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Úvod 
 

 Úvěr společně s půjčkou patří mezi základní nástroje tržní ekonomiky, které 

umožňují dočasnou redistribuci volného peněžního kapitálu a jeho alokaci tam, kde je 

ho nejvíce třeba. Z hlediska vlastníků volných peněžních prostředků představuje úvěr 

poměrně efektivní nástroj jejich zhodnocení. Naopak osobám, které pociťují dočasný 

nedostatek těchto prostředků, umožňuje úvěr je poměrně snadno získat. Tyto transakce 

však většinou neprobíhají přímo mezi koncovými subjekty, ale prostřednictvím bank a 

jiných profesionálních finančních institucí, které jsou k obchodování s peněžními 

prostředky lépe vybaveny. V důsledku toho mohou podnikatelé velmi snadno získat 

kapitál pro financování svých aktivit. Nejde však jen o podnikatele. Úvěr je stále více 

využíván i nepodnikateli a to k pořízení nemovitostí či k nákupu spotřebního zboží. 

V současné době jsme v souvislosti s globální ekonomickou krizí, u jejíhož zrodu stály 

rizikové hypoteční úvěry, svědky důsledků, kam až může masivní úvěrování a vůbec 

víra v jeho samospasitelnost vést. S neustále rostoucím zadlužením států a jejich 

neschopností tyto dluhy splácet se navíc úvěr na poli mezinárodní politiky vyprofiloval 

jako nástroj s výrazným mocenským potenciálem. 

 S ohledem na zásadní význam úvěru v současném světě a jeho širokému využití 

napříč společností jsem si zvolil problematiku smlouvy o úvěru jako téma své 

diplomové práce. Hlavním cílem této práce je detailní analýza právní úpravy smlouvy o 

úvěru v obchodním zákoníku, poukázání na její výkladové problémy včetně nástinu 

možných řešení a zohlednění jejího uplatnění v praxi. Součástí práce je i srovnání 

smlouvy o úvěru se smlouvou o půjčce dle občanského zákoníku a také srovnání 

s dosud neúčinnou právní úpravou v novém občanském zákoníku. Vzhledem k přílišné 

rozsáhlosti tématu se některých otázek, jako například zajištění, dotýkám pouze 

okrajově. Zcela opomíjím problematiku spotřebitelského úvěru, který je s ohledem na 

ochranu spotřebitele regulován zvláštním zákonem. 

  Jako informační zdroje využívám odbornou knižní a časopiseckou literaturu 

včetně internetových článků. Dále čerpám z judikatury především Nejvyššího soudu, jež 

představuje nenahraditelný zdroj poznání aplikace práva. Je to právě judikatura, která 

v praxi vymezuje mantinely dosahu kogentních norem zákona, posuzuje soulad 

s dobrými mravy či konkretizuje zásady poctivého obchodního styku. 
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 Ve své práci nejprve vymezuji pojem a význam úvěru v jeho ekonomickém i 

právním smyslu. Dále podávám historický exkurz jeho vzniku a vývoje. V další kapitole 

srovnávám smlouvu o úvěru se smlouvou o půjčce. V následující kapitole uvádím 

základní zásady smlouvy o úvěru. Na ně navazují kapitoly, které podávají detailní 

interpretaci platné právní úpravy smlouvy o úvěru včetně stručného pojednání o 

zajištění. V závěrečné kapitole provádím srovnání současné právní úpravy s úpravou dle 

nového občanského zákoníku. 
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1. Pojem úvěru, jeho význam a právní vymezení 

1.1. Pojem úvěru 

 

Pojem úvěru (z latinského creditum – půjčka, dluh) není jednoznačně vykládán a 

v různých kontextech pod něj můžeme řadit různé instituty. Jedná se současně o pojem 

ekonomický i právní. Úvěrováním obecně rozumíme formu návratného financování, 

jehož účelem je pokrytí krátkodobých a dlouhodobých potřeb subjektů, vyrovnání 

přechodných výkyvů v hospodaření a překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a 

potřebou zdrojů na financování výroby, obchodu a služeb.
1
 

V nejširším ekonomickém pojetí lze úvěr definovat jako: „1. Vztah vznikající při 

odevzdání hodnoty někomu jinému na dočasné použití. 2. Forma návratné redistribuce 

dočasně nebo trvale uvolněných zbožových nebo peněžních fondů.“
2
 Z právního 

hlediska pak při úvěrování dochází k odkladu zaplacení pohledávky, která představuje 

buďto kupní cenu za dodávku zboží (obchodní úvěr), anebo sumu poskytnutých 

peněžních prostředků (finanční úvěr).
3
  

1.2. Úloha úvěru v ekonomice 

 

Úvěr patří k základním institutům tržní ekonomiky a plní roli nezastupitelného 

nástroje při hospodaření ekonomických subjektů včetně státu.
4
 Ekonomická nezbytnost 

úvěrování vyplývá z existence rozvinutého zbožního oběhu a funkce peněz jako 

platidla. Důvodem je především nerovnoměrnost a časový nesoulad vznikající při 

koloběhu peněžních prostředků.
5
 Dalším významným faktorem je sezónní charakter 

především výroby, obchodu a prodeje zboží spotřebitelům. V důsledku těchto 

skutečností zároveň vzniká u některých podnikatelských i nepodnikatelských subjektů 

dočasný přebytek peněžních prostředků, zatímco jiné subjekty naopak pociťují jejich 

nedostatek. V praxi má velký význam zejména soustřeďování úspor obyvatelstva a 

                                                 
1
 LOCHMANOVÁ, Ludmila. Smlouva o úvěru. In ŠTENGLOVÁ, Ivana (ed.). Pocta Miloši Tomsovi k 

80. narozeninám. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, s. 226. 
2
 OVEČKOVÁ, Oľga et al. Slovník obchodného práva. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, 1994, s. 278. 

3
 GRÚŇ, Ľubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2009, s. 281. 

4
 LOCHMANOVÁ, Ludmila. Smlouva o úvěru. In ŠTENGLOVÁ, Ivana (ed.). Pocta Miloši Tomsovi k 

80. narozeninám. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, s. 226. 
5
 BAKEŠ, Milan, Marie KARFÍKOVÁ, Petr KOTÁB et al. Finanční právo. 5. uprav. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2009, s. 91. 
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jejich následné využití jako zdrojů úvěrování podnikatelů, státu i fyzických osob.
6
 Úvěr 

zde tedy plní nezbytnou a nezastupitelnou úlohu doplňkového zdroje a zajišťuje 

plynulost ekonomických procesů.
7
 

V podstatě každý podnikatel vyžaduje ke své podnikatelské činnosti dostatečné 

majetkové zázemí, přičemž provoz podniku financuje nejen z vlastních zdrojů (např. 

úspory, vklady společníků, zisk), ale většinou i z cizích zdrojů.
8
 Nedostatek majetku, 

který podnikatel potřebuje k rozvoji podnikání, ho vede ke snaze získat cizí zdroje, 

jimiž jsou především peněžní prostředky z úvěrů a půjček.
9
 Podnikatelé ovšem nejsou 

jedinými subjekty, které v současné ekonomice pokrývají své finanční potřeby pomocí 

úvěru. Dalšími subjekty vystupujícími jako příjemci úvěrů, jsou stále častěji i fyzické 

osoby – nepodnikatelé (spotřebitelé), stát a jiné veřejnoprávní korporace. 

1.3. Úvěr v právním smyslu 

 

Pokud hovoříme o úvěru v právním smyslu, rozumíme jím návratné poskytnutí 

peněžních prostředků spojených s povinností zaplacení úplaty ve formě úroku 

poskytovateli úvěru. Z pohledu věřitele je tak účelem poskytnutí úvěru získání 

úrokového výnosu z peněžních prostředků.
10

 Toto pojetí neoddělitelné souvislosti mezi 

poskytnutým úvěrem a jeho cenou – úrokem nacházíme již ve starověku v římském 

právu.
11

 Je si však třeba uvědomit, že pojetí úvěru v právním smyslu se vždy odvíjí od 

jeho úpravy v příslušném právním předpisu, pro jehož účely je zpravidla definován. 

Obchodní zákoník
12

 pojem úvěru nedefinuje, nicméně je možné vyjít ze 

základního ustanovení smlouvy o úvěru v § 497 ObchZ
13

 a chápat tak úvěr jako 

obchodní závazkový vztah, jehož podstatou je dočasné poskytnutí peněžních prostředků 

jinému subjektu, jejich následné vrácení a zaplacení úroku. Právě v tomto smyslu budu 

                                                 
6
 Tamtéž, s. 92. 

7
 Tamtéž. 

8
 MARČANOVÁ, Jana. Úvěr nebo půjčku k podnikání? Obchodní právo. 1994, č. 11, s. 12. 

9
 Tamtéž, s. 13. 

10
 PLÍVA, Stanislav, Štefan ELEK, Petr LIŠKA et al. Bankovní obchody. Vyd. 1. Praha: ASPI-Wolters 

Kluwer, 2009, s. 79. 
11

 V duchu zásady: Usura est commodum certum quod propter usum rei mutatae recipitur. (Úrok je 

ekonomický prospěch za užití půjčeného.) In GRÚŇ, Ľubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3. 

aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2009, s. 280. 
12

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník). 
13

 § 479 ObchZ: „Smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho 

prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit 

a zaplatit úroky.“ 
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pojímat úvěr v těch částech této práce, které se zabývají právní analýzou smlouvy o 

úvěru. 

Legální definici úvěru poskytuje § 1 odst. 2 písm. b) BankZ, který pro účely 

tohoto zákona definuje úvěr jako „v jakékoliv formě dočasně poskytnuté peněžní 

prostředky“. Tato definice však odpovídá širšímu pojetí úvěru a kromě smlouvy o úvěru 

podle obchodního zákoníku zahrnuje i bezúročné půjčky peněz podle § 657 ObčZ. 

Širšímu pojetí rovněž odpovídá definice finančního úvěru obsažená v § 1 písm. h) 

DevZ, která tento úvěr pojímá jako „poskytnutí peněžních prostředků v české nebo v 

cizí měně, se kterým je spojena povinnost k jejich vrácení v peněžní formě“, přičemž za 

finanční úvěr považuje i peněžní půjčku, hypoteční úvěr, spotřebitelský úvěr a finanční 

leasing. 

V současné době je úvěr institutem finančního bankovního práva, protože ho 

poskytují především banky a jiné finanční instituce,
14

 a je v určitých oblastech (např. 

regulace finančních institucí, různé formy veřejné podpory) upraven veřejnoprávními 

normami finančního práva. Zároveň je institutem obchodního práva, jehož 

soukromoprávní normy poskytují právní úpravu úvěrové smlouvy včetně souvisejících 

práv a povinností.
15

  

Od finančního úvěru však musíme odlišovat tzv. obchodní úvěr (v literatuře 

označován také jako úvěr zbožový či dodavatelský), který není úvěrem v právním 

smyslu. Jeho podstatou je odklad platby za zboží prostřednictvím smluvně dojednaných 

obchodních platebních podmínek. V praxi tak kupující může se zbožím nakládat dříve, 

než je zaplatí, čímž tento vztah naplňuje definici úvěru v ekonomickém smyslu.
16

 

Z výše uvedeného výkladu vyplývá, že z právního hlediska je úvěr půjčkou 

peněz. Bez ohledu na skutečnost, že smlouva o půjčce podle občanského zákoníku
17

 a 

smlouva o úvěru podle obchodního zákoníku reprezentují v soukromém právu dva 

odlišné instituty, se tyto dva pojmy v praxi mnohdy používají rovnocenně.
 18

 Dle mého 

názoru je to způsobeno především širším pojetím úvěru v normách veřejného práva a v 

praxi bankovních obchodů. Od úvěru ve smyslu smlouvy o úvěru je třeba dále odlišit 

                                                 
14

 GRÚŇ, Ľubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2009, s. 283. 
15

 Tamtéž. 
16

 PLÍVA, Stanislav. Obchodní závazkové vztahy. 2., aktualiz. vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2009, s. 

215. 
17

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník). 
18

 GRÚŇ, Ľubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2009, s. 282. 
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případy, kdy k poskytnutí peněžních prostředků dochází na základě jiné právní úpravy, 

což je např. smlouva o otevření akreditivu, emise obligací, úplatné postoupení 

pohledávek apod.
19

 

  

                                                 
19

 PLÍVA, Stanislav. Obchodní závazkové vztahy. 2., aktualiz. vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2009, s. 

215. 
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2. Historický exkurz vzniku a vývoje úvěru 
 

S úvěrem se poprvé setkáváme ve starověku v podobě tzv. úvěru lichvářského, 

který se využíval i v otrokářské a feudální společnosti. Byl to však až rozvoj zbožní 

výroby, jenž zapříčinil soustavné širší využívání úvěrů v důsledku časového oddělení 

dodávky a platby za zboží. Mezi obchodníky tak vzniká nová forma ekonomického 

spojení v podobě úvěrového styku. Proto také obchodní úvěr vývojově předchází vzniku 

finančního, resp. bankovního, úvěru.
20

 

Historickou zásluhu na zkonstruování institutu úvěru jako závazku mezi 

dlužníkem a věřitelem, který je vynutitelný pod sankcí žaloby a exekuce, mají 

Římané.
21

 Úvěrový závazkový vztah římské právo pojalo jako jednostranný reálný 

kontrakt – zápůjčku (mutuum), na jehož základě „převede věřitel do vlastnictví dlužníka 

určité množství věcí zastupitelných (genericky určených)
22

 a dlužníka si tak zaváže, aby 

mu po nějakém čase totéž množství věcí téhož druhu vrátil.“
23

 Ze zápůjčky jako 

bezúplatného kontraktu nevyplýval nárok na úroky (usurae) jako náhradu za užívání 

cizího majetku. Ty mohly být sjednány prostřednictvím zvláštní, nesamostatné obligace, 

která byla na hlavní obligaci – zápůjčce závislá. Povolená výše úroků byla značně 

proměnlivá: od jejich úplného zákazu (lex Genucia z roku 342 př. Kr.) až po 8 % ročně 

podle justiniánského práva v případě pohledávek obchodníků. Pobírání úroků z úroků 

neboli anatocismus (usurae usurarum) však bylo zakázáno. Dalším limitujícím 

pravidlem byl zákaz pobírání úroků ultra sortis summam, tedy poté, co úroky dosáhly 

výše jistiny.
24

  

Ve středověku tvořil největší překážku úvěrové činnosti zákaz pobírání úroků, 

který byl opřen o křesťanskou ideologii, zejména učení Tomáše Akvinského, 

vycházející z biblického výroku: „Mutuum date nihil inde sperantes.“ (Dávejte 

zápůjčku, aniž byste z toho očekávali nějaký prospěch.)
25

 Křesťanská zásada zákazu 

                                                 
20

 BAKEŠ, Milan, Marie KARFÍKOVÁ, Petr KOTÁB et al. Finanční právo. 5. uprav. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2009, s. 92. 
21

 GRÚŇ, Ľubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2009, s. 284. 
22

 Tzn. peníze nebo jiné zastupitelné věci. 
23

 URFUS, Valentin, Michal SKŘEJPEK a Jaromír KINCL. Římské právo. 2. dopl. a přeprac. vyd., 1. v 

nakl. Beck. Praha: Beck, 1995, s. 245. Zvláštním případem zápůjčky bylo tzv. fenus nauticum, jež v praxi 

sloužilo jako námořní havarijní pojištění, kdy dlužník byl povinen vrátit zapůjčenou sumu věřiteli, pouze 

pokud jeho loď vykonala svou obchodní cestu úspěšně. Tamtéž, s. 246. 
24

 Tamtéž, s. 222–223. 
25

 Tamtéž s. 223. 
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pobírání úroků, jež byla ve středověku obecně respektována, se však nevztahovala na 

nekřesťanskou komunitu především reprezentovanou obchodníky židovského vyznání. 

Těm panovníci poskytování úročených půjček nezakazovali, ale dokonce si od nich 

peníze půjčovali.  

Ve starším právu českém se půjčka nerozvinula. Rozhodujícím důvodem byla 

existence naturálního hospodářství a její malá potřeba. Zároveň u nás, podobně jako i 

v jiných evropských zemích, bylo půjčování peněz na úroky stíháno jako lichva a přísně 

trestáno smrtí.
26

 Společenská poptávka po půjčkách ve spojení s ekonomickou nutností 

úročení (bez nároku na úrok nejsou věřitelé ochotni půjčovat peníze) si však záhy našla 

cestu, jak zákaz lichvy obejít. Starší formou, která v podstatě plnila úlohu půjčky byly 

tzv. věčné (či holé, komorní) platy neboli renta. Tyto platy či rentu si vlastníci kapitálu 

kupovali na cizí nemovitosti s tím, že tam bude tento plat váznout jako reálné břemeno 

(nebyl tedy dotčen dispozicemi s nemovitostí). Na jedné straně tedy vlastník 

nemovitosti okamžitě získal potřebný kapitál, na druhé straně ho časová neomezenost 

trvání tohoto platu (později došlo k omezení trvání na několik generací) spolu s vysokou 

cenou neúměrně zatěžovala. Naopak vlastníku platu se v několika letech poskytnutý 

kapitál vrátil a další placení věčných platů již představovalo jeho čistý zisk. Vzhledem 

k převoditelnosti nároku na pobírání platu se platy staly předmětem výhodných 

spekulativních obchodů. K jejich zrušení vedl odmítavý postoj husitského hnutí v první 

polovině 15. století.
27

 

 Koncem 15. století dochází k postupnému obnovení úvěrů v důsledku jejich 

reálné potřeby. Dochází k právní úpravě úroku včetně stanovení roční úrokové míry. Ta 

byla nejprve v roce 1484 10 %, od roku 1543 se ustálila na 6 % a pro období 

absolutismu ji přejalo Obnovené řízení zemské. Za lichvu se nadále považovalo jen 

vymáhání vyšších úroků včetně tzv. partytů, tedy půjčování neúměrně nadhodnocených 

věcí namísto peněz.
28

 

 Teprve až rozmach zbožní výroby v 19. století vedl k podstatnějšímu rozvoji 

úvěrové činnosti. Na českém území vznikají první peněžní ústavy – spořitelny, dále 

okresní hospodářské záložny vyvíjející činnost především v oblasti zemědělského 

                                                 
26

 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4., přeprac. vyd., (v nakl. 

Leges vyd. první). Praha: Leges, 2010, s. 133. 
27

 Tamtéž s. 133–134. 
28

 Tamtéž s. 134. 
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úvěru. Smyslem bylo zabezpečení použití peněžních a naturálních přebytků z úrodných 

let v hospodářsky horších obdobích.
29

 Postupně došlo ke zrušení starších omezení úvěru 

a k zakotvení úrokové míry ve výši 5 % ročně zákonem č. 77/1885 r. z.
30

  

 S půjčováním peněz na úrok počítal i rakouský Všeobecný zákoník občanský 

z roku 1811, který na českém území platil až do konce roku 1950. K návratnému 

poskytování peněz, resp. obecně druhově určených věcí, sloužil institut zápůjčky, 

kterou zákoník upravoval v § 983. Zápůjčka měla po vzoru římského práva formu 

reálného kontraktu a v jejím rámci bylo dle § 993 možné dohodnout úroky v dovolené 

míře, pokud nárok na ně nevyplýval přímo z právních předpisů. Strany také mohly 

uzavřít dohodu o budoucí zápůjčce ve smyslu § 936.
31

 Právní a obchodní praxe také 

znala inominátní smlouvu o otevření úvěru, ze které příslušela dlužníkovi pohledávka, 

k jejímuž zaplacení (tedy čerpání úvěru) došlo až v budoucnosti na žádost dlužníka.
32

 

 Významnou roli sehrál úvěr při vzniku Československa, když umožnil v období 

pozemkové reformy kapitálově nejslabším vrstvám pracujících na půdě získat do svého 

vlastnictví pozemky.
33

 Koncentrace kapitálu vedla ke vzniku velkobank, které začaly 

ovlivňovat celkový hospodářský a politický život; došlo k vytvoření úvěrové soustavy.
34

 

Až do počátku období s centrálně řízenou ekonomikou, do roku 1948, plnil úvěr 

(zejména hypotekární) významnou úlohu při rozvoji podnikání ve všech odvětvích, ale i 

při uspokojování spotřebních potřeb občanů.
35

 

 Odstraňování škod po druhé světové válce spolu s obnovou hospodářství vedlo 

k posílení úvěrové činnosti nejen v národních ekonomikách, ale také jeho rozšíření na 

mezinárodní úrovni. Politická situace v socialistických zemích však tomuto rozvoji 

nepřála a masivní nárůst úvěrování s sebou přinesl až rozpad socialistické soustavy na 

konci 80. let.
36

 

                                                 
29

 GRÚŇ, Ľubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2009, s. 284. 
30

 Tamtéž, s. 285. 
31

 ROUČEK František, Jaromír SEDLÁČEK et al. Komentář k československému obecnému zákoníku 

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl IV. Repr. pův. vyd. z r. 

