouhlasím, a to bez ohledu na řešení účinků započtení na úroky z prodlení. 

Potenciální zánik obou nároků, tj. nároku na smluvní pokutu i náhradu škody, považuji 

za úzce spojený a argumentaci poskytnu pro smluvní pokutu, která, jak bude snad 

zřejmé, a minori ad maius poskytne důvody i pro „nezaniknutí“ nároku na náhradu 

škody.  

Smluvní pokuta není příslušenstvím věci dle § 121 ObčZ a § 513 NOZ. Smluvní 

pokuta se chová značně odlišně od příslušenství pohledávky. Úroky z prodlení jsou 
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 Židlík, R. Započtení pohledávek [online]. 2008 [cit. 1. 5. 2013]. Rigorózní práce. Masarykova 

univerzita, Právnická fakulta. Dostupné z: is.muni.cz/th/13691/pravf r a2/zapocteni.doc . s. 55. 
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zákonným důsledkem prodlení dlužníka dle § 517 odst. 2 ObčZ resp. § 369 odst. 1 

ObchZ a § 1970 NOZ. Smluvní pokuta musí být sjednána dle § 544 ObčZ a § 2048 

NOZ. V režimu Občanského zákoníku je navíc úprava úroku z prodlení kogentní, a tedy 

jí nelze smluvně modifikovat, např. si stanovit jinou výši úroku z prodlení.
84

  

Příslušenství pohledávky, úroky z prodlení, nelze samostatně dále úročit.
85

 

Smluvní pokuta, a to ačkoliv je sjednána denní sazbou za každý den prodlení, úročena 

být může a úročena po své splatnosti ze zákona je.
86

 Z tohoto hlediska se smluvní 

pokuta chová jako samostatná jistina, resp. jako mnoho malých jistin v případě sjednání 

jejího vzniku závislého na době prodlení. 

Zdánlivě obdobný charakter jako příslušenství vykazuje smluvní pokuta 

v případě postoupení pohledávky dle § 524 ObčZ. Nejvyšší soud ČR ve svém 

rozhodnutí konstatoval, že „[p]ostoupením pohledávky přechází ze zákona na nového 

věřitele pohledávka v té podobě, v jaké existovala v okamžiku postupu, tj. nejen s 

příslušenstvím, ale též včetně tzv. vedlejších práv (zejména práv zajišťovacích), i když 

tato práva nejsou ve smlouvě o postoupení pohledávky výslovně určena.“
87

 Domnívám 

se však, stejně jako Patěk
88
, že toto rozhodnutí není v souladu s korektní interpretací 

§ 524 odst. 2 ObčZ a nedostatečně rozlišuje mezi „ujednáním o smluvní pokutě“ a 

„právem na zaplacení smluvní pokuty.“
89

 Korektní interpretace § 524 ObčZ dle mého 

názoru musí vést k závěru, že již vzniklé právo na zaplacení smluvní pokuty (lhostejno, 

zda splatné či nikoliv) není postoupením pohledávky nijak dotčeno a nepřechází spolu 

s pohledávkou na rozdíl od příslušenství. Úprava v Novém občanském zákoníku 

vychází z úpravy současné a zmíněný rozdíl v režimu Nového občanského zákoníku 

přetrvá.  

Rozdíl mezí smluvní pokutou a příslušenstvím dobře vyniká v kontextu 

promlčení. Ve vztahu k příslušenství Nejvyšší soud ČR rozhodl, že „[d]ojde-li k 
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 Např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. března 2005, sp. zn. 33 Odo 1117/2003. 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. března 2004, sp. zn. 35 Odo 101/2002. 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 8. 2006, sp. zn. 32 Odo 475/2005, publikovaný pod R 

80/2007 
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 Patěk, D. Osud smluvní pokuty při cesi zajištěné pohledávky (aneb k akcesoritě smluvní pokuty). Právní 

rozhledy. 2008, roč. 16, č. 8. s. 294-297. 
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promlčení hlavního závazkového právního vztahu, nemůže se takový právní následek 

uplynutí času nevztahovat k závazku vedlejšímu (akcesorickému).“
90

 Naopak v případě 

smluvní pokuty Nejvyšší soud ČR dospěl k závěru, že „[p]rávo na zaplacení takto 

sjednané smluvní pokuty vzniklé za určitý den prodlení se proto promlčí uplynutím 