1936. Praha: Codex Bohemia, 1998, s. 513. 
32

 Tamtéž, s. 520. 
33

 GRÚŇ, Ľubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2009, s. 285. 
34

 Tamtéž, s. 282. 
35

 Tamtéž, s. 285. 
36

 Tamtéž, s. 282. 
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 S přechodem ekonomiky na centrální plánování koncem 40. let 20. století došlo 

na dlouhou dobu k radikální změně v koncepci úvěrování.
37

 Politika státního dirigismu 

spolu s nerespektováním tržních principů vedla k deformování podstaty úvěru.
38

 

Úvěrové operace probíhaly na podkladě finančních a úvěrových plánů, jež byly součástí 

národohospodářského plánu. Úvěr se tak stal finančně-ekonomickým nástrojem 

socialistického státu s rozdělovací a kontrolní funkcí; stát ho využíval k řízení 

hospodářství.
39

 V souladu s potřebou účelného využívání úvěru byla uplatňována 

úvěrová restrikce (tj. zákaz poskytování úvěrů ke krytí jakéhokoliv nedostatku financí), 

která měla přispět ke zvýšení účinnosti působení úvěrového systému. To s sebou 

nezbytně neslo i požadavek jeho závazné právní úpravy. Ačkoliv komplexní úprava 

úvěrování neexistovala, rámcově byl bankovní úvěr upraven v jedenácté části 

hospodářského zákoníku
40

 a úvěrová smlouva převážně prostřednictvím podzákonných 

právních předpisů.
41

 

 K opětovnému uvolnění úvěrování došlo až v souvislosti s reformami právního 

řádu po roce 1989. Nabytím účinnosti obchodního zákoníku dne 1. ledna 1992 byl 

zrušen hospodářský zákoník a nově zakotvena smlouva o úvěru v § 497 až 507 ObchZ. 

Tato právní úprava smlouvy o úvěru poté doznala pouze drobnou změnu 

prostřednictvím zákona č. 379/2000 Sb. V současné době, v souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva a přijetím nového občanského zákoníku,
42

 dochází ke kompletní 

změně právní úpravy. Počínaje rokem 2014, kdy má dojít k nabytí účinnosti nového 

občanského zákoníku, dojde ke zrušení stávajícího občanského i obchodního zákoníku. 

Nový občanský zákoník obsahuje právní úpravu smlouvy o úvěru v § 2395 až 2400. 

  

                                                 
37

 Tamtéž, s. 286. 
38

 Tamtéž, s. 288. 
39

 Tamtéž, s. 286. 
40

 Zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník (dále jen hospodářský zákoník). 
41

 GRÚŇ, Ľubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2009, s. 287–

288. 
42

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen nový občanský zákoník). 
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3. Srovnání smlouvy o úvěru se smlouvou o půjčce 
 

 Na rozdíl od obchodněprávní smlouvy o úvěru dle § 497 až 507 ObchZ
43

 je 

půjčka upravena jako smluvní typ v hlavě páté, osmé části občanského zákoníku. Podle 

základního ustanovení § 657 ObčZ: „Smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi 

věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí 

dohodnuté doby věci stejného druhu.“ Právní úprava úročení půjčky je pak obsažena v 

§ 658 ObčZ, jehož odst. 1 uvádí, že: „Při půjčce peněžité lze dohodnout úroky.“ a odst. 

2 pak, že: „Při půjčce nepeněžité lze ujednat místo úroků plnění přiměřeného většího 

množství nebo věcí lepší jakosti, zpravidla téhož druhu.“. 

Půjčka i úvěr jsou z ekonomického hlediska vzájemně zastupitelné. Oba tyto 

instituty umožňují řešit dočasnou potřebu peněžních prostředků za použití cizích zdrojů 

a jsou návratné. Shodný je i okruh subjektů, které mohou oba tyto smluvní typy uzavřít; 

věřitelem i dlužníkem může být kdokoliv – fyzické i právnické osoby, podnikatelé i 

nepodnikatelé.
44

 Tato skutečnost u smlouvy o úvěru vyplývá z její povahy absolutního 

obchodu podle ustanovení § 261 odst. 3 písm. d) ObchZ. V případě smlouvy o půjčce, 

která je v kontextu obchodního zákoníku chápána jako obchod kombinovaný,
45

 je toto 

dáno ustanovením § 261 odst. 6 ObchZ. 

Blízkou příbuznost obou institutů potvrzuje i shodný přístup některých právních 

předpisů vůči nim. Tak například ustanovení § 1 odst. 2 písm. b) BankZ rozumí pojmem 

úvěr v jakékoliv formě dočasně poskytnuté peněžní prostředky, tedy nejen 

obchodněprávní úvěry, ale i občanskoprávní půjčky. Stejně tak legální definice 

spotřebitelského úvěru dle § 1 ZSPÚ zahrnuje oba tyto smluvní typy. 

  Majetkové důsledky uzavření těchto smluv jsou rovněž shodné. Okamžikem 

účinnosti smlouvy se majetek dlužníka zvýší. Buď o pohledávku, kterou je právo na 

poskytnutí peněžních prostředků na základě smlouvy o úvěru, nebo o hodnotu věcí 

(peněz), které dlužníkovi věřitel přenechal (půjčil). Majetek věřitele se uzavřením 

smluv nezmenší, pouze se mění jeho skladba. Právě splynutí peněžních prostředků 

z úvěru či přenechaných věcí (peněz) z půjčky s majetkem dlužníka přináší věřiteli 

                                                 
43

 § 497 ObchZ: „Smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho 

prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit 

a zaplatit úroky.“ 
44

 MARČANOVÁ, Jana. Úvěr nebo půjčku k podnikání? Obchodní právo. 1994, č. 11, s. 14. 
45

 BEJČEK, Josef, Karel ELIÁŠ a Přemysl RABAN. Kurs obchodního práva: obchodní závazky. 5. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2010, s. 30. 
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značné riziko, například pokud dojde k úpadku dlužníka. Přesto jsou úvěry a půjčky 

nejběžnějším způsobem dobrovolného a návratného převodu kapitálu.
46

 

Pokud jde o písemnou formu, ani tu zákon shodně v obou případech 

nepředepisuje. V případě smlouvy o úvěru obchodní zákoník vyžaduje písemnou formu 

pouze v situaci, kdy alespoň jedna smluvní strana při uzavírání smlouvy tuto formu 

požaduje (§ 272 odst. 1 ObchZ). Naopak u smlouvy o půjčce je písemná forma 

nezbytná, pouze pokud se na ní strany dohodnou (§ 40 odst. 1 ObčZ).
47

 V praxi je však 

písemná forma zejména u částek větší hodnoty pravidlem. Při peněžitých půjčkách je 

běžnou praxí, že si věřitel nechá od dlužníka podepsat písemné prohlášení o dluhu (tzv. 

dlužní úpis).
48

 

I přes výše uvedené podobnosti vykazují oba smluvní typy zásadní rozdíly 

vyplývající ze základních ustanovení jejich právní konstrukce: 

Především, smlouva o úvěru je konsensuálním kontraktem a tudíž vzniká již 

dohodou o jejích podstatných částech. Jedná se tak především o závazek věřitele, jehož 

realizace je závislá na vůli (požádání) dlužníka a k samotnému poskytnutí peněžních 

prostředků nemusí nakonec vůbec dojít.
49

 Naopak smlouva o půjčce je reálným 

kontraktem a pro její vznik je tak třeba přenechat předmětné věci (peníze) dlužníkovi. 

Pokud by smlouva obsahovala pouze závazek poskytnout předmět půjčky, aniž by došlo 

k jeho předání, nejednalo by se o smlouvu o půjčce, ale o smlouvu nepojmenovanou ve 

smyslu § 51 a 491 ObčZ.
50

 

Další odlišnost spočívá v předmětu těchto smluv. Zatímco předmětem smlouvy o 

úvěru mohou být pouze peněžní prostředky, v případě smlouvy o půjčce se jedná 

obecně o věci určené podle druhu (peníze, písek, šrouby apod.).
51

 V této souvislosti 

však nelze nezmínit kontroverzní rozhodnutí Nejvyššího soudu, jímž se tento soud 

odchýlil od dosavadní judikatury. Nejvyšší soud vyjádřil názor, podle kterého: 

„Předmětem smlouvy o úvěru jsou peněžní prostředky, je možno je poskytnout i 

                                                 
46

 MARČANOVÁ, Jana. Úvěr nebo půjčku k podnikání? Obchodní právo. 1994, č. 11, s. 14. 
47

 Tamtéž. 
48

 ŠVESTKA, Jiří, Jiří SPÁČIL, Marta ŠKÁROVÁ et al. Občanský zákoník: komentář II. § 460 až 880. 2. 

vyd. Praha: Beck, 2009, 2 sv., s. 1852. 
49

 LOCHMANOVÁ, Ludmila. Smlouva o úvěru. In ŠTENGLOVÁ, Ivana (ed.). Pocta Miloši Tomsovi k 

80. narozeninám. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, s. 227. 
50

 Jak vyplývá z rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 1. 2004, sp. zn. 25 Cdo 695/2003, 25 Cdo 

696/2003. 
51

 LOCHMANOVÁ, Ludmila. Smlouva o úvěru. In ŠTENGLOVÁ, Ivana (ed.). Pocta Miloši Tomsovi k 

80. narozeninám. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, s. 226. 
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převodem z účtu na účet, avšak na základě smlouvy o půjčce, věřitel přenechává 

dlužníkovi peníze, jako věci určené podle druhu, a tudíž přenechává pouze bankovky a 

mince“
52

 Z tohoto důvodu Nejvyšší soud kvalifikoval „smlouvu o půjčce“, která byla 

předmětem tohoto rozhodnutí, jako smlouvu o úvěru. Tento závěr byl kritizován 

odbornou veřejností s argumentací mj., že výklad pojmu peníze v uvedeném smyslu je 

příliš restriktivní, působí nesystematicky v kontextu jeho výskytu v jiných právních 

předpisech
53

 a neodpovídá současné právní ani ekonomické teorii.
54

 Dle mého názoru 

by navíc tento výklad, včetně související kvalifikace bezhotovostních půjček jako 

úvěrových smluv (které není možné sjednat jako bezúročné), nedůvodně komplikoval 

bezúročné půjčování peněz v jiné než hotovostní formě. A to i s ohledem na zákonné 

omezení výše plateb v hotovosti.
55

 Domnívám se, že by smluvní strany překonávaly 

tento problém pomocí inominátních smluv. Nejvyšší soud se však v následujících 

rozhodnutí od tohoto kritizovaného výkladu zcela odklonil a v současnosti zastává 

názor, že: „Při peněžité půjčce může dojít k předání půjčené částky i bezhotovostním 

převodem na účet dlužníka.“
56

  

V neposlední řadě je významným rozdílem skutečnost, že smlouva o úvěru 

nemůže být sjednána jako bezúročná. Závazek dlužníka platit úroky je jejím pojmovým 

znakem a podstatnou částí. V případě absence závazku platit úroky, nikoliv však 

sjednání jejich výše, by se nemohlo jednat o smlouvu o úvěru. Naopak smlouva o 

půjčce je zákonem podpůrně pojatá jako bezúročný kontrakt, přičemž si strany na 

základě ustanovení § 658 ObčZ mohou úroky dohodnout.
57

 Tato odlišnost dle mého 

názoru reflektuje pojetí smlouvy o úvěru jako obchodního závazku, jehož cílem je 

                                                 
52

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 5. 2007, sp. zn. 32 Cdo 922/2007. Nejvyšší soud se přitom 

odvolává na názor Jany Marčanové in MARČANOVÁ, Jana. Úvěr nebo půjčku k podnikání? Obchodní 

právo. 1994, č. 11, s. 16. 
53

 Srov. např. § 20 odst. 1 zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého „spočívá protiplnění při nabídce převzetí v penězích 

nebo v cenných papírech“ a je zřejmé, že pojem peníze zahrnuje i jejich bezhotovostní formu. 
54

 HERDOVÁ, Eva a Jan ZRZAVECKÝ. Bezhotovostní půjčka nakonec ano. EPRAVO.cz [online]. 

Publik. 12. 1. 2010 [cit. 9. 11. 2012]. Dostupný z WWW: <http://www.epravo.cz/top/clanky/bezhotovos-

tni-pujcka-nakonec-ano-59790.html>. 
55

 Srov. § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 

Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, jenž stanoví, že: „Poskytovatel platby, jejíž 

výše překračuje částku 350 000 Kč … je povinen provést platbu bezhotovostně;…“ 
56

 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 5. 2008, sp. zn. 33 Odo 454/2006, taktéž 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 12. 2009, sp. zn. 33 Cdo 4047/2008. 
57

 LOCHMANOVÁ, Ludmila. Smlouva o úvěru. In ŠTENGLOVÁ, Ivana (ed.). Pocta Miloši Tomsovi k 

80. narozeninám. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, s. 227. 
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dosáhnout zisku, na rozdíl od především občanského charakteru půjčky, jejímž cílem 

zisk primárně není. 
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4. Základní zásady smlouvy o úvěru 
 

Uplatňování praktických zkušeností při poskytování úvěrů časem našlo své 

ustálené vyjádření v podobě základních zásad, v jejichž smyslu je smlouva o úvěru 

konstruována. Jde především o zásady: smluvnosti, účelovosti, přímosti, 

termínovanosti, úročitelnosti, zajištěnosti a návratnosti. Většina těchto zásad není pro 

poskytování úvěrů závazná, na rozdíl od socialistické právní úpravy bankovního úvěru 

v hospodářském zákoníku. Ten mezi ně řadil navíc i zásadu plánovitosti.
58

 Důvodem je 

převážně dispozitivní povaha ustanovení obchodního zákoníku. Z kogentního 

charakteru ustanovení § 497 ObchZ však vyplývá, že se nelze odchýlit od zásady 

smluvnosti, úročitelnosti a návratnosti. Ačkoliv jsou tedy možné odchylky, v praxi 

zejména banky a jiné finanční instituce dodržování těchto zásad respektují. Důvodem je 

jejich snaha maximalizovat výnosy z poskytnutých úvěrů a zároveň minimalizovat 

související rizika, k čemuž tyto zásady v souhrnu přispívají. 

4.1. Zásada smluvnosti 

 

Zásada smluvnosti charakterizuje samotnou podstatu vzniku úvěru jako 

obchodního závazkového vztahu. Tento závazek vzniká v důsledku uzavření smlouvy o 

úvěru mezi věřitelem a dlužníkem. Vzhledem k tomu, že zákon obecně nepodmiňuje 

platné uzavření úvěrové smlouvy písemnou formou, je možné ji uzavřít také ústně nebo 

i konkludentně.  

Smlouva o úvěru musí obsahovat všechny její podstatné části, jimiž dle § 497 

ObchZ jsou: označení věřitele a dlužníka, závazek věřitele na žádost dlužníka 

poskytnout peněžní prostředky do určené částky v jeho prospěch, závazek dlužníka 

poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. Dále smlouva o úvěru zpravidla 

obsahuje nepodstatné, případně může obsahovat nahodilé části, jimiž v souhrnu obvykle 

jsou: účel použití peněžních prostředků, předmět úvěrování, způsob a časový plán 

čerpání úvěru, splátkový kalendář, celková (konečná doba splatnosti), stanovení výše 

úroků a pravidla úrokování, způsob zajištění a další záruky návratnosti, vzájemná 

informační povinnost, sankce pro případ nedodržení podmínek smlouvy, odkaz na 
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 Srov. § 381 a 382 zákona č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník. 
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úvěrové podmínky banky, další vzájemná práva a povinnosti.
59

 V následujícím textu 

této práce se blíže věnuji právě podstatným částem smlouvy o úvěru a některým jejím 

dalším nejvýznamnějším nepodstatným částem. 

4.2. Zásada účelovosti 

 

Podle zásady účelovosti by měly být úvěrové prostředky použity pouze ke 

konkrétnímu účelu. Účel úvěru však nemusí být ve smlouvě o úvěru uveden (příkladem 

bezúčelového úvěru je tzv. americká hypotéka). V takovém případě má dlužník možnost 

použít úvěrové prostředky ke krytí jakéhokoliv nedostatku peněžních prostředků.
60

 

Postup, kdy účel není sjednán, však není v praxi příliš obvyklý, a to především 

z důvodu úzké souvislosti mezi konkrétním účelem a rizikovostí úvěru. Významným 

právním nástrojem v rukou věřitele k zajištění dodržení sjednaného účelu je především 

jeho právo omezit poskytnutí peněžních prostředků jen na plnění závazků dlužníka 

převzatých v souvislosti se stanoveným účelem. Dále je to možnost odstoupit od 

smlouvy v případě použití úvěru k jinému než stanovenému účelu (zneužití úvěru) nebo 

je-li jeho použití ke stanovenému účelu nemožné. 

4.3. Zásada přímosti 

 

Význam této zásady spočívá v povinnosti dlužníka použít úvěr pouze pro své 

vlastní potřeby. Přímost může z úvěrové smlouvy vyplývat buďto z konkrétního 

ustanovení, dle kterého je dlužník povinen použít úvěrové prostředky výhradně pro 

svoji osobu, nebo z ujednání stanovící účel, ke kterému lze úvěr použít. V případě, že 

tato zásada není zakotvena ve smlouvě, má dlužník právo použít úvěrové prostředky i 

k uspokojení potřeb jiné osoby, např. je může darovat nebo poskytnout dále ve formě 

úvěru.
61
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 LOCHMANOVÁ, Ludmila. Smlouva o úvěru. In ŠTENGLOVÁ, Ivana (ed.). Pocta Miloši Tomsovi k 

80. narozeninám. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, s. 232. 
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 MAREK, Karel. Smluvní obchodní právo, kontrakty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 

168. 
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 Tamtéž; PLÍVA, Stanislav, Štefan ELEK, Petr LIŠKA et al. Bankovní obchody. Vyd. 1. Praha: ASPI-

Wolters Kluwer, 2009, s. 80. 
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4.4. Zásada termínovanosti 

 

Zásada termínovanosti se projevuje jednak ve vztahu k čerpání peněžních 

prostředků, za druhé ve vztahu k jejich splácení. Ve vztahu k čerpání jde o smluvně 

stanovenou lhůtu, po kterou je dlužník oprávněn uplatnit nárok (podat žádost) na 

poskytnutí peněžních prostředků. Není-li tato lhůta stanovena, může dlužník tento nárok 

uplatnit, dokud některá smluvní strana poskytnutí úvěru nevypoví. Ve smlouvě obvykle 

bývá dohodnuto buďto jednorázové čerpání úvěru ihned po uzavření smlouvy či po 

určité době od jejího uzavření, anebo čerpání v pravidelných či nepravidelných 

intervalech ve stanovených částkách shodné či různé výše po sjednanou dobu.
62

 

Ve vztahu ke splácení úvěru se tato zásada projevuje v časovém omezení 

poskytnutí úvěru dlužníkovi. V praxi dochází ke stanovení data splatnosti celého úvěru 

či jeho jednotlivých splátek, a to včetně souvisejících úroků, čímž je předem časově 

rozložena povinnost dlužníka přijaté prostředky vrátit.  Termíny splátek se často odvíjí 

od charakteru a výše úvěru, kvality zajištění, celkové doby splatnosti apod.
63

 Vyloučeno 

není ani poskytnutí úvěru na dobu neurčitou, i když to nebývá v praxi obvyklé. 

4.5. Zásada úročitelnosti 

 

Povinnost zaplatit úroky z úvěru je pojmovým znakem a zároveň podstatnou 

částí smlouvy o úvěru vyplývající z kogentního § 497 ObchZ. Smlouva o úvěru tedy 

nemůže být sjednána jako bezúročná. Samotná výše úroku (vyjadřující cenu úvěru) je 

předmětem dohody mezi dlužníkem a věřitelem a zpravidla je sjednána v úvěrové 

smlouvě nebo uvedena v obchodních podmínkách banky, na které smlouva odkazuje. 

V případě absence určení výše úroku se uplatní dispozitivní ustanovení § 502 ObchZ, 

dle kterého má dlužník povinnost platit úroky obvyklé. Mezi rozhodující kritéria, která 

určují výši úrokové sazby, patří: osoba dlužníka, druh úvěru, objekt úvěrování, 

charakter a délka transakce, druh a kvalita použitého zajištění apod.
64
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 LOCHMANOVÁ, Ludmila. Smlouva o úvěru. In ŠTENGLOVÁ, Ivana (ed.). Pocta Miloši Tomsovi k 

80. narozeninám. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, s. 233. 
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 MAREK, Karel. Smluvní obchodní právo, kontrakty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 

169. 



21 

 

4.6. Zásada zajištěnosti 

 

Smyslem této zásady je v maximální možné míře zajistit návratnost 

poskytnutých peněžních prostředků včetně úhrady úroků. I když zákon povinnost 

zajištění nepředepisuje, v praxi se nezajištěné (bianco) úvěry téměř neposkytují. 

Výjimkou mohou být případy poskytnutí úvěru velmi bonitním klientům, v relativně 

nízké výši a s krátkou dobou splatnosti,
65

 případě menší spotřebitelské úvěry.  

Věřitel může volit z celé řady zajišťovacích instrumentů obsažených především 

v občanském a obchodním zákoníku, případě je doplnit o další povinnosti stanovené ve 

smlouvě (např. povinnost dlužníka informovat věřitele ohledně určitých okolností). 

Cena zajištění se obvykle určuje s ohledem na posudek znalce či pracovníka finanční 

instituce (banky). Naopak jistící hodnota zajištění vyjadřuje jeho cenu sníženou o určitý 

koeficient, který vyjadřuje míru možného snížení této ceny v případě, kdyby došlo 

v důsledku prodlení dlužníka k realizaci zajišťovacího prostředku.
66

 Význam zvolených 

prostředků a kvalita zajištění se však plně projeví až v situaci, kdy se dlužník dostane do 

prodlení se splácením. V případě, kdy dojde ke zhoršení zajištění a dlužník na výzvu 

věřitele v přiměřené lhůtě nedoplní zajištění na původní rozsah, má podstatný význam 

zákonné právo věřitele od smlouvy odstoupit a požadovat bezodkladné splacení celého 

úvěru včetně úroků (§ 506 ObchZ). 

4.7. Zásada návratnosti  

 

Návratnost je pojmovým znakem smlouvy o úvěru. Je vyjádřená v základním 

ustanovení § 497 ObchZ, dle kterého „se dlužník zavazuje peněžní prostředky vrátit a 

zaplatit úroky“. Dlužník je zásadně povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky ve 

lhůtě stanovené ve smlouvě. Pokud tato lhůta není sjednána, tak do jednoho měsíce od 

okamžiku, kdy byl o jejich vrácení věřitelem požádán. Porušením povinnosti vrátit 

peněžité prostředky řádně (zejm. na stanoveném místě a stanoveným způsobem) a včas 

se dlužník dostává do prodlení se všemi zákonnými důsledky. Ačkoliv má dlužník podle 

§ 503 odst. 3 ObchZ právo splatit úvěr předčasně, je možné a v praxi běžné toto 
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oprávnění dohodou stran vyloučit, případně sankcionovat např. diferencovanou 

úrokovou sazbou či poplatkem.
67
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 LOCHMANOVÁ, Ludmila. Smlouva o úvěru. In ŠTENGLOVÁ, Ivana (ed.). Pocta Miloši Tomsovi k 
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5. Smlouva o úvěru – obecný výklad 

5.1. Prameny právní úpravy 

5.1.1. Právní předpisy 

 

Právní úpravu úvěrové smlouvy jako obchodního závazkového vztahu obsahuje 

především obchodní zákoník. Ten v § 497 vymezuje podstatné části smlouvy o úvěru a 

v dalších ustanoveních § 498 až 507 pak podpůrně blíže určuje základní obsah tohoto 

závazkového vztahu, tedy práva a povinnosti smluvních stran. Z obchodního zákoníku 

se dále uplatní především obecná ustanovení o obchodních závazkových vztazích (§ 261 

až 408), pokud zvláštní úprava úvěrové smlouvy jako lex specialis užití těchto 

ustanovení nevylučuje. Možnost sjednání kontokorentního úvěru na běžném účtu 

upravuje obchodní zákoník v § 711. 

S ohledem na § 1 odst. 2 ObchZ je také třeba subsidiárně aplikovat předpisy 

občanského práva, tj. především občanského zákoníku, pokud obchodní zákoník nemá 

úpravu vlastní či má jen úpravu částečnou. Jde především o aplikaci úpravy právních 

úkonů, obecných ustanovení o závazcích, ale také úpravy spotřebitelských smluv a 

odpovědnostních závazků (v závislosti na povaze smluvních stran). Z podzákonných 

předpisů je třeba jmenovat nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroku 

z prodlení a poplatků z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Definici včetně úpravy některých aspektů hypotečního úvěru obsahuje zákon o 

dluhopisech.
68

 V případě spotřebitelského úvěru je třeba aplikovat zvláštní právní 

úpravu zákona o spotřebitelském úvěru.
69

 Tento zákon, který provádí transpozici 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském 

úvěru,
70

 s účinností od 1. ledna 2011 nahradil předchozí právní úpravu obsaženou v 

zákoně o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru.
71

 Účelem této 

směrnice je kromě ochrany spotřebitele i ochrana hospodářské soutěže. Stanovením 
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jednotných podmínek pro poskytování úvěru má dojít na celém společném trhu 

Evropské unie ke zrovnoprávnění finančních institucí jako soutěžitelů v tomto sektoru.
72

 

 Úprava nástrojů zajištění závazků z úvěrové smlouvy je obsažena především 

v občanském zákoníku, obchodním zákoníku, zákoně o cenných papírech
73

 (zástavní 

právo k cenným papírům) a zákoně o finančním zajištění
74

. 

Poskytování úvěrů v rámci podnikatelské činnosti obecně reguluje živnostenský 

zákon.
75

 V případě některých subjektů však úvěrovou činnost upravují zákony zvláštní, 

a to např. zákon o bankách
76

 a zákon o spořitelních a úvěrních družstvech.
77

 Z dalších 

veřejnoprávních předpisů má pro poskytování úvěrů význam devizový zákon
78

 (např. 

pokud jde o plnění oznamovací povinnosti). 

Právní předpisy finančního práva dále upravují některé případy poskytování 

úvěru u veřejných podpor. Jde například o státní podporu podnikání
79

 a státní podporu 

bytové výstavby včetně stavebního spoření. Tyto formy veřejné podpory poskytované 

z veřejných prostředků však nemohou odporovat přijatým mezinárodním závazkům. 

V Evropské unii je obecně poskytování veřejné podpory zakázáno s odůvodněním, že 

tyto podpory narušují volnou soutěž a konkurenční prostředí. Za slučitelnou s principem 

fungování jednotného trhu je považována pouze podpora, která napomáhá realizaci 

některých cílů Evropské unie, pokud její pozitivní přínosy převýší negativní dopad na 

tržní prostředí. V předpisech evropského práva je veřejná podpora upravena v čl. 107 až 

109 Smlouvy o fungování Evropské unie a dále nařízením Rady č. 659/1999 ze dne 

22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k čl. 93 SES.
80
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5.1.2. Obchodní zvyklosti, zásady obchodního zákoníku, analogie 

 

Kromě právních předpisů je třeba dle § 264 ObchZ při určení práv a povinností 

ze závazkového vztahu přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně 

v příslušném obchodním odvětví, pokud nejsou v rozporu s obsahem smlouvy nebo se 

zákonem. Pokud však na ně smlouva odkazuje, aplikují se přednostně před 

dispozitivními ustanoveními zákona. Obchodní zvyklosti můžeme obecně definovat 

jako ustálená pravidla mezi obchodníky, která jsou fakticky dodržována, i když nejsou 

závazně právem stanovena.
81

 Jejich aplikace může přicházet v úvahu u úvěrových 

smluv především v bankovnictví.
82

 

V případech právem, smluvně ani zvyklostmi neupravených je třeba v souladu s 

§ 1 odst. 2 ObchZ aplikovat zásady, na kterých spočívá obchodní zákoník. Ačkoliv je 

zákon většinou výslovně neuvádí, patří mezi ně především zásady: smluvní volnosti, 

rovného postavení stran, poctivého obchodního styku (s důsledky dle § 265 ObchZ) a 

další.
83

 

V úvahu bude přicházet i aplikace analogie. Ačkoliv se obchodní zákoník o 

jejím použití nezmiňuje, z povahy subsidiarity občanského zákoníku vyplývá možná 

aplikace ustanovení § 853 ObčZ i v obchodněprávních vztazích. Dle tohoto ustanovení 

se občanskoprávní vztahy, pokud nejsou zvláště upraveny ani občanským zákoníkem, 

ani jiným zákonem, řídí ustanoveními občanského zákoníku, která upravují vztahy 

obsahem i účelem jim nejbližší. Je tedy možné dovodit aplikaci analogie legis těch 

ustanovení obchodního zákoníku, která jsou pro daný vztah svým obsahem a účelem 

nejbližší. Dále je možné připustit i analogii ustanovení občanského zákoníku a jiných 

občanskoprávních předpisů.
84
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5.2. Obchodní podmínky a jejich změny 

5.2.1. Povaha obchodních podmínek 

 

 Běžným postupem při uzavírání úvěrových smluv u bank a jiných 

profesionálních poskytovatelů úvěrů je využívání odkazů na jejich obchodní podmínky. 

Tyto podmínky mají povahu jednostranného projevu vůle jedné smluvní strany 

(věřitele), který v rámci dispozitivní právní úpravy úvěrové smlouvy podrobně upravuje 

práva a povinnosti smluvních stran, tedy obsah úvěrové smlouvy. Obchodní podmínky, 

obvykle označované jako úvěrové podmínky, zpravidla vydává každý větší 

profesionální poskytovatel úvěrů (banka), přičemž bývají vydávány ve více verzích 

v závislosti na povaze druhu úvěru, osob dlužníků, popř. jiných kritériích.
85

 

Smyslem vydávání úvěrových podmínek je standardizace podstatného obsahu 

úvěrových smluv pro určitý okruh úvěrů a zjednodušení jejich uzavírání jejich 

předchozí přípravou. Samotná úvěrová smlouva pak bývá obvykle poměrně stručná a 

upravuje jen skutečně individualizované okolnosti konkrétního úvěru.
86

 Spolu 

s využíváním smluvních formulářů tak dává vlastně věřitel dlužníkovi najevo, že o 

určitých částech obsahu úvěrového závazku není ochoten vyjednávat. Jejich nevýhodou 

pak může být zneužití pozice věřitele jako ekonomicky silnější strany a vnutit 

dlužníkovi pro něj nevýhodné podmínky.
87

 Vzhledem k tomu, že obchodní podmínky 

bývají značně rozsáhlé a mnohdy upravují technické a na první pohled nepodstatné 

detaily, dlužníci jim často nevěnují náležitou pozornost. 

 Úprava využití obchodních podmínek v obchodních závazcích je obecně 

upravená v kogentním § 273 odst. 1 ObchZ, který stanoví, že: „Část obsahu smlouvy lze 

určit také odkazem na všeobecné obchodní podmínky vypracované odbornými nebo 

zájmovými organizacemi nebo odkazem na jiné obchodní podmínky, jež jsou stranám 

uzavírajícím smlouvu známé nebo k návrhu přiložené.“ Z dikce zákona je zřejmé, že 

obchodní podmínky sice nejsou smlouvou v pravém smyslu, ale že se prostřednictvím 

odkazu mohou stát součástí smluvního textu, který je pro smluvní strany závazný.
88
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Mají tak přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. V případě jejich rozporu se 

smlouvou mají smluvní ustanovení dle § 273 odst. 2 ObchZ před obchodními 

podmínkami přednost.  

Obchodní zákoník rozlišuje dva druhy obchodních podmínek: všeobecné, které 

jsou vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi, a jiné obchodní 

podmínky. Na rozdíl od všeobecných obchodních podmínek, jejichž znalost se 

předpokládá a k jejichž závaznosti postačuje na ně odkázat, se v případě jiných (tzv. 

firemních, podnikových) podmínek tato znalost zásadně nepředpokládá, a proto musí 

být k návrhu smlouvy přiloženy (pokud nejsou druhé straně skutečně známé např. při 

dlouhodobých obchodních stycích, což však musí strana, která se jich dovolává, 

v případě sporu dokázat).
89

 V případě obchodních podmínek vydávaných bankami a 

jinými poskytovateli úvěrů se jedná právě o tyto jiné obchodní podmínky, a to i 

v případech, kdy jsou tyto podmínky svým vydavatelem nazvané jako „všeobecné“.
90

 

5.2.2. Změny obchodních podmínek 

  

V praktickém uplatnění obchodních podmínek má zásadní význam otázka jejich 

změn. Obecně totiž platí, že obchodní podmínky jsou závazné ve znění, na které 

uzavřená smlouva odkazuje, případně ve znění, jež bylo účinné v době uzavření 

smlouvy. Jejich pozdější změna se již nepromítá do obsahu smlouvy a nemá na ni vliv. 

K aktualizaci obchodních podmínek by tedy bylo nutné úvěrovou smlouvu změnit, a to 

buď dohodou vyjádřenou výslovně nebo aktivním konkludentním jednáním. Pouhé 

oznámení změny obchodních podmínek s uvedením, že mlčení druhé smluvní strany se 

považuje za souhlas s jejich změnou, zásadně nepostačuje.
 91

 V praxi však zejména 

banky zařazují do svých obchodních podmínek klauzule, které jejich změnu umožňují, 

pokud klient banky do určité lhůty po oznámení návrhu změny podmínek tuto změnu 

neodmítne.
92

 Dále je také možné předem dohodnout způsob průběžných změn 
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některých podmínek, pokud tyto změny budou vždy objektivně určitelné a nebudou 

záležet pouze na vůli jedné smluvní strany.
93

 

5.3. Právní povaha úvěrové smlouvy 

5.3.1. Smlouva o úvěru jako absolutní obchodní závazkový vztah a ochrana 

nepodnikatelských subjektů 

 

 Smlouvu o úvěru řadíme mezi tzv. absolutní (v literatuře se užívá též označení 

„typové“ či „nominální“)
94

 obchodní závazkové vztahy. Vyplývá to z kogentního § 261 

odst. 3 písm. d) ObchZ, který stanoví, že závazkový vztah ze smlouvy o úvěru se řídí 

třetí částí obchodního zákoníku (nazvanou Obchodní závazkové vztahy) bez ohledu na 

povahu účastníků tohoto vztahu. Jinak řečeno to znamená, že bez ohledu na to, jestli 

jsou smluvní strany podnikatelé či nikoliv, a bez ohledu na povahu jejich právního 

jednání (podnikatelské či nepodnikatelské), bude smlouva o úvěru vždy podřízena 

režimu obchodního zákoníku.
95

  

V souladu s § 261 odst. 6 ObchZ se pak úpravou obchodního zákoníku řídí i 

vztahy vzniklé při zajištění plnění závazků z úvěrové smlouvy. Účelem je zachovat 

shodný právní režim obchodního zákoníku pro smlouvu o úvěru i pro její zajištění. 

Ačkoliv jsou v důsledku absolutní povahy závazkového vztahu z úvěrové 

smlouvy podřízeni režimu obchodního zákoníku obě smluvní strany, tedy i 

nepodnikatelé, neplatí toto pravidlo bez výjimky. Významnou modifikaci představuje 

kogentní § 262 odst. 4 ObchZ, který stanoví další pravidla, pokud v právním vztahu 

bude vystupovat nepodnikatelský subjekt. V takovém případě se aplikují v § 262 odst. 4 

ObchZ obecně charakterizovaná „ochranářská“ ustanovení, která ve vztahu 

k nepodnikateli „změkčí“ obsah tohoto vztahu.
96

 Tuto skutečnost zákon formuluje tak, 

že je těchto ustanovení třeba použít vždy, je-li to ve prospěch smluvní strany, která není 

podnikatelem. To znamená použít podle okolností to ustanovení, které je ve prospěch 
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této strany, resp. které je pro ni výhodnější. Dochází tedy k situaci, kdy v určitém 

rozsahu platí pro smluvní strany konkrétní smlouvy různý právní režim.
97

  

Určité interpretační obtíže přináší zákonná formulace „smluvní strana, která 

není podnikatelem“,
98

 která vymezuje rozsah aplikace těchto ustanovení. Je zřejmé, že 

toto vymezení je širší, nežli pojem spotřebitel, kterým je dle § 52 odst. 3 ObčZ: „fyzická 

osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné 

podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání“. Z tohoto 

důvodu se tato ustanovení uplatní i např. vůči nadacím a obecně prospěšným 

společnostem. Naopak aplikovat tato „ochranářská“ ustanovení na stát, obce a kraje 

(jakožto korporace mocensky, informačně, personálně, materiálně a jinak dobře 

vybavené), i přesto, že nejsou podnikateli, by očividně vedlo k absurdním závěrům. 

Zvláště pak ve srovnání s např. drobným živnostníkem, který je dle zákonné definice 

podnikatelem.
99

 

Podle § 262 odst. 4 ObchZ je pak třeba za splnění výše uvedených podmínek 

vždy použít: „ustanovení občanského zákoníku nebo zvláštních právních předpisů o 

spotřebitelských smlouvách, adhezních smlouvách, zneužívajících klauzulích a jiná 

ustanovení směřující k ochraně spotřebitele“. Těmito ustanoveními se v rámci 

občanského zákoníku rozumí především ustanovení o spotřebitelských smlouvách (§ 52 

a násl. ObčZ), ze zvláštních právních předpisů jde např. o zákon o ochraně 

spotřebitele
100

 a zákon o spotřebitelském úvěru. 

Dále platí, že nepodnikatelská strana nese odpovědnost za porušení povinností 

z těchto vztahů podle občanského zákoníku, což se týká zejména odpovědnosti za 

prodlení a za způsobenou škodu. Občanské právo se také aplikuje na její společné 

závazky, tudíž se v pochybnostech o povaze společného závazku neuplatní princip 

solidarity vyjádřený v § 293 ObchZ (uplatní se § 511 ObčZ).
101
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5.3.2. Dispozitivnost, konsenzuálnost, bezformálnost 

 

V souladu se zásadou smluvní volnosti je právní úprava smlouvy o úvěru 

převážně dispozitivní, to znamená, že umožňuje smluvním stranám se od ní odchýlit 

nebo ji přímo vyloučit. Podle § 263 ObchZ se však strany nemohou odchýlit od jejího 

základního ustanovení, čímž se má na mysli § 497 ObchZ, a dále také od § 499 ObchZ, 

který umožňuje dohodnout úplatu za sjednání závazku poskytnout úvěr. Pouze tato dvě 

ustanovení jsou kogentní a smluvní strany je tedy musí vždy respektovat. 

Z formulace základního ustanovení § 497 ObchZ vyplývá, že smlouva o úvěru 

je, na rozdíl od smlouvy o půjčce (§ 657 ObčZ), konsenzuální kontrakt. Pro její vznik 

tak postačuje dohoda o jejích podstatných částech. Uzavřením smlouvy o úvěru se ve 

prospěch dlužníka úvěr otevírá, tedy zakládá se mu možnost úvěr čerpat. Skutečnost 

kdy a jestli vůbec dojde k poskytnutí peněžních prostředků, případně v jakém rozsahu, 

nemá pro platnost smlouvy význam. Příkladem může být sjednání kontokorentního 

úvěru dle § 711 ObchZ, u kterého je zcela běžné, že k jeho čerpání nakonec vůbec 

nedojde.
102

 

Obchodní zákoník nepodmiňuje platné uzavření smlouvy o úvěru písemnou 

formou. Stejně tak nepředepisuje písemnou formu pro úkony související s realizací 

tohoto závazku, jimiž je např. žádost o čerpání úvěru, výpověď poskytnutí úvěru, 

odstoupení od smlouvy apod. Je však třeba respektovat kogentní ustanovení § 272 

ObchZ, které stanoví povinnou písemnou formu v případě, že alespoň jedna strana při 

jednání o uzavření smlouvy projeví vůli, aby smlouva byla uzavřena písemně. Smlouvu 

o úvěru je tedy obecně možné uzavřít i ústně nebo dokonce konkludentně,
103

 což je plně 

v souladu se zásadou bezformálnosti právních úkonů. V praxi se však hlavně s ohledem 

na právní jistotu účastníků a zabezpečení návratnosti úvěru uplatní jiná forma nežli 

písemná pouze výjimečně. Zejména u smluv uzavíranými bankami je písemná forma 

pravidlem.
104

 Toto je dáno i požadavkem § 11 odst. 4 BankZ, dle kterého je banka 

povinna vést agendu každé smlouvy uzavírané s klientem takovým způsobem, aby na 

                                                 
102

 Tamtéž, s. 1238. 
103

 Uvádí se příklad, kdy dlužník písemně požádá věřitele o poskytnutí úvěru podle jeho obchodních 

podmínek (kde se tato možnost uvádí) předem uvedených v textu žádosti a věřitel mu požadované 

prostředky poskytne, aniž by jeho žádost písemně akceptoval. In POKORNÁ, Jarmila, Zdeněk 

KOVAŘÍK, Zdeněk ČÁP et al. Obchodní zákoník: komentář. II. díl. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer 

Česká republika, 2009, 2 sv., s. 1581. 
104

 ŠTENGLOVÁ, Ivana, Stanislav PLÍVA, Miloš TOMSA et al. Obchodní zákoník: komentář. 13. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2010, s. 1150. 