čtyřleté promlčecí doby počítané od tohoto dne (srov. § 393 odst. 1, § 387 odst. 1 a § 

397 obchodního zákoníku).“
91,

 
92

 Konstruovali-li bychom účinek započtení tak, že de 

iure právo na smluvní pokutu nikdy neexistovalo, dostaneme se do absurdní situace, 

kdy jistiny, z nichž jedna je promlčena a nikdy se (coby nepromlčené) nesetkaly ve 

smyslu § 358 odst. 1 ObchZ, nebyly započitatelné proti sobě, ale nic by nebránilo 

započtení smluvních pokut. 

Smluvní pokuta má charakter tzv. paušalizované náhrady škody.
93

 Navíc 

„[ú]čelem smluvní pokuty je donutit dlužníka pohrůžkou majetkové sankce k řádnému 

splnění závazku.“
94

 Účelem smluvní pokuty tedy není pouze vyrovnávat preferenci 

současného nad budoucím, jako je tomu u příslušenství, ale především aktivně působit 

coby motivační a sankční prvek. 

Funkce smluvní pokuty coby paušalizované náhrady škody se mj. zřetelně 

projevuje v kontextu odstoupení od smlouvy dle § 48 ObčZ. Dle § 48 odst. 2 ObčZ: 

„Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší, není-li právním předpisem 

stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak.“ Jde o stejný retrospektivní účinek jako 

v případě započtení. Předpokladem odstoupení je prodlení jedné strany. U započtení jde 

o pouhou splatnost pozdější pohledávky. 

Vliv odstoupení na nárok na zaplacení smluvní pokuty řešil Nejvyšší soud ČR 

ve své rozhodovací praxi následovně: „Nárok na smluvní pokutu však v důsledku 

odstoupení od smlouvy nezaniká, vznikl-li ještě před odstoupením od smlouvy z důvodu 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 21 Cdo 3173/2005; naposledy potvrzeno 

rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 11. 2012, sp. zn. 29 Cdo 2316/2011. 
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jejího dřívějšího porušení. Nárok na smluvní pokutu i právo na zrušení smlouvy 

odstoupením jsou v posuzované věci důsledkem porušení smlouvy.“
95

  

Vzhledem k výše uvedeným rozdílům mezi příslušenstvím pohledávky a 

smluvní pokutou zajišťující pohledávku, nemůže závěr o retrospektivních účincích 

započtení na smluvní pokutu obstát. Smluvní pokuta nebude dotčena pozdějším 

započtením. Pro úplnost je třeba poznamenat, že ve všech výše uvedených případech je 

úplně lhostejné, zda smluvní pokuta byla sjednána jako jednorázová částka nebo 

opakující se plnění, určené např. procentní sazbou za každý den prodlení.  

4. Třetí problém zpětného účinku započtení na úroky vzniklé před 

splatností 

a) Vymezení problému 

Zpětné účinky započtení mohou způsobit interpretační problém i ve vztahu 

k úrokům z prodlení vzniklým před splatností pohledávky. Tento problém vzniká pouze 

v režimu Nového občanského zákoníku. Řekněme, že oba subjekty A a B mají plně 

kompenzabilní pohledávky. Splatnost nastala ovšem postupně tak, že pohledávka 

subjektu A se stala splatnou v čase T1 a pohledávka subjektu B se stala splatnou v čase 

T1 + 1 rok. Započte-li subjekt B svou pohledávku proti jistině subjektu A, pak jistina 

subjektu A přestane existovat k okamžiku T1 + 1 rok.
96

 