31 

 

žádost České národní banky byla schopna předložit příslušný doklad.
105

 Výjimku ze 

zásady bezformálnosti představuje spotřebitelský úvěr, u něhož písemnou formu jeho 

sjednání předepisuje § 6 ZSPÚ.  
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6. Jednotlivé aspekty smlouvy o úvěru 
 

Základní ustanovení § 497 ObchZ stanoví: „Smlouvou o úvěru se zavazuje 

věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité 

částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.“ 

6.1. Podstatné části smlouvy 

 

Podstatné části smlouvy o úvěru ve smyslu § 269 odst. 1 ObchZ vyplývají 

z jejího kogentního základního ustanovení § 497 ObchZ. Autoři právní literatury se 

shodují, že těmito podstatnými částmi jsou:
106

 

 

1. Identifikace smluvních stran – věřitele a dlužníka 

2. Závazek jedné strany (věřitele) poskytnout na požádání druhé strany 

(dlužníka) v její prospěch peněžní prostředky 

3. Určení výše peněžních prostředků, které mají být poskytnuty 

4. Závazek druhé strany (dlužníka) poskytnuté prostředky vrátit a zaplatit úroky 

 

Pokud má tedy dojít ke vzniku úvěrového závazkového vztahu, je nezbytné, aby 

se smluvní strany shodly na všech jeho podstatných částech. Je tomu tak proto, že § 269 

odst. 1 ObchZ stanoví tuto skutečnost jako podmínku pro aplikaci právní úpravy 

příslušného smluvního typu. V opačném případě by se nemohlo jednat o smlouvu o 

úvěru. Z tohoto důvodu má správná identifikace podstatných částí úvěrové smlouvy 

zásadní význam.
107

 Na druhou stranu, konkretizace závazků majících povahu 

podstatných částí smlouvy (např. sjednání výše úroků, určení lhůt pro poskytnutí a 

vrácení úvěru) nepatří mezi podstatné části úvěrové smlouvy, a není proto nutná 

k jejímu platnému uzavření.
108

 V praxi však úvěrové smlouvy (resp. úvěrové obchodní 

podmínky) konkretizují obsah těchto závazků do nejmenších detailů. 
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6.2. Určení stran úvěrové smlouvy 

6.2.1. Obecný výklad 

 

 Základní ustanovení smlouvy o úvěru označuje stranu, která se zavazuje úvěr 

poskytnout, jako věřitele a stranu, která se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky 

vrátit a zaplatit úroky, jako dlužníka. Z hlediska právní teorie je však toto označení 

smluvních stran vnímáno jako nesystematické a zavádějící. Smlouva o úvěru je 

synallagmatický závazek, tedy vztah s více vzájemnými právy a povinnostmi. Z toho 

vyplývá, že až do poskytnutí peněžních prostředků dlužníkovi, je věřitel fakticky 

dlužníkem a dlužník naopak věřitelem.
109

 Tuto skutečnost je třeba respektovat při 

aplikaci obecných ustanovení závazkové části obchodního zákoníku, a tak např. 

aplikovat ustanovení obchodního zákoníku o prodlení dlužníka na situaci, kdy se věřitel 

ze smlouvy o úvěru dostane do prodlení při poskytnutí peněžních prostředků. 

 S ohledem na obecné požadavky na právní úkony je třeba obě strany smlouvy 

dostatečně určitě identifikovat. Tato povinnost pak má zvláštní význam pro věřitele, 

neboť je to on, kdo své peněžní prostředky půjčuje cizí osobě a očekává jejich 

návratnost. S tím souvisí i praktický požadavek na ověření skutečné identity dlužníka a 

zajištění, aby osoba, která úvěrovou smlouvu uzavřela a která také úvěr čerpá, byla 

skutečně osobou, která je v úvěrové smlouvě uvedená jako dlužník. 

 Vzhledem k tomu, že ustanovení § 261 odst. 3 písm. d) ObchZ řadí smlouvu o 

úvěru mezi absolutní obchody, řídí se tento závazek obchodním zákoníkem bez ohledu 

na povahu účastníků. Pokud jde o okruh subjektů, které mohou uzavřít úvěrovou 

smlouvu, obchodní zákoník neklade žádná omezení. Obecně tedy platí, že účastníky 

mohou být jak podnikatelé (bez ohledu na to, jestli se úvěr týká jejich podnikatelské 

činnosti), tak nepodnikatelé, osoby fyzické i právnické.
110

 

6.2.2. Okruh věřitelských subjektů 

 

 Pokud jde o okruh věřitelů, budou jimi především banky, u nichž poskytování 

úvěrů patří vedle přijímání vkladů od veřejnosti mezi jejich nejvýznamnější činnosti. 
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Vyplývá to z § 1 odst. 1 BankZ, podle kterého jsou banky právnické osoby, které a) 

přijímají vklady od veřejnosti a b) poskytují úvěry; a k výkonu těchto činností mají 

bankovní licenci. Dříve byl vyjadřován právní názor, že z konstrukce tohoto ustanovení 

je třeba dovozovat,
111

 že poskytování úvěrů jako předmět činnosti smí provádět pouze 

banka (resp. subjekty, kterým to zvláštní zákon povoluje). Vzhledem k tomu, že jiné 

subjekty by nemohly mít jako předmět činnosti poskytování úvěrů, mohly by úvěry 

poskytovat pouze výjimečně a jednorázově.
112

 Dnes však převládá názor, že poskytovat 

úvěry může kterákoli osoba, pokud má k této činnosti živnostenské oprávnění. Tento 

názor se opírá především o § 2 odst. 1 BankZ, který vyhrazuje bankám pouze přijímání 

vkladů od veřejnosti. Ze zákona o bankách je tedy dovozováno, že pouhé poskytování 

úvěrů bez přijímání vkladů od veřejnosti není činností vyhrazenou jen bankám. Tento 

názor zastává i Česká národní banka a potvrzuje ho i soudní praxe.
113

 Dále je třeba 

upozornit na § 2 odst. 2 BankZ, který ve vztahu k podnikatelům, jejichž předmětem 

činnosti je poskytování úvěrů, považuje za přijímání vkladů i soustavné vydávání 

dluhopisů a jiných srovnatelných cenných papírů. Smyslem tohoto ustanovení je 

zabránit nebankovním poskytovatelům úvěrů, aby obcházeli bankovní regulaci.  

Pokud je poskytování úvěrů podnikáním, považuje se za živnost volnou, přičemž 

poskytování spotřebitelského úvěru má charakter živnosti vázané.
114

 Zůstává otázkou, 

jestli by, s ohledem na význam a možné důsledky této činnosti, nemělo být poskytování 

úvěrů živností vázanou nebo dokonce koncesovanou, tak jak to navrhuje S. Plíva.
115
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Osobně hodnotím kladně, že došlo v roce 2010 k novelizaci
116

 nařízení vlády o 

obsahových náplních jednotlivých živností, a tedy k zařazení činností poskytování a 

zprostředkování spotřebitelského úvěru mezi živnosti vázané. V případě nárazové 

nesoustavné úvěrové výpomoci (oproti úvěrování soustavnému a opakovanému) se 

nejedná o podnikání ve smyslu § 2 odst. 1 ObchZ a není tedy nutné mít k této činnosti 

živnostenské oprávnění. Této skutečnosti mohou využít zejména běžné fyzické osoby a 

podnikatelé, kteří disponují dočasně volnými peněžními prostředky a hodlají zapůjčit 

tyto prostředky jinému za úplatu v podobě úroku.
117

 

 Dalšími subjekty kromě bank, pro které je poskytování úvěrů typické, jsou 

spořitelní a úvěrní družstva (družstevní záložny). Tato družstva na základě § 1 odst. 2 

zákona o spořitelních a úvěrních družstvech „pro podporu hospodaření svých členů 

provozuj[í] finanční činnosti, jimiž se rozumí zejména přijímání vkladů a poskytování 

úvěrů, ručení a peněžních služeb v různých formách.“ 

6.2.3. Okruh dlužnických subjektů 

 

 Pokud jde o osoby, které mohou být dlužníky, zákon nic bližšího nestanoví. Zde 

je situace jednodušší, neboť dlužníkem může být skutečně každý, kdo je způsobilý 

svým jednáním povinnosti z úvěrové smlouvy převzít.
118

 Zvláštní ohled je však třeba 

brát na dlužníky, které jsou dle zákona o spotřebitelském úvěru spotřebiteli. Dle § 3 

písm. a) ZPSU je spotřebitelem „fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské 

činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání“. Pokud spotřebitelé dle 

této definice uzavírají jako dlužníci úvěrové smlouvy ohledně úvěrů, které jsou 

vymezené tímto zákonem jako spotřebitelské, musí být okolnosti sjednávání a obsah 

úvěrové smlouvy s tímto zákonem v souladu. 

6.3. Poskytnutí peněžních prostředků 

 

 Další podstatnou částí smlouvy o úvěru je závazek věřitele poskytnout ve 

prospěch dlužníka na jeho požádání peněžní prostředky do určité částky. 
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Z konsenzuálního charakteru smlouvy o úvěru vyplývá, že okamžik uzavření smlouvy 

se bude lišit (předcházet) od okamžiku čerpání úvěru. V tomto smyslu se také hovoří o 

tom, že uzavřením smlouvy se úvěr dlužníkovi otevírá. Ve smlouvě je také možné 

přímo přesně stanovit dobu a způsob poskytnutí peněžních prostředků (např. 

bezhotovostní převod na konkrétní účet v konkrétní den) tak, aby dlužník už nemusel 

žádost o čerpání uplatňovat.
119

 Tento postup však v praxi není obvyklý. Čerpání úvěru 

tedy běžně závisí na aktivitě dlužníka, který musí svůj nárok uplatnit. Může také nastat 

situace, že k čerpání úvěru vůbec nedojde.
120

 

6.3.1. Určení výše úvěru 

 

 Ve smlouvě o úvěru musí být rovněž stanovena výše částky, do které mají být 

peněžní prostředky ve prospěch dlužníka poskytnuty. Věřitel tak má povinnost mít po 

sjednanou dobu k dispozici peněžní prostředky právě v této výši, aby je mohl 

dlužníkovi na jeho výzvu poskytnout. Ačkoli zákonná formulace § 497 ObchZ hovoří o 

prostředcích „do určité částky“, čímž předpokládá sjednání určitého limitu, zákonnému 

požadavku vyhovuje i ujednání v podobě závazku poskytnout pevně stanovenou 

částku.
121

 Ani tato formulace sama o sobě však nezakládá povinnost dlužníka úvěr 

v určené výši čerpat. L. Lochmanová k tomuto nicméně poukazuje na praktický rozdíl 

mezi těmito dvěma formulacemi, které souvisejí s možností věřitele sankcionovat 

dlužníka (obvykle smluvní pokutou) za nedodržení dlužníkovy povinnosti čerpat 

peněžní prostředky zčásti nebo zcela. Dle jejího názoru pokud je ve smlouvě výše úvěru 

stanovena formou limitu („do určité výše“), nelze dlužníka takto sankcionovat. Je-li 

však zvolena formulace, že má dlužník povinnost čerpat úvěr „v určité výši“, pak je 

možné dohodnout smluvní pokutu za jeho nečerpání jako částečnou satisfakci za 

rezervaci peněžních prostředků.
122

 

 Výše úvěru může být také stanovena úvěrovým rámcem, a to v případě 

kontokorentního úvěru. Podle § 711 ObchZ: „Smlouva o běžném účtu může stanovit, že 

banka provede do určité částky příkazy k platbám, i když k tomu není dostatek 
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peněžních prostředků na účtu.“ Práva a povinnosti z tohoto vztahu se pak podpůrně řídí 

ustanoveními smlouvy o úvěru. Kontokorentní technika tedy spočívá v tom, že zůstatek 

účtu může přecházet do debetu, kdy majitel účtu automaticky čerpá úvěr, a může tak 

provádět platby či výběry z tohoto účtu. Banka však není povinna své vlastní prostředky 

ve prospěch účtu připisovat.
123

 Úvěr je také automaticky průběžně splácen 

přicházejícími platbami na účet. Vzhledem k tomu, že se u kontokorentního úvěru velmi 

často mění jeho stav, je jeho maximální výše daná sjednaným úvěrovým rámcem, který 

určuje maximálně přípustný debet na kontokorentním účtu.
124

 

6.3.2. Určení měny 

 

 Měnové aspekty smlouvy o úvěru jsou předmětem regulace ustanovení § 498 

ObchZ. Toto stanovení upravuje dvě základní otázky. První se týká možnosti poskytnutí 

devizového úvěru a jeho omezení. Předmětem druhé otázky je stanovení měny, ve které 

bude takový úvěr splácen včetně měny úroků. 

 Ustanovení § 498 věta první ObchZ výslovně dovoluje účastníkům si 

dohodnout, že peněžní prostředky, jež jsou předmětem smlouvy, budou určeny i v jiné 

než české měně, pokud to není v rozporu s devizovými předpisy. Ačkoliv § 498 není 

uveden ve výčtu kogentních ustanovení obchodního zákoníku (a contrario je tedy 

dispozitivní), je zřejmé, že vzhledem k veřejnoprávní (a tudíž donucující) povaze 

devizových předpisů, nelze aplikaci těchto předpisů vyloučit dohodou stran.
125

 

Devizový zákon (srov. § 4 odst. 1 DevZ) v současnosti nestanoví žádná omezení 

poskytování ani přijímání devizových úvěrů, a to jak mezi devizovými tuzemci 

navzájem, tak ani ve vztahu devizového tuzemce a devizového cizozemce.
126

 

Zachována však je oznamovací povinnost devizového tuzemce ve smyslu § 5 DevZ, 

pokud tak stanoví vyhláška České národní banky.
127

 Banky mohou obchodovat 
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s devizovými hodnotami nebo poskytovat peněžní služby (poskytovat úvěry) bez 

devizové licence i devizového povolení.
128

 

 Ustanovení § 498 věta druhá ObchZ pak podpůrně stanoví pravidlo, že v případě 

poskytnutí úvěru v cizí měně je dlužník povinen vrátit peněžní prostředky v měně, v níž 

mu byly poskytnuty a v téže měně zaplatit úroky. Vzhledem k dispozitivnosti tohoto 

ustanovení není vyloučeno např. ujednání stran o tom, že úvěr bude buď z části, nebo 

úplně splácen v jiné měně, než v jaké byl poskytnut, a to i pokud jde o úroky. S tím 

souvisí i otázka kurzových změn, která není zákonem podpůrně upravena. Tento 

problém lze vyřešit zařazením kurzové doložky do smlouvy či určením postupu, kterým 

bude později kurz objektivně stanoven.
129

 

 V praxi jsou cizoměnové úvěry nejčastěji poskytovány v amerických dolarech a 

eurech. Důvodem preference úvěrů v cizích měnách jsou zpravidla nižší úroky než u 

úvěrů v tuzemské měně (dnes však dochází k postupnému vyrovnávání). Výše úroků u 

cizoměnových úvěrů se odvíjí od referenčních úrokových sazeb na zahraničních 

mezibankovních trzích (např. LIBOR – London Interbank Offered Rate, apod.).
130

 

6.3.3. Účelově určený úvěr 

 

 Účelovost úvěru bývá považována za jednu ze základních zásad smlouvy o 

úvěru. Nicméně se nejedná o zásadu nezbytnou, a tak není-li ve smlouvě ujednáno něco 

jiného, záleží pouze na dlužníkovi, jakým způsobem naloží s obdrženými peněžními 

prostředky. V takovém případě je čerpání úvěru obvykle realizováno v hotovosti či 

paušálním převodem úvěrové sumy na dlužníkem určený účet.
131

 

 Stanoveným účelem úvěru se rozumí jeho přesné určení, tedy pokud je úvěr 

otevírán proto, aby z něho byl např. financován nákup konkrétního zboží, smlouvou 

určené nemovitosti či pořízení konkrétní stavby. Obecné označení typu úvěru (např. 

provozní, investiční atd.) není dostatečně určité a nepovažuje se za účelový úvěr.
132
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 Důvodem sjednání účelu je snaha o zmírnění rizika věřitele, že poskytnuté 

prostředky budou použity k jinému účelu, a tedy může být ovlivněna jejich návratnost. 

Například v bankovnictví kalkulace rizika úzce souvisí jednak s ochotou banky vůbec 

úvěr poskytnout, za druhé se od něj odvíjí úroková míra (bezúčelové úvěry jsou dražší) 

a další podmínky smlouvy. Z těchto důvodů je účel zpravidla sjednán. 

V případě účelového úvěru dává zákonodárce k dispozici věřiteli efektivní a 

v praxi hojně využívaný nástroj k zajištění dodržení stanoveného účelu. Na základě 

§ 501 odst. 2 ObchZ stanoví-li smlouva, že úvěr lze použít pouze k určitému účelu, 

může věřitel omezit poskytnutí peněžních prostředků pouze na plnění závazků dlužníka 

převzatých v souvislosti s tímto účelem. Uplatnění tohoto nástroje závisí jednostranně 

na vůli věřitele, věřitel ho nemusí využít. Vzhledem k tomu, že se jedná o ustanovení 

dispozitivní povahy, mohou ho strany dohodou vyloučit. V praxi toto oprávnění věřitel 

realizuje tím, že v souladu s účelem úvěru poskytuje platby přímo věřitelům dlužníka 

k úhradě dlužníkových závazků (např. pokud tito věřitelé zhotovili pro dlužníka dílo, 

dodali mu zboží).
133

 

Pokud dlužník účel úvěru nedodrží, ať již z důvodu, že prostředky použije 

k jinému účelu anebo pokud je jejich použití ke stanovenému účelu nemožné, dává 

§ 507 ObchZ věřiteli právo od smlouvy odstoupit. Následkem odstoupení dochází 

k okamžitému zesplatnění úvěru a dlužník je povinen bez zbytečného odkladu vrátit 

použité a nevrácené prostředky včetně úroků. Další v praxi frekventovanou pojistkou 

proti zneužití účelového úvěru bude uplatnění sankcí (např. smluvní pokuty) sjednaných 

ve smlouvě.  

Pro doplnění uvádím, že použití prostředků získaných účelovým úvěrem bez 

souhlasu věřitele v nikoli malém rozsahu (tzn. ve výši nejméně 25 000 Kč) na jiný než 

určený účel zakládá trestný čin úvěrového podvodu podle § 211 odst. 2 TrZ.
134

 Dle 

základní trestní sazby pachateli hrozí odnětí svobody až na dvě léta nebo zákaz činnosti. 

Ačkoliv tyto nástroje (vyjma omezení poskytnutí prostředků ve smyslu § 501 

odst. 2 ObchZ) nejsou schopny přímo zabránit zneužití účelového úvěru, ve své 

kombinaci disponují významným preventivním potenciálem a podílejí se tak na 

zajištění jeho návratnosti. 
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6.3.4. Úplata za sjednání závazku poskytnout peněžní prostředky 

 

 Možnost věřitele požadovat úplatu za sjednání závazku poskytnout peněžní 

prostředky ve prospěch dlužníka upravuje § 499 ObchZ. Zákon tak stanoví, že „za 

sjednání závazku věřitele poskytnout na požádání peněžní prostředky lze sjednat úplatu, 

jestliže poskytování úvěru je předmětem podnikání věřitele.“ Toto ustanovení je 

s ohledem na § 263 odst. 1 ObchZ kogentní, čímž narušuje koncept dispozitivnosti 

právní úpravy smlouvy o úvěru (vyjma kogentního základního ustanovení § 497 

ObchZ). Možnost sjednání úplaty tudíž mají pouze subjekty, které mají poskytování 

úvěrů jako předmět podnikání. Pokud by si ve smlouvě o úvěru sjednal úplatu jiný 

subjekt, bylo by nutné takové ujednání považovat za neplatné. Vzhledem k tomu, že 

kogentnost tohoto ustanovení, jak se domnívá S. Plíva, sleduje za cíl pouze ochranu 

dlužníka, jednalo by se o neplatnost relativní. K neplatnosti by se tudíž v souladu s 

§ 267 odst. 1 ObchZ přihlíželo pouze, pokud by se jí dlužník dovolal.
135

 

Řešení otázky, které věřitelské subjekty mohou požadovat úplatu, úzce souvisí 

s určením okruhu subjektů, které mohou mít poskytování úvěrů jako předmět podnikání. 

Jak již bylo vyloženo, poskytování úvěrů může být předmětem činnosti zejména bank, 

družstevních záložen a jiných finančních institucí. Pokud by si chtěly sjednat tuto úplatu 

jiné podnikatelské subjekty, musí mít úvěrovou činnost jako předmět podnikání a tedy 

k ní mít živnostenské oprávnění.
136

 Takovými subjekty jsou například společnosti 

poskytující spotřebitelské úvěry
137

 

Úplatu za sjednání závazku poskytnout úvěr je třeba odlišovat od úroku. 

Zatímco úrok vyjadřuje cenu úvěru, tedy skutečně poskytnutých peněžních prostředků, 

úplata za sjednání závazku plní funkci odlišnou. Předem je třeba říci, že smysl této 

úplaty není zcela zřejmý – zákon se k této otázce nevyjadřuje. Taktéž není jasné, proč 

zákonodárce zvolil toto ustanovení jako kogentní. Většina právních teoretiků (S. Plíva, 

K. Marek, Z. Kovařík) se shoduje, že úplata vyjadřuje kompenzaci věřitele za to, že po 

dobu sjednání smlouvy o úvěru a skutečném čerpáním úvěru (ke kterému ostatně 

nemusí nakonec ani dojít) musí pro dlužníka rezervovat finanční prostředky, případně 
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mít zajištěny jejich zdroje.
138

 Z tohoto důvodu se často sjednává v souvislosti 

s otevřením úvěru právo věřitele na úplatu za samotné uzavření smlouvy. Smysl může 

být podle Z. Kovaříka mimo jiné také spatřován v náhradě za administrativní úsilí 

věřitele a s tím spojené režijní náklady.
139

 

Naopak L. Lochmanová uvedený smysl této úplaty zpochybňuje s argumentací, 

že banky a další subjekty podrobené bankovní regulaci mohou uzavřít smlouvu o úvěru, 

pouze pokud tím této regulaci vyhoví (zejména dodržovaní kapitálové přiměřenosti, 

úvěrové angažovanosti, pravidel likvidity). Pokud by banka nebyla schopna s ohledem 

na aktuální likviditu zajistit či rezervovat pro dlužníka peněžní prostředky, bylo by 

otázkou, proč by vůbec smlouvu o úvěru uzavírala.
140

 Na základě její osobní zkušenosti 

při jednání s bankami dospěla k závěru, že jen minimum bank využívá možnosti 

sjednání úplaty na základě ustanovení § 499 ObchZ a namísto toho určují klientům 

poplatky za rezervaci finančních prostředků v souladu s dohodou o odloženém 

čerpání.
141

 Jako další argument uvádí absenci tohoto oprávnění, resp. jeho přímé 

zákonné vyloučení, u subjektů, které nemají úvěrovou činnost v předmětu podnikání. 

Vždyť tyto věřitelské subjekty jsou stejně jako ostatní povinni rezervovat peněžní 

prostředky pro dlužníky, jinak by se mohli dostat do prodlení s jejich poskytnutím. 

L. Lochmanová tedy naopak předkládá názor, že úloha tohoto institutu spočívá v úplatě 

za sjednání a vyhotovení smlouvy o úvěru, tedy posouzení žádosti a právního postavení 

a bonity klienta banky.
142

 Tento spor je však dle mého názoru, vzhledem k jasné dikci 

zákona, třeba považovat pouze za formálně doktrinální bez skutečného praktického 

významu. 

6.3.5. Uplatnění nároku na poskytnutí peněžních prostředků 

 

 Ustanovení § 500 odst. 1 ObchZ zakotvuje oprávnění dlužníka uplatnit nárok na 

poskytnutí peněžních prostředků ve lhůtě stanovené ve smlouvě. Ačkoliv určení této 

lhůty není podstatnou částí úvěrové smlouvy, bývá v ní zpravidla sjednána. Tato lhůta 
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může mít podobu buďto ohraničeného časového úseku nebo nejzazšího termínu. 

Dispozitivní charakter tohoto ustanovení nebrání ani sjednání přesného termínu či více 

takových termínů, kdy lze úvěr čerpat. V každém případě může dlužník uplatnit nárok 

(doručit ho věřiteli) na poskytnutí prostředků pouze během této doby, resp. věřitel by 

takovému požadavku nemusel vyhovět.
143

 Pokud tato lhůta není ve smlouvě stanovena, 

může v souladu s § 500 odst. 1 ObchZ dlužník svůj nárok uplatnit, dokud poskytnutí 

úvěru některá strana nevypoví. To znamená, že dlužník může žádat o čerpání úvěru od 

okamžiku uzavření smlouvy až do okamžiku účinnosti výpovědi, tj. uplynutí výpovědní 

doby.
144

 

 Uplatnění nároku dlužníka na poskytnutí peněžních prostředků (žádost o čerpání 

úvěru) může mít různou povahu a není zákonem blíže stanoveno. Pokud tato otázka 

nebude řešená ve smlouvě, platí, že lze nárok uplatnit jakýmkoliv způsobem, za 

předpokladu splnění obecných požadavků na právní jednání. Především bude muset 

žádost včas dojít věřiteli, což bude muset dlužník v případě pochybností prokázat.
145

 

Zpravidla je však forma uplatnění podrobně upravená ve smlouvě či v úvěrových 

podmínkách. Kromě standardního postupu žádosti o čerpání, resp. výzvy věřiteli 

k poskytnutí peněžních prostředků, se v praxi tento nárok často uplatňuje také např. 

otevřením akreditivu na příkaz dlužníka ve prospěch třetí osoby nebo vystavením šeku. 

V případě sjednání kontokorentního úvěru je možné uplatnit nárok na úvěr formou 

platebního příkazu.
146

 Uplatnění je možné provést i nepřímo prostřednictvím třetích 

osob (např. jiným věřitelem dlužníka). Dále je představitelné ujednání ve smlouvě 

podmiňující čerpání úvěru kromě výzvy věřiteli i doložením smlouvou stanovených 

skutečností, např. prokázáním, že byly řádně konstituovány nástroje zajištění splácení 

úvěru.
147

 

 Pokud dlužník (či jiná oprávněná osoba) svůj nárok uplatní u věřitele v čas a 

plně v souladu se smlouvou (zejm. co do rozsahu, doby, způsobu, účelu čerpání), je 

věřitel povinen plnit. Zákonné ustanovení § 501 odst. 1 ObchZ tuto dobu podpůrně 
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určuje jako dobu stanovenou v požadavku dlužníka, jinak bez zbytečného odkladu. 

Pokud věřitel svoji povinnost včas nesplní, dostává se do prodlení, které je však třeba 

posuzovat jako prodlení dlužníka (viz předchozí výklad k synallagmatické povaze 

smlouvy o úvěru).
148

 Způsob čerpání úvěru zákon obecně nestanoví. V případě čerpání 

úvěru v hotovosti je třeba dát pozor na limit hotovostních plateb ve smyslu zákona o 

omezení plateb v hotovosti (tento zákon se však nevztahuje na banky, které mohou 

realizovat hotovostní platby v neomezeném rozsahu).
149

 Dále je běžné čerpání 

bezhotovostním převodem na bankovní účet, ať už přímo dlužníka či třetí osoby. Právě 

postup, kdy je úvěr přímo použit na úhradu platebních závazků dlužníka vůči třetím 

osobám, je oblíbená metoda čerpání u hypotečních a spotřebitelských úvěrů.
150

 Zákon 

tento postup výslovně předjímá v § 501 odst. 2 v souvislosti s účelovým úvěrem a 

nebrání mu ani dikce základního ustanovení v § 497 hovořící o povinnosti poskytnout 

peněžní prostředky „ve prospěch“ dlužníka. 

6.4. Vrácení poskytnutých peněžních prostředků 

6.4.1. Splatnost úvěru 

 

 V souladu s kogentním ustanovením § 497 ObchZ musí smlouva o úvěru 

obsahovat závazek dlužníka vrátit poskytnuté peněžní prostředky. Podstatnou částí 

smlouvy již ale není určení okamžiku, kdy má k vrácení úvěru dojít. Zákon proto v 

§ 504 ObchZ podpůrně stanoví, že: „dlužník je povinen vrátit poskytnuté peněžní 

prostředky ve sjednané lhůtě, jinak do jednoho měsíce ode dne, kdy byl o jejich vrácení 

věřitelem požádán.“ Obchodní zákoník tedy přímo předjímá, že otázku splatnosti si 

strany samy upraví ve smlouvě. 

 V praxi, zejména bankovní, je splatnosti vrácení úvěru věnována náležitá 

pozornost. Je téměř nemožné najít úvěrovou smlouvu, kde by otázka splatnosti nebyla 
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řešena.
151

 Důvodem je v souladu se zásadou návratnosti snaha objektivizovat okamžik 

navrácení dočasně zapůjčeného kapitálu. Toto jednak věřiteli umožňuje naplánovat 

optimální využití jeho volných peněžních prostředků, zároveň to dlužníkovi přináší 

požadovanou jistotu ohledně doby, po jakou bude moci tento kapitál využívat. 

Stanovení postupného splácení úvěru ve splátkách plní také funkci kontrolní, kdy 

prodlení dlužníka s úhradou jednotlivé splátky zavčas signalizuje věřiteli, že navrácení 

úvěru může být ohroženo. 

 Bez ohledu na celkovou smluvenou délku úvěrování se uplatňuje jak určení 

splatnosti jednorázové, tak i postupné nejběžněji s měsíční, čtvrtletní nebo i zcela 

nepravidelnou periodicitou. Kromě obvyklé konstantní výše splátek, může být jejich 

výše určená i proměnlivě.
152

 V bankovní praxi se u úvěrů delších než jeden rok 

zpravidla sjednává vrácení úvěru ve splátkách dle rozpisu splátkového kalendáře.
153

 

Splatnost vrácení úvěru či jeho jednotlivých splátek může být určena jako konkrétní 

den, anebo ve formě lhůty.
154

 

 Pokud si strany otázku splatnosti úvěru výjimečně neupraví, což se může stát 

spíše v případě úvěrů poskytnutými nebankovními či neprofesionálními subjekty, 

uplatní se dle § 504 ObchZ jednoměsíční lhůta pro vrácení úvěru. Tato lhůta běží ode 

dne, kdy byl požadavek věřitele na vrácení úvěru uplatněn u věřitele. Zákon blíže 

nestanoví formu této žádosti, tudíž si lze představit jak formu písemnou, tak i ústní; 

žádost však musí v souladu s § 45 odst. 1 ObčZ dlužníkovi dojít. Ačkoliv ve srovnání 

s obecnou úpravou času plnění dle § 340 odst. 2 ObchZ (tj. bez zbytečného odkladu od 

požádání) představuje tato lhůta značné zmírnění,
155

 může být pro dlužníka v případě 

úvěrů nezanedbatelné výše extrémně tíživá.
156

 Vzhledem k její dispozitivní povaze, je 

tuto lhůtu možné dohodou stran stanovit odchylně. 

 Nedohodnou-li si smluvní strany jinak, je v souladu s § 337 odst. 1 ObchZ 

dlužník povinen splatit úvěr na své nebezpečí a náklady v místě věřitele. Jedná se tedy o 
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dluh donosný. Tuto skutečnost potvrzuje i praxe úvěrových smlouvy, které jen vzácně 

stanoví místo plnění dlužníka jinak.
157

 

6.4.2. Předčasné vrácení úvěru 

 

 Ustanovení § 503 odst. 4 ObchZ dispozitivně přiznává dlužníkovi velmi důležité 

oprávnění splatit úvěr předčasně, tj. před dobou stanovenou ve smlouvě.
158

 Doba 

splatnosti závazku je tak stanovena ve prospěch dlužníka ve smyslu § 342 odst. 2 

ObchZ.
159

 Toto zákonné pravidlo však není příliš oblíbené mezi věřiteli a v bankovní 

praxi se téměř neuplatňuje. Důvodem je obecná povinnost dlužníka platit úroky do doby 

skutečného vrácení úvěru a s tím související možné ztráty věřitele při náhradním 

umístění předčasně uvolněných prostředků. Zejména banky tuto možnost buďto přímo 

smluvně vylučují anebo ztěžují omezujícími podmínkami, např. sjednáním povinnosti 

splatit úrok za celou dobu, na kterou byl úvěr dle smlouvy poskytnut, nebo stanovením 

poplatku dlužníka za předčasné splacení.
160

 

6.4.3. Způsob vrácení úvěru 

 

 Nebude-li způsob vrácení peněžních prostředků stanoven ve smlouvě, náleží 

dlužníkovi v souladu s § 327 ObchZ právo určit způsob plnění (např. v hotovosti či 

převodem na účet), jestliže ze smlouvy nevyplývá, že toto právo přísluší věřiteli. 

V bankovní praxi bude vrácení zpravidla realizováno bezhotovostním převodem 

peněžních prostředků z účtu klienta na účet banky. Smlouva také může stanovit 

oprávnění banky, že ta může k úhradě svých splatných pohledávek z úvěrové smlouvy 

automaticky inkasovat prostředky z u ní vedeného běžného účtu dlužníka.
161

 Nicméně 

jak bylo judikováno, i přes toto oprávnění banky, neznamená samotné dojití prostředků 

na běžný účet dlužníka (klienta banky) automaticky zánik povinnosti splatit úvěr. 

K úhradě dojde teprve okamžikem převodu těchto prostředků na úvěrový účet.
162
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6.4.4. Prodlení s vrácením úvěru 

 

 Nesplní-li dlužník svoji povinnost vrátit úvěr (včetně úroků) řádně a včas, tedy 

především ve sjednané, jinak v zákonem stanovené lhůtě, ocitne se v souladu s § 365 

ObchZ v prodlení. Důsledkem je, kromě povinnosti nahradit věřiteli případnou škodu 

(§ 373 ObchZ), vznik povinnosti platit úrok z prodlení z nezaplacené částky (§ 369 

ObchZ). Pravděpodobně nejcitelnější sankcí pro dlužníka však bude, neujednají-li si 

strany jinak, právo věřitele od úvěrové smlouvy odstoupit ve smyslu § 506 ObchZ. 

Následkem odstoupení vznikne dlužníkovi povinnost bezodkladně vrátit dlužnou částku 

včetně dosud nesplatných částí úvěru s úroky. 

6.5. Úroky 

6.5.1. Obecně o úrocích 

 

 Jak již bylo výše uvedeno, ze základního ustanovení § 497 ObchZ vyplývá, že 

ve smlouvě o úvěru musí být vždy obsažen závazek dlužníka zaplatit za poskytnuté 

peněžní prostředky úroky (naopak u půjčky dle § 658 ObčZ se úroky platí pouze, pokud 

byly dohodnuty). Autoři právní literatury se shodují, že není možné uzavřít bezúročnou 

smlouvu o úvěru (byť by ji jako takovou smluvní strany výslovně označily).
163

 Tento 

názor zastává i soudní praxe.
164

 Podstatnou částí úvěrové smlouvy však není určení 

výše, doby, splatnosti a dalších podrobností úročení. Tyto vedlejší náležitosti úvěrové 

smlouvy jsou upraveny v dispozitivních ustanoveních § 502 a 503 ObchZ. V souladu s 

§ 121 odst. 3 ObčZ tvoří úroky z úvěru příslušenství pohledávky věřitele za dlužníkem. 

Úroky z úvěru je třeba odlišovat od úroků z prodlení, které jsou rovněž příslušenstvím 

pohledávky. 
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6.5.2. Právní kvalifikace bezúročné „smlouvy o úvěru“ 

 

 Ačkoliv by sjednání bezúročného úvěru dávalo v praxi jen malý smysl, z právně 

teoretického hlediska může být zajímavé, jak by byl takový bezúročný závazek, 

označený jako „smlouva o úvěru“, kvalifikován. V souladu se zásadou dispozitivnosti a 

smluvní volnosti totiž vyloučení úročení neznamená samo o sobě neplatnost takové 

smlouvy. O půjčku (dle občanského zákoníku) by se pravděpodobně jednalo pouze 

v případě, pokud by takto označený kontrakt měl reálnou povahu.
165

 Vzhledem však 

k tomu, že reálná smlouva o půjčce a konsenzuální povaha smlouvy o úvěru představuje 

výrazný rozdíl, jednalo by se zřejmě o smlouvu nepojmenovanou.
166

 S tímto závěrem 

však vyvstává další právní problém, a to, jestli by šlo o smlouvu nepojmenovanou ve 

smyslu § 269 odst. 2 ObchZ, anebo § 51 ObčZ. Souhlasit lze s názorem L. Kopáče
167

 a 

S. Plívy, že bezúročné přenechání peněžních prostředků jinému je možné stěží 

považovat za související s podnikatelskou činností.
168

 V takovém případě by pak 

muselo jít o nepojmenovanou smlouvu dle občanského zákoníku, která by se v důsledku 

§ 853 ObčZ
169

 podpůrně řídila ustanoveními o smlouvě o půjčce. Zároveň však není 

vyloučeno, aby strany písemnou dohodou dle § 262 ObchZ podřídily tuto smlouvu 

režimu obchodního zákoníku. Pak by byla namístě aplikace obecných ustanovení 

obchodního zákoníku o závazcích a v souladu s § 853 ObčZ by se podpůrně užila 

ustanovení o smlouvě o úvěru.
170
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6.5.3. Nárok na úroky a určení jejich výše 

 

 Z právní konstrukce smlouvy o úvěru a ekonomického pojetí úroků jako ceny 

úvěru vyplývá jejich těsná spojitost se skutečně poskytnutými peněžními prostředky. 

Věřitel má tedy nárok na úroky, ale pouze tehdy, pokud došlo k čerpání úvěru. Tím 

však není dotčen možný nárok věřitele na úplatu za sjednání závazku, na které se strany 

mohou za podmínek § 499 ObchZ dohodnout.
171

 Lze tedy konstatovat obecné pravidlo, 

že dlužník je povinen platit úroky od poskytnutí peněžních prostředků, až do jejich byť 

předčasného vrácení věřiteli. 

 Výše úroků se dle obchodního zákoníku řídí především dohodou smluvních 

stran. Vzhledem k tomu, že není možné poskytnout bezúročný úvěr, stanoví obchodní 

zákoník v § 502 ObchZ podpůrná pravidla pro určení výše úroků pro případ absence 

smluvního ujednání či jeho neplatnosti.
172

 

Dle prvního pravidla v takovém případě platí, že dlužník je povinen platit úroky 

„v nejvyšší přípustné výši stanovené zákonem nebo na základě zákona“. Ačkoliv byla 

dříve Česká národní banka dle § 23 odst. 2 zákona o České národní bance
173

 oprávněna 

svým opatřením stanovit maximální úrokové sazby z úvěrů poskytovaných bankami, 

dnes již takové právo nemá.
174

 V současné době žádný zákon ani jiný prováděcí předpis 

nejvyšší přípustnou úrokovou míru nestanoví. Uplatní se tedy druhé pravidlo, podle 

kterého je „dlužník povinen platit obvyklé úroky požadované za úvěry, které poskytují 

banky v místě sídla dlužníka v době uzavření smlouvy.“ Pojem sídla dlužníka je však 

třeba vykládat šířeji, a to tak, že v případě právnické osoby půjde o místo skutečného 

výkonu činnosti (oproti zapsanému sídlu). V případě fyzických osob pak půjde o 

bydliště (především skutečné), u podnikatelů nejspíše o provozovnu.
175

 Z vágní 

formulace tohoto pravidla je zřejmé, že se jedná o obtížně zjistitelný údaj, závisející 
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konečně na zvolené metodice. Právní autoři se víceméně shodují, že nepůjde o úrok 

průměrný, ale o úrok, který na daném místě převládá, přičemž se přihlíží k sazbám bank 

s největším podílem na úvěrovém trhu.
176

 Dle mého názoru, vzhledem k tomu, že 

úrokové sazby se mohou značně lišit v závislosti na druhu poskytnutého úvěru, je třeba 

rovněž srovnávat pouze úvěry stejného charakteru. Domnívám se však, že v praxi se 

budou vyskytovat úvěry bez dohodnuté výše úroků pouze ojediněle, a to pouze u 

krátkodobých či střednědobých úvěrů běžného charakteru. Lze si tak představit situaci, 

kdy poskytovatel úvěru neprofesionál opomene ve smlouvě úrokovou míru uvést. 