Dle § 1932 odst. 2 NOZ „[u]rčí-li dlužník, že plní nejprve na jistinu, úročí se 

náklady i úroky.“ Vzniká tedy otázka, od jakého okamžiku úročit úroky prodlení 
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 Rozhodnutí Nejvyšššího soudu ČR ze dne 25. 6. 2003, sp.zn. 33 Odo 131/2003-65. 
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 Ustanovení § 1932 odst. 2 NOZ připadá v úvahu samozřejmě i v situaci, kdy kompenzabilita 

pohledávek nastala až po splatnosti obou pohledávek. V tom okamžiku se zabýváme pochopitelně úroky 
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pohledávky. Pro přehlednost předpokládám, že kompenzabilita nastala před splatností obou pohledávek. 
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vygenerované pohledávkou subjektu A během onoho roku, kdy byl subjekt B v prodlení 

s úhradou svého dluhu.
97

  

b) Aplikovatelnost § 1932 odst. NOZ na úroky z prodlení 

Ve výše uvedených odstavcích jsem vztáhl aplikaci § 1932 odst. 2 NOZ i na 

úroky z prodlení. Proti takové, až intuitivní, interpretaci lze velmi snadno argumentovat. 

Ustanovení § 1932 odst. 1 NOZ stanoví: „Má-li dlužník plnit na jistinu, úroky a náklady 

spojené s uplatněním pohledávky, započte se plnění nejprve na náklady již určené, pak 

na úroky z prodlení, poté na úroky a nakonec na jistinu, ledaže dlužník projeví při 

plnění jinou vůli.“  

Ustanovení § 1932 odst. 1 NOZ tedy rozlišuje mezi úroky, úroky z prodlení a 

náklady spojenými s uplatněním pohledávky. Zároveň mezi nimi stanoví pořadí, ve 

kterém je peněžitá pohledávka plněna v případě absence určení dlužníkem. Hovoří-li 

tedy § 1932 odst. 2 NOZ pouze o úrocích a nákladech, lze poměrně přesvědčivě 

argumentovat tak, že zákonodárce neměl v úmyslu úroky z prodlení zahrnout pod 

§ 1932 odst. 2 NOZ. 

Dále je nutné si uvědomit, že úroky, úroky z prodlení a náklady jsou 

příslušenstvím pohledávky dle § 513 NOZ. V ustanovení § 1932 odst. 1 NOZ dává 

velmi dobrý smysl rozepisovat jednotlivé typy příslušenství, neboť zákonodárce 

stanovoval jejich pořadí. Naopak v § 1932 NOZ odst. 2 zákonodárce vůbec 

nestanovoval žádné pořadí a mohl velmi snadno použít termín „příslušenství.“ 

Vzhledem k tomu, že tak neučinil, lze opět argumentovat tak, že chtěl vyloučit úroky 

z prodlení z působnosti ustanovení § 1932 odst. 2 NOZ. 

Na druhou stranu, a ve prospěch aplikace § 1932 odst. 2 NOZ i na úroky 

z prodlení, hovoří interpretace první části jediné věty ustanovení § 1932 odst. 1 NOZ, 

kde se opět nehovoří o úrocích z prodlení ale o úrocích obecně. Z toho lze usoudit, že 

§ 1932 odst. 1 výjimečně činí pojem „úroků“ nadřazený pojmům „úrok z prodlení“ a 

„úrok (z jistiny).“  
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 Možnost aplikace § 1932 odst. 2 NOZ na započtení předpokládám jako možnou. Na rozdíl od § 1933 
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Rovněž tak účel a smysl ustanovení § 1932 odst. 2 NOZ hovoří spíše ve 

prospěch aplikovatelnosti § 1932 odst. 2 i na úroky z prodlení.
98

 Ustanovení § 1932 

odst. 2 je pravidlem snažícím se zabránit spekulaci dlužníka. Spekulující dlužník by 

totiž vždy plnil pouze jistinu dluhu s tím, že by způsobil zánik zdroje narůstání úroků či 

úroků z prodlení. Tím by efektivně přenesl ekonomické důsledky prodlení na věřitele. 

Z toho důvodu je zřejmě, že naopak úroky z prodlení musí být dále úročeny po takovém 

plnění. 

Příslušenství pohledávky lze i chápat na jakési pomyslné škále ve vztahu 

k prodlení dlužníka. Úroky nemusí existovat pouze v případě prodlení dlužníka (viz 

např. § 2395 NOZ a násl. o úvěru). Úroky z prodlení existují pouze v případě prodlení. 