V případě profesionálních poskytovatelů bude úroková míra vždy uvedena. 

V úvěrové praxi je nejběžnějším a zároveň nejvhodnějším způsobem stanovení 

úrokové míry její sjednání ve smlouvě.
177

 Důvodem je především skutečnost, že výše 

úroku reprezentující cenu úvěru musí v konkrétních případech zohledňovat především 

náklady věřitele na poskytnutí úvěru na určitou dobu včetně nákladů na pokrytí rizika 

takové transakce. U některých typů úvěrů, např. spotřebitelských, je výše úroku 

stanovená přímo ve smlouvě. Oproti tomu zejména v podnikové praxi je běžné, že 

úroková míra bankovních úvěrů je stanovena za pomoci dvou složek. Výše první 

složky, označované jako základní či referenční, je proměnlivá v čase. Obvykle je vázána 

na referenční úrokové sazby na mezibankovních trzích, za nichž si banky navzájem 

poskytují úvěry,
178

 nebo vychází ze sazeb vyhlašovaných Českou národní bankou 

(zejm. z diskontní sazby, což je sazba, za kterou ČNB poskytuje úvěry komerčním 

bankám a státu). Kromě odvození této sazby od ukazatelů stojících mimo banku je 

možné, že si tento základ stanoví banka sama.
179

 Druhá složka, označovaná jako marže 

banky, vyjadřuje především ocenění bonity klienta a míru podstupovaného rizika.
180
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Obvykle se stanovuje s ohledem na osobu dlužníka, druh úvěru, objekt úvěrování, 

charakter a délku transakce a druh použitého zajištění.
181

 

Dalo by se namítat, že výše uvedený postup stanovení úroku není dostatečně 

určitým a pochybnosti nevzbuzujícím ujednáním. Dle názoru Nejvyššího soudu je však 

takový postup v pořádku, pokud je ve smlouvě o úvěru sjednán způsob určení výše 

úrokové sazby založený na objektivních (na vůli banky nezávislých kritériích). Změna 

úrokové míry v souvislosti se změnou těchto kritérií pak nemá za následek změnu 

smlouvy. V opačném případě by pro změnu původně určené výše úroků byla nutná 

(oběma účastníky odsouhlasená) změna smlouvy.
182

 Z tohoto závěru však vyplývá, že 

v případech, kdy si banka stanovuje referenční sazbu sama a tudíž ne nezávisle na své 

vůli, se vlastně jedná o jednostranný zásah banky do smluvního vztahu. Dle názoru 

Z. Kovaříka je v zásadě i tento postup možný, za předpokladu, že banky nepostupují 

voluntaristicky a taková sazba je základem všech sazeb banky (pro úvěry i vklady), a 

banka tudíž tohoto postupu nemůže zneužívat ke stanovení nepřiměřeně vysokých 

úrokových sazeb.
183

 Osobně se domnívám, že rozhodujícím kritériem pro posouzení 

legality takového postupu banky soudem by byly dobré mravy či zásady poctivého 

obchodního styku. 

6.5.4. Nejvyšší přípustná výše úroků 

 

 Jak jsem již uvedl v předchozím výkladu, v současné době právní předpisy 

nestanoví nejvyšší přípustnou výši úroků. Z tohoto důvodu nemůže dojít k uplatnění 

pravidla obsaženého v § 502 ObchZ: „Jestliže strany sjednají úroky vyšší než přípustné 

podle zákona nebo na základě zákona, je dlužník povinen platit úroky ve výši nejvýše 

přípustné.“ Na druhou stranu tato absence právní regulace úrokové míry neznamená, že 

smluvní strany si mohou platně stanovit úrok v neomezené výši. Prvním omezujícím 

kritériem je možný rozpor se zásadami poctivého obchodního styku dle kogentního 

§ 265 ObchZ. Ten by sice nezpůsobil neplatnost úrokového ujednání, avšak takové 

ujednání by nepožívalo právní ochrany (nebylo by u soudu vymahatelné). Druhou 

pojistkou je neplatnost ujednání odporujícímu dobrým mravům ve smyslu § 39 ObčZ. 
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Například v souvislosti se smlouvou o půjčce se Nejvyšší soud ztotožnil s názorem, že 

„nepřiměřen[á], a tedy odporující dobrým mravům je zpravidla taková výše úroků…, 

která podstatně přesahuje úrokovou míru v době jejich sjednání obvyklou, stanovenou 

zejména s přihlédnutím k nejvyšším úrokovým sazbám uplatňovaným bankami při 

poskytování úvěrů nebo půjček.“ V daném případě sjednaná úroková sazba ve výši 

60 % ročně zhruba čtyřnásobně přesahovala obvyklou úrokovou míru ve výši 9 % až 

15,5 % ročně.
184

 

  Vzhledem k tomu, že úvěr nemůže být platně sjednán jako zcela bezúročný, 

vyvstává v obou těchto případech otázka, v jaké výši by soud úroky přiznal.
185

 Osobně 

se domnívám, že pokud nejvyšší přípustná výše úroků není stanovena, uplatní se ve 

smyslu § 265 ObchZ pravidlo, že dlužník je povinen platit úroky ve výši obvyklé. 

V neposlední řadě nelze opomenout trestní aspekt nepřiměřených „lichvářských“ 

úroků. Trestného činu lichvy dle § 218 TrZ se dopustí ten, „kdo zneužívaje něčí 

rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě 

nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného 

plnění v hrubém nepoměru…“ Nejvyšší soud v souvislosti s tímto trestným činem 

dovodil, že „poskytnutí půjčky peněz s úrokem obsahujícím 70 % a více za rok pak 

takový hrubý nepoměr zakládá.“
186

 

Za úvahu jistě stojí i zamyšlení se nad tím, jestli vnímat absenci stanovení 

nejvyšší přípustné výše úroků v současné právní úpravě jako deficit současné právní 

úpravy či nikoliv. Z. Kovařík tento nedostatek nespatřuje, když zastává názor, že 

„…předem nelze stanovit žádnou nejvýše přípustnou sazbu úroků, ale tuto je nutno 

zkoumat případ od případu s ohledem na konkrétní okolnosti, které panují na finančním 

trhu [na rozhodném místě] a v rozhodném čase.“
187

 S tímto názorem nelze než 

souhlasit, zvlášť s ohledem na skutečnost, že konkrétní výše úroku reflektuje cenu úvěru 

včetně jeho rizikovosti. Pokud by tento limit byl nastaven příliš nízko, znamenalo by to 

nedostupnost úvěrového financování pro některé rizikovější projekty. V případě vyššího 

limitu by byla otázka, jestli by pak takový limit měl smysl s ohledem na účel ochrany 
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dlužníků. Z těchto důvodů považuji za vhodné, byť i s ohledem na určitou míru právní 

nejistoty, ponechání řešení této otázky soudům, které mohou nejlépe zhodnotit 

konkrétní okolnosti jednotlivých případů. 

 Zásadní součástí dohody o výši úrokové sazby je i určení období, vůči kterému 

se tato sazba vztahuje (např. denní, měsíční, roční apod.). Při absenci tohoto ujednání 

nebo v případě pochybností se uplatní pravidlo dle § 502 odst. 2 ObchZ, že výše úroků 

se týká ročního období, tedy 365 dní (případně 360 dní podle bankovních obchodních 

zvyklostí
188

). 

6.5.5. Určení doby, za kterou je dlužník povinen úroky platit 

 

 Se závazkem dlužníka zaplatit úroky z úvěru rovněž souvisí otázka délky 

období, za které je dlužník povinen úroky platit, resp. jeho ohraničení. Určení počátku 

tohoto období nevyvolává pochybnosti, neboť dle § 502 odst. 1 ObchZ plyne od doby 

poskytnutí peněžních prostředků. Okamžik jeho ukončení zákon výslovně nestanoví. 

Lze ho však dovodit z ustanovení § 503 odst. 3 ObchZ, na základě kterého je dlužník 

v případě předčasného vrácení úvěru povinen platit úroky jen za dobu do vrácení 

peněžních prostředků (nikoli tedy do stanovené doby splatnosti).
189

 Stejný názor zastává 

i S. Plíva s argumentací, že úrok z úvěru představuje cenu za užívání peněžních 

prostředků.
190

  

Vzhledem k dispozitivnosti těchto ustanovení však vyvstává otázka, do jaké 

míry se smluvní strany mohou odchýlit od těchto pravidel. Z. Kovařík zastává názor, že 

vzhledem k výše uvedenému charakteru úroku nelze sjednat jeho placení za dobu 

předcházející čerpání úvěru (k tomuto účelu slouží institut odměny za sjednání závazku 

dle § 499 ObchZ). Naopak dohoda o tom, že po určitou dobu úvěr úročen nebude (např. 

sleva v podobě odkladu úročení), je možná za předpokladu, že nepovede k obcházení 

kogentního ustanovení § 497 ObchZ o úročení úvěrů. V takovém případě by hrozila této 

dohodě sankce neplatnosti ve smyslu § 39 ObčZ.
191

 V souvislosti s určením konce 
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tohoto období pak může být do smlouvy zařazeno ujednání, že dlužník je povinen platit 

úroky (případně jen v určitém rozsahu) až do stanovené doby splatnosti úvěru bez 

ohledu na jeho předčasné vrácení.
192

 Takový postup je možné odůvodnit ztrátami 

věřitele při náhradním umístění volných prostředků. Zároveň je třeba dát pozor na 

možný rozpor s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, což však bude 

vždy záviset na posouzení konkrétních okolností soudem.
193

 

6.5.6. Splatnost úroků 

 

 Stejně jako bývá ve smlouvě stanovena splatnost úvěru či jeho jednotlivých 

splátek, mohou se smluvní strany dohodnout i na době splatnosti úroků. V případě 

absence takového ujednání, které není podstatnou částí úvěrové smlouvy, se uplatní 

pravidla stanovené v § 503 ObchZ. Pro úvěry s jednorázovou splatností stanoví odst. 1 

tohoto ustanovení pravidlo, že: „závazek platit úroky je splatný spolu se závazkem vrátit 

použité peněžní prostředky.“ Přičemž je-li lhůta splatnosti úvěru delší než jeden rok, 

jsou úroky splatné koncem každého kalendářního roku. Zbylé úroky jsou pak splatné 

v době, kdy má být vrácen zbytek jistiny. Vzhledem k dispozitivnosti tohoto ustanovení 

se strany mohou např. dohodnout, že i u dlouhodobých úvěrů jsou úroky splatné 

jednorázově s jistinou či naopak u úvěrů s krátkou dobou splatnosti sjednat hrazení 

naběhlých úroků ještě před splatností jistiny.
194

 U úvěrů splatných ve splátkách stanoví 

odst. 2 tohoto ustanovení pravidlo, že jsou: „v den splatnosti každé splátky splatny i 

úroky z této splátky.“ V praxi se však sjednávají tzv. anuitní splátky, jejichž výše je 

v průběhu splácení úvěru neměnná, přičemž část každé splátky je nejprve použita na 

vyrovnání dospělého úroku a zbytek připadá na částečnou úhradu jistiny. Je zde tedy 

jasná preference úhrady úroků před úhradou jistiny. 

6.5.7. Úroky z prodlení 

 

 V případě prodlení dlužníka s vrácením poskytnutých peněžních prostředků má 

věřitel dle § 369 ObchZ nárok na úroky z prodlení z nezaplacené částky. Na rozdíl od 
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úroků z úvěru neboli úroků smluvních, které představují úplatu za poskytnutí úvěru, 

mají úroky z prodlení charakter sankce za jeho opožděné a obecně nikoliv řádné 

vrácení.
195

 Proto také někdy bývají ve smlouvách označovány jako úroky sankční.
196

 

Krom toho úrok z prodlení plní i zajišťovací a uhrazovací funkci.
197

 Výše úroků 

z prodlení se v souladu s § 369 ObchZ řídí především smlouvou, kde bývá zpravidla 

sjednána, jinak je určená předpisy práva občanského.  

V případě absence sjednání výše úroků z prodlení ve smlouvě se uplatní nařízení 

vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení 

podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších přepisu. Dle ustanovení § 1 tohoto 

nařízení pak platí, že: „výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené 

Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází 

kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů.“ 

V této souvislosti je namístě zmínit judikát Krajského soudu v Českých Budějovicích. 

Dle názoru soudu, ze znění § 262 odst. 4, věty druhé, ObchZ
198

 vyplývá, že je tímto 

ustanovením v případě dlužníků – nepodnikatelů „smluvní volnost podle § 369 odst. 1 

obch. zák. omezena tak, že lze úrok z prodlení platně sjednat … jen ve výši dané 

občanskoprávními předpisy“.
199

 Tento závěr se především uplatní při poskytování 

úvěrů spotřebitelům. 

 V praxi však bývá výše úroků z prodlení ve smlouvě stanovena. Stejně jako u 

úroků z úvěru, ani u úroků z prodlení nesmí jejich výše odporovat dobrým mravům 

(§ 39 ObčZ) ani poctivému obchodnímu styku (§ 269 ObchZ)
200

. Vzhledem k tomu, že 
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se v praxi často užívá označení úroků z prodlení jako úroků „sankčních“, nebývá někdy 

zcela jasné, jestli takto označené úroky představují souhrn úroků z úvěru a úroků 

z prodlení, anebo jen úroky z prodlení jinak označené. S. Plíva se domnívá, že v případě 

pochybností je třeba preferovat výklad, že věřitel má vedle nároku na sankční úroky i 

nárok na úroky z úvěru.
201

 

 Zásadní význam má také otázka, zda se zákonná povinnost dlužníka platit 

věřiteli úroky z prodlení vztahuje pouze na prodlení se zaplacením úvěrové jistiny, či 

zda je možné požadovat úroky z prodlení i z dlužných smluvních úroků, případně zda je 

možné takovou povinnost sjednat.
202

 Z ekonomického hlediska má anatocismus zcela 

jistě své opodstatnění. Domnívám se, že z pohledu věřitele je skutečnost, jestli je 

dlužník v prodlení s vrácením jistiny nebo úroků, bezvýznamná. To proto, že věřitel 

zcela legitimně očekává, že mu budou obě tato peněžitá plnění poskytnuta včas. 

Nejvyšší soud však zastává opačný názor, který dovozuje především z ustanovení § 121 

odst. 3 ObčZ o příslušenství pohledávky.
203

 Dle názoru Nejvyššího soudu: „Právo 

požadovat po dlužníku příslušenství z příslušenství (zde úroky z prodlení ze smluvených 

úroků) pak věřitel nemá proto, že ani občanský ani obchodní zákoník mu tuto možnost 

nepřiznávají. Jinak řečeno, ani obchodní ani občanský zákoník nezakotvují majetkové 

sankce pro případ prodlení s placením příslušenství pohledávky.“
204

 Takové právo si 

zároveň účastníci úvěrové smlouvy nemohou ani sjednat, a to z důvodu neplatnosti pro 

rozpor se zákonem dle § 39 ObčZ.
205

 Určitým řešením „zákazu“
206

 anatocismu je možná 

dohoda v úvěrové smlouvě, že neuhrazené smluvní úroky budou připisovány k jistině 

(tzv. kapitalizace úroků
207

). Dle názoru Nejvyššího soudu je takový postup v pořádku, 
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jelikož připsáním k jistině pozbydou úroky z úvěru charakter příslušenství 

pohledávky.
208
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7. Zánik smlouvy o úvěru 

7.1. Obecný výklad 

 

Existuje mnoho právních důvodů vedoucích k ukončení či zániku obchodního 

závazkového vztahu založeného smlouvou o úvěru. Právními důvody zániku závazku 

jsou právní skutečnosti, které jsou upraveny v občanském i obchodním zákoníku, 

případně ve zvláštních zákonech. Tyto právní skutečnosti, které mají za následek zánik 

závazku, lze rozlišovat podle kritéria, zda závazek zaniká s uspokojením věřitele, anebo 

bez tohoto uspokojení. Jiné rozlišení je možné stanovit podle samotné povahy právní 

skutečnosti: je-li projevem vůle (tedy právním úkonem – např. dohoda, odstoupení, 

výpověď), anebo je-li událostí (např. smrt, uplynutí času), případně úředním aktem.
209

 

Přičemž pokud se závazkový vztah vyvíjí způsobem, tak jak strany předvídaly, měl by 

zaniknout s uspokojením věřitele splněním. Naopak jiný druh jeho zániku je signálem 

poruchy ve vývoji tohoto vztahu.
210

 Na tomto místě je vhodné upozornit na drobnou 

terminologickou nepřesnost, kdy se často užívají ve shodném významu pojmy zánik 

závazku a zánik smlouvy. Je však zřejmé, že smlouva, která byla jednou uzavřena, trvá 

dál i po zániku závazku, jinak bychom museli vše, co dosud bylo plněno, kvalifikovat 

jako plnění bez právního důvodu či plnění, jehož právní důvod odpadl (s následným 

vznikem povinnosti vrátit bezdůvodné obohacení).
211

 

 Na příslušné právní skutečnosti mající za následek zánik závazku se nejprve 

aplikují pravidla týkající se tohoto druhu právních skutečností obecně (např. ustanovení 

občanského či obchodního zákoníku o právních úkonech a obecných způsobech 

ukončení smlouvy).
212

 Přičemž platí, že zvláštní ustanovení budou mít před obecnými 

vždy přednost a mohou je, což také mnohdy dělají, zásadním způsobem modifikovat či 

zcela kompletně nahradit.  

Občanský zákoník obsahuje samostatnou úpravu zániku závazku dohodou, 

uplynutím doby, smrtí dlužníka nebo věřitele, výpovědí, neuplatněním práva, splynutím 

a narovnáním. Kombinovaná úprava občanského a obchodního zákoníku (lex specialis) 
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obsahuje instituty dodatečné nemožnosti plnění a započtení pohledávek. Obchodní 

zákoník pak samostatně upravuje instituty zániku závazku splněním, odstoupením od 

smlouvy, zaplacením odstupného a zmařením účelu smlouvy. Ve vztahu ke smlouvě o 

úvěru má zásadní význam speciální úprava výpovědi a odstoupení v obchodním 

zákoníku. Jsou to instituty vypovězení poskytnutí úvěru (§ 500 ObchZ) a odstoupení od 

smlouvy od úvěru v určitých zákonem předvídaných případech (§ 505 až 507 ObchZ). 

7.2. Splnění smlouvy o úvěru 

 

 Z obecného hlediska je splnění právním úkonem, který směřuje ke zrušení 

právní povinnosti či vztahu takovým chováním povinného, které odpovídá obsahu jeho 

subjektivní povinnosti. Je to tedy právní úkon, který způsobuje zánik závazku 

s uspokojením věřitele.
213

 Stejně jako i u jiných závazků i v případě smlouvy o úvěru se 

bude jednat o nejčastější a zároveň nejžádanější způsob zániku závazku. Ke splnění 

smlouvy o úvěru, jako synallagmatického kontraktu, tedy dojde, pokud nejprve věřitel 

jako poskytovatel úvěru řádně a včas poskytne na požádání dlužníka v jeho prospěch 

peněžní prostředky a dlužník opět řádně a včas poskytnuté peněžní prostředky vrátí a 

zaplatí úroky. Vzhledem k převážné dispozitivnosti právní úpravy se většina zákonných 

ustanovení uplatní pouze podpůrně, pokud si strany ve smlouvě nedohodnou jinak. 

V praxi tedy bude nutné, aby obě strany splnily všechny své povinnosti, které si ve 

smlouvě určily, zejména pokud jde o bližší okolnosti splnění s ohledem nejenom na 

jeho čas (v zákonné či sjednané lhůtě), ale také na jeho místo (např. v sídle věřitele) a 

způsob (např. hotovostně či bezhotovostním převodem na účet) včetně dalších 

povinností uložených stranám ve smlouvě. 

7.3. Výpověď 

7.3.1. Výpověď podle občanského zákoníku? 

 

 Ustanovení § 1 odst. 2 ObchZ obecně umožňuje, aby i závazek podléhající 

úpravě obchodního zákoníku mohl zaniknout výpovědí, i když jde o institut, který je 
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obecně upraven v občanském zákoníku.
214

 Podle § 582 ObčZ platí, že: „Jestliže je 

sjednána smlouva na dobu neurčitou, jejímž předmětem je závazek k nepřetržité nebo 

opakované činnosti, nebo závazek zdržet se určité činnosti anebo strpět určitou činnost 

a nevyplývá-li ze zákona nebo ze smlouvy způsob její výpovědi, lze smlouvu vypovědět 

ve lhůtě tří měsíců ke konci kalendářního čtvrtletí.“ V souvislosti se smlouvou o úvěru 

zde vzniká praktická otázka, jestli ji je možné tímto způsobem vypovědět. Právní autoři 

se převážně shodují, že nikoliv. S. Plíva argumentuje, že i kdyby byla úvěrová smlouva 

uzavřena na dobu neurčitou, nevyhovovala by svým charakterem podmínce, aby se 

jednalo o závazek k nepřetržité nebo opakované činnosti. Výjimkou by mohla být 

smlouva o revolvingovém úvěru, pokud by byla uzavřená na dobu neurčitou, což však 

v praxi není obvyklé.
215

 Dále dodává, že výpověď obecně nezpůsobuje zpětný zánik 

práv a povinností ze smlouvy a nevztahuje se tak na plnění již na základě výpovědi 

poskytnutá. Z tohoto důvodu by bylo možné vypovědět úvěrovou smlouvu jen ve 

vztahu k úvěrům, které nebyly do účinnosti výpovědi poskytnuty nebo o ně nebylo 

požádáno. Vzhledem k tomu, že tato situace je řešitelná výpovědí poskytnutí úvěru ve 

smyslu § 500 ObchZ, vylučuje tím jako zvláštní úprava použití obecné úpravy výpovědi 

v občanském zákoníku.
216

 

7.3.2. Výpověď poskytnutí úvěru podle obchodního zákoníku 

 

 Ustanovení § 500 odst. 1 ObchZ předpokládá, že dlužník uplatní nárok na 

poskytnutí peněžních prostředků (čerpání úvěru) ve lhůtě stanovené ve smlouvě. 

Vzhledem k tomu, že tato lhůta není podstatnou částí smlouvy o úvěru, nemusí být ve 

smlouvě stanovena a trvání nároku dlužníka tak není, ani ze zákona, omezeno. 

V takovém případě dle § 500 odst. 1 ObchZ nárok dlužníka trvá, dokud jej některá ze 

smluvních stran jednostranně nevypoví. Je třeba si uvědomit, že toto ustanovení 

upravuje vypovězení poskytnutí úvěru (tj. právo dlužníka úvěr požadovat a povinnost 

věřitele úvěr poskytnout), nikoliv vypovězení smlouvy, tedy nemá za následek její 
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zánik. Vztahuje se pouze na případy, kdy úvěr či jeho část nebyl ještě věřitelem 

poskytnut.
217

 

 Právo výpovědi není omezeno žádnými důvody ani podmínkami. Dispozitivní 

charakter právní úpravy však stranám nijak nebrání, aby si způsob a podmínky 

výpovědi sjednaly odchylně.
218

 Ustanovení § 500 odst. 2 ObchZ pak podpůrně stanoví 

výpovědní lhůtu pro případ, že si strany tento aspekt ve smlouvě neošetřily. Dlužník 

může ze zákona vypovědět poskytnutí úvěru s okamžitou účinností (tj. ke dni, kdy dojde 

výpověď věřiteli), zatímco věřitel až ke konci kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, v němž byla výpověď doručena dlužníkovi. Naskýtá se otázka, zdali z dikce 

zákona hovořícím o doručení výpovědi nelze dovozovat požadavek písemné formy. 

S. Plíva se spíše kloní k názoru, že nikoliv, s argumentací, že písemná forma 

jakéhokoliv právního úkonu je spíše výjimkou a je povinná pouze v případě, kdy ji 

vyžaduje zákon (viz § 272 odst. 1 ObchZ).
219

 Dle mého názoru je toto ustanovení třeba 

vykládat s ohledem na zásadu bezformálnosti právních úkonů. Vzhledem k tomu, že 

zákon nepředepisuje písemnou formu pro uzavření úvěrové smlouvy, ani pro související 

úkony, nebylo by logické, aby tak ojediněle činil v případě její výpovědi. 

I když věřitel dlužníkovi poskytnutí úvěru vypoví, dlužník má stále právo na 

uplatnění nároku (či jeho části), pokud o čerpání úvěru řádně požádá před skončením 

výpovědní lhůty. Včasným uplatněním nároku se tak výpověď stává neúčinnou.
220

 

7.4. Odstoupení od smlouvy o úvěru – obecná úprava 

 

 Odstoupení od smlouvy, které je obecně upraveno v rámci ustanovení o zániku 

závazku v obchodním zákoníku (§ 344 až 351),
221

 definujeme jako jednostranný právní 

úkon, který zrušuje celý závazkový vztah ze smlouvy. Kogentní ustanovení § 344 

ObchZ přitom stanoví, že smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy pouze 

v případech, kdy to stanoví smlouva nebo obchodní zákoník (dále je pochopitelně 

možné odstoupit od smlouvy na základě zvláštního zákona, např. zákona o 
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spotřebitelském úvěru). Obecně platí, s jistými výhradami, že odstoupení je zásadně 

důsledkem protiprávního jednání smluvní strany.
222

 Následkem odstoupení zaniká 

smluvní vztah (všechna práva a povinnosti ze smlouvy) ex nunc s tím, že strany jsou si 

povinny vrátit, co si plnily. Toto je však třeba vykládat s ohledem na skutečnost, že 

odstoupením od smlouvy mohou zaniknout jenom ta práva a ty povinnosti, které dosud 

nezanikly splněním nebo jiným způsobem.
223

 Dle § 351 odst. 1 ObchZ je třeba vrátit 

peněžité plnění spolu s úroky ve výši sjednané ve smlouvě pro případ odstoupení, jinak 

stanovené podle § 502 ObchZ (toto ustanovení odkazuje na určení výše úroků v úvěrové 

smlouvě). Je důležité upozornit, že podle § 351 odst. 1 ObchZ se odstoupení nedotýká 

nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ani smluvních ustanovení 

týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, 

které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 Pokud jde o možnost odstoupení od smlouvy ze zákona, na základě § 345 odst. 1 

ObchZ je smluvní strana (věřitel či dlužník) oprávněna odstoupit od smlouvy v případě 

prodlení druhé smluvní strany. Podmínkou je, aby toto prodlení bylo možno 

kvalifikovat jako podstatné porušení smlouvy ve smyslu odstavce 2 tohoto ustanovení. 

Stručně řečeno se jedná o situaci, kdy smluvní strana ztratí zájem na plnění závazku.
224

 

Odstoupení je třeba realizovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se smluvní strana o 

tomto porušení dověděla, jinak může odstoupit pouze podle pravidel pro nepodstatné 

porušení smlouvy. V případě nepodstatného porušení smlouvy (či v pochybnostech o 

povaze tohoto porušení), které je vymezeno a contrario k podstatnému porušení, může 

podle § 346 odst. 1 ObchZ smluvní strana odstoupit pouze po marném uplynutí 

dodatečné přiměřené lhůty, která byla druhé smluvní straně poskytnuta ke splnění její 

povinnosti. 

 Ustanovení § 348 ObchZ však dává smluvní straně právo odstoupit dokonce i 

před splatností závazku, jestliže je evidentní, že druhá smluvní strana v budoucnu poruší 

smlouvu podstatným způsobem a na vyzvání neposkytne bez zbytečného odkladu 

dostatečnou jistotu. To samé platí, pokud povinná strana prohlásí, že svou povinnost 

nesplní. V případě tzv. fixních závazků nastanou podle § 349 odst. 3 ObchZ účinky 
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odstoupení automaticky již počátkem prodlení dlužníka, jestliže však věřitel předem 

neoznámí, že na splnění závazku trvá. V případě prodlení, které se týká pouze části 

splatného závazku či u smluv s postupným dílčím plněním, umožňuje ustanovení § 347 

ObchZ pouze částečné odstoupení od smlouvy. Pokud však již uskutečněná plnění 

nemají pro věřitele bez zbytku žádný hospodářský význam, může odstoupit i od nich. 

 Kromě možnosti odstoupit od smlouvy ze zákona dává obchodní zákoník 

širokou možnost stranám si ve smlouvě ujednat individuální důvody odstoupení a 

postup při jeho realizaci. V kontextu smlouvy o úvěru se dá s ohledem na praxi 

předpokládat, že smlouva či úvěrové podmínky budou obsahovat detailní úpravu práva 

na odstoupení, aby se vyloučily případné pochybnosti a nastolila právní jistota. 

7.5. Zvláštní úprava důvodů odstoupení od smlouvy o úvěru 

 

Obchodní zákoník obsahuje v § 505 až 507 speciální ustanovení zakládající 

právo věřitele odstoupit od úvěrové smlouvy. Jde o tři skutkově odlišné případy, které 

rozšiřují výše uvedený výčet obecných důvodů odstoupení od smlouvy a které jsou 

charakteristické zejména pro druhé stadium realizace smlouvy o úvěru – jeho splácení. 

Vzhledem k dispozitivnosti právní úpravy mohou smluvní strany tyto důvody 

modifikovat či je zcela vyloučit. Strany si také mohou sjednat důvody vlastní, v praxi 

půjde například o situaci vstupu dlužníka do likvidace, zahájení insolvenčního řízení 

apod. Obecně se bude jednat o situace, kdy dochází k reálnému ohrožení návratnosti 

poskytnutých prostředků.
225

 

7.5.1. Odstoupení z důvodu zániku či zhoršení zajištění 

 

 První důvod zakládá ustanovení § 505 ObchZ. Věřitel má právo odstoupit od 

smlouvy, pokud zanikne nebo se za trvání smlouvy zhorší zajištění závazku vrátit 

poskytnuté peněžní prostředky a dlužník v přiměřené lhůtě nedoplní zajištění na 

původní rozsah. Zajištěním se zde rozumí zajištění v širším smyslu realizované 
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především prostředky upravenými v občanském a obchodním zákoníku, zákoně o 

cenných papírech a zákoně o finančním zajištění.
226

  

Zánik zajištění se může projevit v různých formách. Půjde například o zánik 

zástavního práva zničením předmětu zástavy, úmrtí nemajetného ručitele, úmrtí 

nemajetného dlužníka ze zajišťovací směnky atd. Ke zhoršení kvality zajištění dochází 

zejména při částečném znehodnocení zástavy (např. snížení její ceny, snížení ceny 

cenného papíru oproti původnímu stavu)
 227

 nebo úpadku zajišťujících dlužníků (např. 

ručitelů, zaručených bank).
228

  

Bez ohledu na to, zda dojde k zániku či zhoršení zajištění vinou či bez zavinění 

dlužníka, dává zákon dlužníkovi šanci v přiměřené lhůtě tento nedostatek napravit a 

zajištění doplnit. Ačkoliv zákon nestanoví, od kdy má přiměřená lhůta běžet, právní 

autoři se převážně shodují, že je to poté, kdy byl dlužník věřitelem k doplnění vyzván
229

 

s tím, že tato výzva může být i neformální (za předpokladu, že bude prokázána).
230

 

Teprve po marném uplynutí této lhůty má věřitel právo od smlouvy odstoupit. Pokud by 

věřitel stanovil dlužníkovi nepřiměřeně krátkou lhůtu, účinnost odstoupení od smlouvy 

nastane s ohledem na § 350 ObchZ až po uplynutí lhůty přiměřené. Namísto doplnění 

zajištění může také dlužník přistoupit k přímému splnění povinnosti, která je zajištěna, 

tedy splatit úvěr. S ohledem na skutečnost, že ke vzniku některých druhů zajištění (např. 

zástavní právo) je nutná součinnost věřitele, je věřitel případně povinen poskytnout 

dlužníkovi součinnost, jinak by pro své prodlení nemohl platně od smlouvy odstoupit.
231

 

 Důsledkem odstoupení od úvěrové smlouvy je zde především tzv. zesplatnění 

úvěru. Ustanovení § 505 ObchZ výslovně opravňuje věřitele požadovat po dlužníkovi, 

aby vrátil dlužnou částku s úroky. Dlužník tedy ztrácí výhodu splátek a je povinen bez 

zbytečného odkladu (§ 340 odst. 2 ObchZ) splatit jistinu úvěru včetně úroků (tj. úroky 
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splatné ke dni odstoupení včetně úroků z celého úvěru, až do jeho skutečného 

zaplacení
232

). Dlužníkova povinnost se týká i dalších nároků s tím spojených, zejména 

zaplatit bankovní poplatky za vedení úvěrového účtu a operace na něm.
233

 

7.5.2. Odstoupení z důvodu prodlení dlužníka 

 

 Ustanovení § 506 ObchZ upravuje druhou zákonnou možnost věřitele odstoupit 

od smlouvy, pokud bylo sjednáno splácení úvěru ve splátkách a dlužník se dostane do 

prodlení. Pro úvěry splatné najednou nemá toto ustanovení logicky význam.
234

 Ve 

vztahu k obecné úpravě odstoupení od smlouvy pro prodlení (§ 345 a násl. ObchZ) je 

toto ustanovení v poměru speciality. To se týká i důsledků odstoupení, a tak se např. 

neaplikuje úprava § 351 odst. 2 ObchZ zakládající povinnost stranám vrátit si vzájemně 

poskytnutá plnění.
235

 Na druhou stranu se nedá říci, že možnost stran od smlouvy 

odstoupit za podmínek obecné úpravy je zcela vyloučena.
236

 

 Podpůrně platí, že aby mohl věřitel od smlouvy odstoupit, musí se dlužník dostat 

do prodlení s vrácením více než dvou splátek (tj. alespoň tří splátek), a to bez ohledu na 

délku prodlení, anebo s vrácením jedné splátky po dobu delší než tři měsíce. Vzhledem 

k dispozitivnosti úpravy a zásadnímu významu včasného splácení pro návratnost úvěru 

se v bankovní praxi sjednávají přísnější podmínky.
237

 Důsledek odstoupení od smlouvy 

je stejný jako v případě odstoupení od smlouvy z důvodu zhoršení zajištění. 

Zákon nevylučuje ani možnost stran si dohodnout, že v případě prodlení 

dlužníka po určitou dobu či s určitým počtem splátek (byť i jedinou) smlouva bez 

dalšího zaniká.
238

 Často také dochází k ujednání zakládající oprávnění věřitele při 

prodlení dlužníka prohlásit úvěr za předčasně splatný. Výhodou tohoto přístupu je, že 
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kromě nastalého zesplatnění úvěru účinky smlouvy nezanikají a stranám je zachován 

manévrovací prostor k dalším dohodám.
239

 

7.5.3. Odstoupení z důvodu nenaplnění účelu smlouvy 

 

 Třetí zákonem předpokládaný důvod opravňující věřitele odstoupit od smlouvy 

zakotvuje § 507 ObchZ. Toto ustanovení je možné uplatnit pouze v případě účelového 

úvěru, tedy pokud je ve smlouvě o úvěru stanoveno, že poskytnuté peněžní prostředky 

lze použít pouze k určitému konkrétně vymezenému účelu (srov. výklad o účelovém 

úvěru).
240

 Tehdy platí, že věřitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dlužník 

úvěrové prostředky použil k jinému účelu nebo jestliže jejich použití k smluvenému 

účelu je nemožné. V prvním případě půjde zejména o okolnost zaviněnou dlužníkem, 

příp. zneužití účelového úvěru. Ve druhém případě se nemožností rozumí situace, kdy 

podmínky pro použití úvěru nevzniknou či následně odpadnou.
241

 I když se většinou 

bude jednat o okolnosti dlužníkem nezaviněné, např. při zániku nemovitosti, na jejíž 

rekonstrukci byl úvěr určen,
242

 je povaha zavinění ve vztahu k odstoupení z důvodu 

nemožnosti bez významu. 

 Důsledek odstoupení z tohoto důvodu je opět stejný jako v předchozích dvou 

případech. Zákon sice v § 507 ObchZ hovoří poněkud odlišně o vrácení „použitých a 

nevrácených prostředků s úroky“ na rozdíl od § 505 a 506 ObchZ, kde jde pouze o 

„dlužnou částku s úroky“. Je však zřejmé, že vráceny mají být veškeré prostředky, které 

věřitel dlužníkovi při plnění úvěrové smlouvy poskytl včetně úroků.
243

 

7.6. Vliv odstoupení od smlouvy o úvěru na zajištění závazku 

 

 V souvislosti s odstoupením od smlouvy o úvěru je namístě řešit otázku jeho 

vlivu na zajištění závazku dlužníka vrátit věřiteli úvěr s úroky. Pohledávka z tohoto 
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závazku bývá nejčastěji zajištěna zástavním právem a ručením, přičemž oba tyto 

instituty mají s ohledem na § 151g ObčZ (u zástavního práva) a § 311 odst. 1 ObchZ (u 

ručení) akcesorickou povahu, tzn., že zajištění zaniká se zánikem zajištěné pohledávky. 

Oproti tomu v případě smluvní pokuty § 302 ObchZ poněkud nesystematicky stanoví, 

že odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na její zaplacení.
244

  

V 90. letech 20. století tak vznikal právní spor ohledně otázky, zda v případě 

odstoupení od smlouvy zajištění zaniká či nikoliv. Existoval názor, který byl vyjádřen i 

v judikatuře vrchního soudu,
245

 na základě kterého, zajištěná pohledávka odstoupením 

od smlouvy zaniká, a proto nemůže trvat ani její zajištění. Pohledávka věřitele na 

vrácení dlužné částky s úroky se již nadále nepovažovala za pohledávku ze smlouvy o 

úvěru, ale za pohledávku ze zákona nebo z bezdůvodného obohacení.
246

 Opačné 

stanovisko zastávala I. Pelikánová, podle které by takový výklad vedl k nepřijatelnému 

důsledku, kdy by uplatnění sankce za protiprávní jednání dlužníka oprávněným 

věřitelem zhoršilo jeho právní postavení. Formuluje tak názor, že odstoupením od 

smlouvy i přes ustanovení § 351 ObchZ nezaniká celý právní vztah, zanikají pouze 

některé povinnosti a jiné se mohou v důsledku odstoupení modifikovat, případně mohou 

vzniknout povinnosti nové. Tedy i po odstoupení od smlouvy pohledávka na vrácení 

půjčených prostředků trvá a tedy trvá i její zajištění.
247

 Obdobný názor zastává i 

S. Plíva, když hovoří o „transformaci“, nikoliv tedy zániku, pohledávky v důsledku 

odstoupení a dodává, že při možnosti různých výkladů je třeba preferovat ten, který 

s ohledem na účelnost lépe uplatňuje funkci vykládaných ustanovení. Ve vztahu ke 

smlouvě o úvěru pak jde především o zabezpečení rovného postavení stran a ochranu 

jejich práv.
248

 Správnost názoru, že i po odstoupení od smlouvy zajištění trvá nakonec 

potvrdil ve vztahu k § 506 ObchZ i Nejvyšší soud.
249
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Harmonizační novela obchodního zákoníku č. 370/2000 Sb. pak odstranila tyto 

pochybnosti, když do § 505 až 507 doplnila klauzuli, že: „Odstoupení věřitele od 

smlouvy nemá vliv na zajištění závazků z této smlouvy.“ Vzhledem k tomu, že se toto 

legislativní pravidlo výslovně vztahuje pro případy § 505 až 507, je zřejmé že při 

odstoupení z jiných důvodů (např. stanovených dohodou nebo dle obecné úpravy 

odstoupení) by zánik závazku eventuálně mohl být vyvolán.
250

 Osobně se spíše kloním 

k názoru, že ve vztahu ke smlouvě o úvěru by bylo namístě aplikovat ustanovení 

týkající se zajištění v § 505 až 507 per analogiam i na ostatní případy odstoupení, 

případně aplikovat doktrínu, že v případě odstoupení zajištěná pohledávka nezaniká. 