Existence nákladů pohledávky závisí nejen na prodlení dlužníka nýbrž i na uplatnění 

pohledávky věřitelem. Nedává proto žádný racionální smysl, aby úroky z prodlení byly 

z režimu § 1932 odst. 2 NOZ vyjmuty. 

Ačkoliv tedy z vlastního smyslu slov a jejich vzájemné souvislosti plyne závěr, 

že § 1932 odst. 2 NOZ na úroky z prodlení aplikovatelný není, úmysl zákonodárce, 

jakkoliv ne úplně jasný, by měl převážit ve smyslu § 2 odst. 2 NOZ. Ustanovení § 1932 

odst. 2 NOZ tedy je aplikovatelné i na úroky z prodlení.
99, 100

 

c) Aplikace § 1932 odst. 2 NOZ na úroky z prodlení vzniklé před splatností 

V rámci analýzy o vlivu započtení na úroky z prodlení vzniklé po splatnosti 

pohledávek jsem učinil rozdíl mezi širokým a úzkým pojetím retrospektivity v závislosti 

na míře vlivu, který ustanovení o započtení přisoudíme. Stejnou distinkci zachovám i 

zde a řešení vymezené se bude lišit. 
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 Je nutné poctivě poznamenat, že důvodová zpráva k § 1932 NOZ o účelu a smyslu ustanovení spíše 
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 Druhou, neméně zajímavou otázkou je případ, kdy dlužník (i omylem) zaplatí např. pouze náklady a 
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existuje jeden z typů příslušenství a zároveň již neexistuje jistina. 
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V případě širokého pojetí retrospektivity započtení je dle mého názoru řešení 

takové, že úroky z úroků z prodlení se začnou generovat od okamžiku splatnosti 

pohledávky, jejíž splatnost nastala později, tj. okamžik T2, okamžik kompenzability 

pohledávek. Jedině tak se totiž věřitel pohledávky, jejíž splatnost nastala dříve (tj. 

subjekt A), dostane do režimu, jako by jistina byla plněna v okamžiku T3 za 

předpokladu sazby úroku z prodlení ve výši i: 

 T1 

(splatnost pohledávky 

subjektu A) 

T2 (T1 + 1 rok) 

(splatnost pohledávky 

subjektu B) 

T3 (T1 + 2 roky) 

(plnění / 

kompenzační úkon) 

T4 (T1 + 3 roky) 

plnění Jistina Jistina + (jistina * i) Jistina + (jistina * 

2i) a po zaplacení 

pouze: jistina * 2i 

(Jistina * 2i) * i = 

2*jistina*i2 

započtení Jistina Jistina + (jistina * i) Jistina + (jistina * 

2i) a po započtení 

pouze: jistina * i 

(jistina * i) * 2i = 

2*jistina*i2 

  

V případě úzkého pojetí retrospektivity započtení, kdy již zaplacené či započtené 

úroky z prodlení vzniklé po splatnosti později splatné pohledávky nepředstavují 

bezdůvodné obohacení, je situace zrcadlově obrácená. Měl-li by subjekt A možnost 

započíst úroky z prodlení vzniklé po splatnosti pohledávky subjektu B s tím, že i tak by 

se úroky z prodlení vzniklé před splatností pohledávky subjektu B úročily od okamžiku 

splatnosti pohledávky subjektu B, sankcionovali bychom subjekt B dvakrát. 

K takovému výkladu § 1932 odst. 2 NOZ dle mého názoru není žádný důvod. Úroky 

z prodlení vzniklé v době T1 až T2 budou tedy úročeny od okamžiku kompenzačního 

úkonu.
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V. Závěr 

Ve své práci jsem řešil tři základní okruhy problémů. Prvním okruhem byly 

podmínky započitatelnosti. Za nejspornější otázku považuji možnost započtení dvou 

pohledávek, které zní na cizí měnu, dle Nového občanského zákoníku. Přes absenci 

jakéhokoliv konkrétního ustanovení v Novém občanském zákoníku mám za to, že 

takové započtení by mělo být možné. Dále upozorňuji na snad nejvíce diskutovaný 

problém v oblasti započtení, a to na možnost započtení pohledávky splatné proti 

pohledávce nesplatné.  