Pro větší bezpečnost věřitele a odstranění pochybností bych přesto doporučil zařadit do 

smlouvy klauzuli, že zajištění trvá i v případě odstoupení věřitele od smlouvy. 
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8. Zajištění závazku z úvěrové smlouvy 
 

 Ačkoliv není sjednání zajištění závazku podstatnou částí smlouvy o úvěru, 

v souladu se zásadou zajištěnosti se nepochybně jedná o pravidelně se vyskytující 

složku úvěrových smluv. V souvislosti se smlouvou o úvěru jako synallagmatického 

kontraktu je obzvláště důležité zajištění splnění závazku dlužníka. To je odůvodněno 

především časovým průběhem vztahů smluvních stran, kdy věřitel zpravidla plní krátce 

po uzavření smlouvy, zatímco splácení úvěru včetně úroků dlužníkem probíhá často ve 

splátkách a dlouhodobě (v případě hypotečních úvěrů běžně 20 až 30 let).
251

 Další 

důvod spatřuji v rozdílné kapitálové síle typického věřitele v podobě finanční instituce a 

dlužníka, kterým je obvykle podnikatel či spotřebitel. Dlužníci taktéž nezřídka využívají 

úvěr k financování svých rizikových podnikatelských aktivit. Z těchto důvodů dochází k 

poskytování nezajištěných (bianco) úvěrů pouze výjimečně, většinou pouze dlouhodobě 

známým a kvalitním klientům, v relativně nízké výši a krátkou dobou splatnosti.
252

 

Mezi věřiteli jsou to zejména banky a jiné finanční instituce, které věnují zajištění 

mimořádnou pozornost při uzavírání úvěrových smluv.  

Účelem zajištění je tedy posílení postavení věřitele ve vztahu k dlužníkovi tím, 

že za zákonem stanovených podmínek může věřitel uspokojit svoji splatnou a 

neuhrazenou pohledávku z úvěrové smlouvy náhradním způsobem.
253

 Záleží především 

na věřiteli, aby pečlivě zvážil pro něj nejvýhodnější způsob zajištění a maximalizoval 

tak pravděpodobnost návratnosti úvěru. Z tohoto důvodu je účelné a v praxi běžné 

kombinování více zajišťovacích prostředků, které jsou doprovázeny dalšími 

povinnostmi (např. informační povinnost ohledně určitých okolností) stanovenými ve 

smlouvě.
254

 Dle mého názoru přináší zajištění určité výhody i dlužníkovi. Vzhledem 

k tomu, že úroková míra v konkrétním případě přímo souvisí s výší podstupovaného 

rizika, platí, že kvalitně zajištěné úvěry jsou levnější (mají nižší úrokovou sazbu) než ty, 

které jsou zajištěné hůře či vůbec. Požadavek zajištění dále může fakticky působit na 

                                                 
251

 POKORNÁ, Jarmila, Zdeněk KOVAŘÍK, Zdeněk ČÁP et al. Obchodní zákoník: komentář. II. díl. 

Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, 2 sv., s. 1581. 
252

 LOCHMANOVÁ, Ludmila. Smlouva o úvěru. In ŠTENGLOVÁ, Ivana (ed.). Pocta Miloši Tomsovi k 

80. narozeninám. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, s. 235. 
253

 PLÍVA, Stanislav, Štefan ELEK, Petr LIŠKA et al. Bankovní obchody. Vyd. 1. Praha: ASPI-Wolters 

Kluwer, 2009, s. 86. 
254

 LOCHMANOVÁ, Ludmila. Smlouva o úvěru. In ŠTENGLOVÁ, Ivana (ed.). Pocta Miloši Tomsovi k 

80. narozeninám. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, s. 235. 



69 

 

ochranu dlužníka tím, že věřitel odepře poskytnutí úvěru kapitálově příliš slabému 

dlužníkovi, který by se v případě neschopnosti splácet úvěr mohl ocitnout v platební 

neschopnosti. Na druhou stranu nelze přehlédnout, že v praxi je realizace uhrazovací 

funkce některých typů zajištění pro dlužníka zásadně nevýhodná, např. u dražebního 

prodeje nemovité zástavy, ke kterému nezřídka dochází, s ohledem na okolnosti dražby 

i požadavkem na jeho rychlost, výrazně pod tržní cenou. 

 Právní úpravu institutů sloužících k zajištění závazku z úvěrové smlouvy 

nacházíme v občanském a obchodním zákoníku a ve zvláštních zákonech (např. zákon o 

cenných papírech upravující zástavní právo k cenným papírům). Obvyklými 

zajišťovacími instrumenty jsou především zástavní právo k nemovitostem, movitým 

věcem a pohledávkám (§ 152 až 174 ObčZ), ručení (speciální úprava pro obchodní 

závazkové vztahy v § 303 až 313 ObchZ), bankovní záruka (§ 313 až 322 ObchZ), 

dohoda o srážkách ze mzdy (§ 551 ObčZ), zajišťovací převod práva (§ 553 ObčZ), 

smluvní pokuta (§ 300 až 301 ObchZ a § 544 až 545 ObčZ) a další.
255

 Oblíbené jsou 

také zajišťovací směnky, kterým je tato funkce smluvně přiřazena.
256

 Zejména finanční 

instituce mohou využít tzv. finanční zajištění, upravené v zákoně o finančním zajištění. 

 Obchodní zákoník se přímo v souvislosti se smlouvou o úvěru zmiňuje o 

zajištění v § 505. Podle tohoto ustanovení je dlužník povinen doplnit zajištění závazku 

na původní rozsah, pokud dojde za trvání smlouvy ke zhoršení či zániku zajištění. 

Pokud dlužník toto zajištění v přiměřené lhůtě po výzvě věřitele nedoplní, dává zákon 

věřiteli právo odstoupit od úvěrové smlouvy. Následkem je zesplatnění celého úvěru 

s povinností vrátit bez zbytečného odkladu dlužnou částku s úroky. Dále se zajištění 

týkají ustanovení obsažená v § 505 až 507 ObchZ, která v těchto případech stanoví, že 

odstoupení věřitele od úvěrové smlouvy nemá vliv na zajištění závazku z této smlouvy, 

to znamená, že nezpůsobuje jeho zánik. 
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9. Smlouva o úvěru podle nového občanského zákoníku 
 

Dne 22. března 2012 byl ve sbírce zákonů publikován zákon č. 89/2012, 

občanský zákoník (dále jen nový občanský zákoník). Společně s tímto zákonem byl 

přijat zákon o obchodních korporacích
257

 a zákon o mezinárodním právu soukromém.
258

 

V tomto roce tak došlo k završení dvanáctiletých prací týmu autorů pod vedením 

prof. Dr. JUDr. Karla Eliáše na rekodifikaci našeho soukromého práva.
259

 Dle 

současného znění vstoupí nový občanský zákoník spolu s těmito dvěma dalšími zákony 

v účinnost dnem 1. ledna 2014. Zároveň nový občanský zákoník s nabytím své 

účinnosti ruší dosavadní občanský a obchodní zákoník. 

Jedním z hlavních účelů nového občanského zákoníku je, s jistými výjimkami, 

upravit veškeré soukromoprávní vztahy v jednom kodexu.
260

 Zákon o obchodních 

korporacích pak není nástupcem současného obchodního zákoníku, nýbrž zvláštním 

zákonem, který upravuje organizaci a činnost obchodních společností a družstev.
261

 

Z hlediska závazkových vztahů tak v důsledku rekodifikace dochází k odstranění 

dosavadní dualistické koncepce závazkového práva, jež byla doposud obsažena 

současně v občanském i obchodním zákoníku. 

 Nový občanský zákoník obsahuje právní úpravu smlouvy o úvěru v části čtvrté – 

Relativní majetková práva, hlavě druhé – Závazky z právních jednání, díle druhém – 

Přenechání věci k užití jinému, oddíle sedmém – Úvěr, a to v ustanoveních § 2395 až 

2400. V případě smlouvy o půjčce se nový občanský zákoník navrací k tradičnímu 

označení „smlouva o zápůjčce“, kterou upravuje v rámci výše zmíněné systematiky 

v oddíle šestém – Zápůjčka, a to v ustanoveních § 2390 až 2394.
262

  

Již na první pohled je zřejmé, že oproti dosavadní právní úpravě smlouvy o 

úvěru v jedenácti paragrafech obchodního zákoníku je nová úprava v pouhých šesti 

paragrafech stručnější (obsahuje zhruba dva a půl krát méně legislativního textu). 
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Důvod této skutečnosti spatřuji především v efektivnějším provázání všeobecných 

ustanovení o závazcích se zvláštní úpravou jednotlivých smluvních typů v novém 

občanském zákoníku. Za další důvod považuji širší uplatnění zásad dispozitivnosti a 

autonomie vůle smluvních stran, na nichž je nový občanský zákoník založen. Obecně 

lze však říci, což ostatně konstatuje i důvodová zpráva, že nová právní úprava smlouvy 

o úvěru je s drobnými změnami v podstatě převzata z obchodního zákoníku.
263

 

Na rozdíl od obchodního zákoníku nový občanský zákoník určuje svá kogentní 

ustanovení metodou generální klauzule, nikoliv metodou jejich výčtu. Dle § 1 odst. 2 

NObčZ platí, že: „Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a 

povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný 

pořádek…“ Z této klauzule lze dovodit, že právní úprava smlouvy o úvěru je 

dispozitivní. Je však třeba respektovat limity autonomie vůle smluvních stran v podobě 

dobrých mravů a veřejného pořádku.
264

 Pokud jde o písemnou formu uzavření smlouvy, 

nový občanský zákoník ji v duchu zásady bezformálnosti právních úkonů (dle nové 

terminologie právních jednání), stejně jako obchodní zákoník, nepředepisuje (§ 559 

NObčZ). I nadále však platí, že písemná forma musí být zachována, vyžaduje-li ji 

alespoň jedna smluvní strana (§ 1758 NObčZ). 

 Pokud jde o jednotlivá ustanovení smlouvy o úvěru, nový občanský zákoník 

přináší následující změny. Základní ustanovení § 2395 téměř identicky určuje, že: 

„Smlouvou o úvěru se úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a 

v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje 

poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.“ V nové úpravě však došlo 

k odlišnému pojmenování smluvních stran, a to z věřitele na úvěrujícího a z dlužníka na 

úvěrovaného. Toto pojmenování bylo v dosavadní právní úpravě vzhledem 

k synallagmatické povaze závazku ze smlouvy o úvěru kritizováno jako nepřesné a 

zavádějící. Osobně vnímám tuto změnu jako pozitivní, a to nejen s ohledem na její větší 

soulad s právní teorií, ale také z hlediska snazší srozumitelnosti pro laiky. Ti již 

nebudou na pochybách, jaká ustanovení zákoníku mají v souvislosti se smluvními 

stranami aplikovat (např. v případě prodlení dlužníka nebo věřitele). 

                                                 
263

 ELIÁŠ, Karel et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. 

Ostrava: Sagit, 2012, s. 895. 
264

 Tamtéž, s. 55–62. 

 



72 

 

Nový občanský zákoník dále zcela vynechává dosavadní kogentní ustanovení 

§ 499 ObchZ o úplatě za sjednání závazku poskytnout úvěr. Vypuštění tohoto 

ustanovení považuji, s ohledem na zásadu dispozitivnosti a jeho ne zcela jasný význam 

v dosavadní právní úpravě, za správné. Pokud jde o lhůtu k uplatnění nároku na úvěr, 

nově dle § 2397 platí, že: „Není-li lhůta ujednána, [úvěrovaný] může právo uplatnit, 

dokud závazek ze smlouvy trvá.“ Nový občanský zákoník tak vynechává stanovení 

výpovědní lhůty pro poskytnutí úvěru a volí obecnější formulaci délky trvání tohoto 

práva úvěrovaného. Ten může své právo uplatnit, dokud závazek ze smlouvy nezanikne 

některým z obecných důvodů zániku závazku. Nová právní úprava rovněž nepřebírá 

dosavadní zvláštní úpravu odstoupení od smlouvy z důvodů nedoplnění zajištění 

závazku (§ 505 ObchZ) a prodlení dlužníka (§ 506 ObchZ). V těchto případech se 

uplatní obecné zákonné důvody odstoupení, případně důvody, které si strany sjednají ve 

smlouvě. Oproti tomu je zachováno právo úvěrujícího odstoupit od smlouvy u 

účelového úvěru (§ 507 ObchZ), které je nově zakotveno v § 2400 NObčZ. 

Další změnou je vypuštění dosavadní zvláštní úpravy úročení smlouvy o úvěru a 

jejím novém zařazením mezi všeobecná ustanovení o závazcích. Tato úprava, obsažena 

v § 1802 až 1806 NObčZ, ve vztahu ke smlouvě o úvěru v podstatě přejímá dosavadní 

právní úpravu. Významnou novinkou je výslovné oprávnění smluvních stran v § 1806 

NObčZ si ujednat placení úroků z úroků již splatných a dosud nezaplacených 

(anatocismus).
265
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Závěr 
 

Pokud bych měl zhodnotit stávající právní úpravu smlouvy o úvěru v obchodním 

zákoníku, domnívám se, že představuje vhodný a dostatečně efektivní nástroj 

umožňující dočasný převod peněžních prostředků. Nespornou výhodou je, že je tato 

úprava až na drobné výjimky dispozitivní, tudíž umožňuje smluvním stranám, aby 

přizpůsobily vzájemná práva a povinnosti v úvěrové smlouvě konkrétním okolnostem 

daného případu. Této možnosti smluvní strany většinou využívají a ve smlouvě či 

v úvěrových obchodních podmínkách stanovují zpravidla přísnější úpravu ve vztahu 

k dlužníkovi. To vše v duchu základních zásad poskytování úvěrů. Je však třeba mít na 

paměti existenci limitů autonomie vůle v podobě dobrých mravů a poctivého 

obchodního styku. 

Nedostatek právní úpravy rovněž nespatřuji v nepovinné písemné formě. Tento 

stav je plně v souladu se zásadou bezformálnosti právních úkonů, která je 

charakteristická pro moderní pojetí práva. Smluvním stranám konečně nic nebrání, aby 

si z důvodu nastolení právní jistoty závazek v písemné formě sjednaly, což také v praxi 

převážně činí. Pokud jde o ochranu spotřebitele, je třeba mít na paměti, že zákon o 

spotřebitelském úvěru již obligatorní písemnou formu předepisuje. 

Jako deficit nevnímám ani absenci stanovení nejvyšší přípustné výše úroků 

právními předpisy, tak jak to přepokládá obchodní zákoník. Zastávám názor, že takové 

omezení by představovalo cenový strop na peněžním trhu a vedlo by k nedostupnosti 

úvěrů pro některé osoby či pro financování rizikových projektů. Praxe navíc ukazuje, že 

úroková míra se může i několikanásobně lišit a to v závislosti na druhu úvěru, osobě 

dlužníka a dalších kritériích. Zjevné excesy pak mohou podle konkrétních okolností 

nejcitlivěji řešit soudy pomocí aplikace ustanovení o dobrých mravech a poctivém 

obchodním styku. 

Nový občanský zákoník, jenž by měl nabýt účinnosti počátkem roku 2014, 

v podstatě přejímá stávající právní úpravu smlouvy o úvěru. Kromě sjednocení úpravy 

závazkových vztahů v jednom kodexu lze pochválit především širší pojetí 

dispozitivnosti. Ve vztahu ke smlouvě o úvěru představuje technickou změnu nové a 

vhodnější pojmenování smluvních stran „úvěrující“ a „úvěrovaný“. Jako pozitivní 

změnu dále vnímám vynechání dosavadního kogentního ustanovení o úplatě za sjednání 

závazku. Přínos tohoto ustanovení je v současné právní úpravě diskutabilní. Obdobně 
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lze dále říci, že výhodou nové právní úpravy je lepší provázanost obecných a zvláštních 

ustanovení o závazcích a s tím spojené zestručnění právní úpravy úvěrové smlouvy. 

Avšak komplexní zhodnocení nové právní úpravy bude možné provést až s určitým 

časovým odstupem od nabytí její účinnosti. 
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Abstrakt: Smlouva o úvěru 
 

 Předmětem této diplomové práce je poskytování úvěru na základě smlouvy o 

úvěru upravené v § 497 až 507 obchodního zákoníku. Jejím hlavním cílem je detailní 

analýza příslušné právní úpravy tohoto smluvního typu, poukázání na její výkladové 

problémy a pokus o jejich řešení. Dále se stručně věnuji některým dalším institutům, 

které s problematikou úvěrové smlouvy přímo souvisejí (smlouva o půjčce podle 

občanského zákoníku, úvěrové obchodní podmínky, zajištění apod.)  

V první kapitole se obecně zabývám pojmem úvěru, jeho nezbytné úloze v tržní 

ekonomice a vymezením úvěru v právním smyslu. Druhá kapitola podává historický 

exkurz vzniku a vývoje úvěru od jeho počátku v římském právu až po změny 

v současné právní úpravě. Následující třetí kapitola provádí praktické srovnání smlouvy 

o úvěru podle obchodního zákoníku se smlouvou o půjčce podle zákoníku občanského. 

Předmětem čtvrté kapitoly je rozbor základních zásad, v jejichž smyslu je smlouva o 

úvěru konstruována. V páté kapitole se věnuji právní úpravě úvěrování, roli obchodních 

podmínek a právní povaze úvěrové smlouvy jako absolutního obchodního závazkového 

vztahu. 

Stěžejní část této práce představuje kapitola šestá, kde se detailně zabývám 

jednotlivými aspekty právní úpravy smlouvy o úvěru – tedy jejími podstatnými a 

některými významnými nepodstatnými částmi. Obsahem této kapitoly je vymezení 

podstatných částí smlouvy, určení okruhu věřitelských a dlužnických subjektů, a 

podrobná analýza závazku poskytnutí úvěru, jeho čerpání a následného vrácení. 

Poměrně obsáhle popisuji problematikou úročení. V sedmé kapitole rozebírám způsoby 

zániku smlouvy o úvěru. Zvláštní pozornost věnuji výpovědi poskytnutí úvěru a zvláštní 

úpravě odstoupení od smlouvy o úvěru. Předmětem osmé kapitoly je stručné pojednání 

o zajištění závazků z úvěrové smlouvy. 

V závěrečné deváté kapitole této práce podávám úvod k právní úpravě smlouvy 

o úvěru v novém občanském zákoníku, její srovnání se stávající právní úpravou a pokus 

o její předběžné zhodnocení. 
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Abstract: Loan Contract 
 

 This thesis investigates the provision of loans based on the Loan Contract under 

Sections 497–507 of the Commercial Code. The aim is to analyse the relevant legal 

regulation of the Loan Contract in detail, and to emphasize its interpretations issues, 

which are followed by the proposal of appropriate solutions. Furthermore, some other 

legal institutes closely related to the Loan Contract are also described (e.g. the Loan 

Contract under the Civil Code, loan business terms, security etc.). 

 In the first chapter, the general concept of the loan is described, its essential 

importance in the free market economy, and its definition in the legal sense. The second 

chapter provides the history of the origin and evolution of the loan, from its formation 

under the Roman law to the changes in the contemporary legal regulation. The 

following third chapter aims to compare the Loan Contract under the Commercial Code 

with the Loan Contract under the Civil Code. The subject of the fourth chapter is the 

analysis of the fundamental principles which serve as guidelines for the Loan Contract 

structure. In the fifth chapter, the relevant legal regulations are addressed, the purpose 

and meaning of the loan business terms, and the legal character of the Loan Contract as 

an absolute commercial obligation. 

 The crucial part of this thesis is further explored in the sixth chapter, where the 

single aspects of the Loan Contract legal regulation are covered; its essential and 

specific important non-essential parts. This chapter encompasses the definition of the 

essential parts of the contract, the determination of the debtor and creditor subjects, and 

the elaborate analysis of the obligation to grant a loan, its drawing, and its following 

repayment. In the seventh chapter, special attention is given to the issues of the modes 

of discharge of the Loan Contract with a focus on the withdrawal from a provision of 

the loan, and the special grounds on which a creditor can withdraw from the Loan 

Contract. The topic of the eighth chapter is a brief discussion regarding securing of the 

Loan Contract. 

 In the final ninth chapter, the introduction to the legal regulation of the Credit 

Contract under the New Civil Code is provided, which supersedes both the current Civil 

as well as the Commercial Code from 1
st
 January 2014. This chapter also includes a 

comparison of current versus new regulations and attempts to provide relevant 

preliminary evaluation.  
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