Za jistý, jakkoliv limitovaný, přínos své práce spatřuji v abstraktní interpretaci 

§ 1987 odst. 2 NOZ, který stanoví novou podmínku započitatelnosti. Domnívám se, že 

tato podmínka je pouze nevhodným převzetím podmínky likvidity, tak jak ji nastavila 

předválečná judikatura. Ustanovení § 1987 odst. 2 tedy referuje k určité míře pochyb, 

které lze mít o existenci či výši konkrétní pohledávky. Konečně pak dospívám k závěru, 

že smluvený zákaz započtení přechází spolu s postupovanou pohledávkou.  

V rámci druhého okruh problémů jsem se zabýval možností započtení mnohých 

pohledávek. Analyticky jsem se pokusil o rozčlenění tohoto problému na dvě základní 

části, neboť mnohost pohledávek může nastat na straně pohledávek započítávaných i 

těch, proti nimž je započítáváno. Možnost započtení pohledávky proti více 

pohledávkám, považuji za obecně možnou a ve své podstatě za nekontroverzní. V té 

souvislosti lze tedy kritizovat závěry Nejvyššího soudu ČR, který takovou možnost 

vyloučil. Daleko více problematický je můj závěr v případě započtení mnohých 

pohledávek. Ačkoliv uzavírám s tím, že je takové započtení obecně možné, nelze 

nepřiznat, že protiargumenty mohou převážit. 

Poslední část jsem věnoval retrospektivním účinkům započtení. Klíčovou 

otázkou této části je vliv započtení na úroky z prodlení a smluvní pokutu. Postavil jsem 

proti sobě dvě možná řešení a ukázal jejich jednotlivé důsledky.  

Široké pojetí retrospektivity je v mém podání nejširší možná interpretace účinků 

započtení. Stojí na předpokladu, že jakékoliv (i splněné) úroky z prodlení přirostlé za 

dobu, kdy byly obě pohledávky započitatelné, započtením přestanou zpětně existovat. 

Ve jménu konzistentnosti jsem se pokusil i upozornit na zákonem nepředvídaný, 
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ačkoliv logický, důsledek, že musí být zachována námitka započtení i tomu věřiteli, 

který již žádnou pohledávku nemá. Naopak úzkým pojetím retrospektivity chápu takový 

účinek započtení, kdy již zaplacené či započtené úroky z prodlení zůstanou následným 

započtením nedotčeny.  

Mezi oběma naznačenými řešeními se nedovedu poctivě rozhodnout. Obě 

považuji za do jisté míry ospravedlnitelná a bude na budoucí judikatuře Nejvyššího 

soudu ČR či prozíravějších akademických myslí, aby tento spor rozhodly.  

Naopak za poměrně nekontroverzní považuji absenci vlivu započtení na vzniklé 

právo na smluvní pokutu. Smluvní pokuta je institutem značně se lišícím od úroků 

z prodlení. Ať bude řešení ve vztahu k úrokům z prodlení jakékoliv, právo na smluvní 

pokutu musí být dle mého názoru zůstat nedotčeno. 

Závěrem jsem se pokusil i o vysvětlení důsledků započtení proti jistině 

pohledávky na úroky z prodlení vzniklé v době, kdy pohledávky nebyly 

kompenzabilními. Coby do jisté míry důsledek širokého pojetí retrospektivity mám za 

to, že úroky z prodlení vzniklé v době, kdy pohledávky nebyly kompenzabilními, budou 

úročeny od okamžiku, kdy ke splnění všech podmínek kompenzability došlo. Naopak 

v případě úzkého pojetí retrospektivity budou úroky z prodlení, vzniklé v době před 

splněním všech podmínek kompenzability, úročeny od okamžiku účinnosti 

kompenzačního úkonu. 

Ve druhé části své práce věnované započtení mnohých pohledávek jsem čelil 

nedostatku literatury analyzující daný problém. Vycházel jsem tedy převážně 

z judikaturních závěrů a pokusil se je kriticky zhodnotit. To samé platí o části o 

účincích započtení, kdy se, s výjimkou Čecha, nikdo systematicky danému problému 

nevěnuje.  

Předkládaná práce mi byla ohromnou výzvou. Mnoho problémů jsem opomněl 

či záměrně vynechal, neboť problematika započtení je nesmírně bohatá a komplikovaná. 

Doufám však, že, co se týče vymezených problémů, jsem přinejmenším poskytl námět 

k přemýšlení pro budoucí řešitele. 
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VIII. Abstrakt 

Tématem předkládané práce je započtení v obchodněprávních vztazích. Je 

rozdělena do třech hlavních kapitol, v nichž se autor zabývá problematickým otázkám 

započtení. Práce neanalyzuje pouze současně účinné právo a judikaturu, nýbrž i zákon 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

První část práce se zabývá podmínkami započitatelnosti. Úvodní diskutovanou 

podmínkou je možnost započtení pohledávek znějících na různou měnu. Dále shrnuje 

nejdiskutovanější otázku započtení pohledávek splatných proti pohledávkám 

nesplatným. Rovněž tak autor rozebírá novou podmínku kompenzability – pohledávky 

nesmějí být nejisté a neurčity – a dochází k závěru, že tato podmínka odkazuje na 

určitou míru pochyb co do existence či výše konkrétní pohledávky. 

Druhá kapitola řeší problém započtení vícero pohledávek. Autor analyzuje 

problematickou judikaturu, která obecně vylučuje možnost započtení více pohledávek 

s tím důsledkem, že kompenzační úkon musí být naprosto přesný. Obzvláště autor 

upozorňuje na skutečnost, že takový judikaturní stav je v rozporu s (dle autora 

správnější) předchozí rozhodovací praxí, která nečinila nikterak veliký rozdíl mezi 

započtením a splněním. Některé autorovy závěry se mohou jevit jako kontroverzní – 

např. obecná určitost kompenzačního úkonu, který nespecifikuje vůbec, které 

pohledávky započítává. 

Poslední kapitola nastiňuje otázku účinků započtení, které jsou dle § 580 ObčZ 

retrospektivní, tj. nastávají k okamžiku kompenzability obou pohledávek. Klíčovou 

otázkou této kapitoly je účinek započtení na již vygenerované úroky z prodlení a 

smluvní pokutu. Autor dochází k závěru, že existují dvě možná řešení (úzké a široké 

pojetí retrospektivity). Volba mezi těmito řešeními není snadná a může být chápána 

jako do jisté míry politickou (ve smyslu policy choice). Závěrem se autor zabývá 

možností úročení úroků z prodlení, které byly vygenerovány před okamžikem 

kompenzability. Dochází k závěru, že taková možnost existuje i v případě započtení 

(nejen plnění) a rozhodným je okamžik kompenzability. 



65 

 

IX. Summary 

OFFSET ON BUSINESS TRANSACTIONS 

Topic of this thesis is set-off in commercial relations. It is structured in three 

main chapters which deal with the most relevant issues and problems related to set-off 

in commercial relations. Not only it analyzes the current state of law and case law but 

tries to interpret Act No 89/2012 Coll., New Civil Code. 

First part of the thesis aims at the preconditions for set-off. Firstly, the 

possibility of set-off of foreign currency claims in New Civil Code is discussed. It also 

reflects upon the long standing discussion of set-off of due rights against rights which 

are not due. Then it proceeds to new precondition for set-off – certainty of rights. 

Author of this thesis argues that such precondition refers to reasonable doubts as to the 

existence and value of the right.  

Second part of the thesis deals with set-off of two or more rights and obligations. 

Author analyzes problematic aspects of current case law which en bloc excludes such 

possibility with the result that notice of set-off has to be overly specific. Controversy of 

the current case law, moreover, lies in the fact that it contradicts the previous case law 

which (in the author’s view correctly) do not excessively distinguish between set-off 

and performance of the obligations. Admittedly, some author’s conclusions may be seen 

as problematic as well – especially the lack of specification of rights to be set-off. 

Last part examines the effects of set-off which are under current state of Czech 

law and under New Civil Code designed retrospectively. The key question in this 

chapter is the effect of set-off on the interest, liquidated damages and damages accrued 

after the set-off became possible. Author argues that there are two possible approaches 

(narrow and broad) and the choice between them has to be done as a proper policy 

choice. Finally the possibility to pay interest of the interest accrued before the set-off 

was possible is analyzed.  
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