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Úvod 

 

Započtení náleží mezi nejčastější způsoby zániku závazků jinak než splněním. Jeho 

právní úprava nepodléhá častým změnám a v oboru soukromého práva vyniká značnou mírou 

neměnnosti. Tento stav se jeví jako přirozený, uváží-li se, že započtení je právním institutem 

rozvíjeným již od doby římského práva. Přesto výklad a použití právní úpravy započtení 

vyvolávají dílčí obtíže, v jejichž pozadí stojí často chybějící poznání podstaty započtení. 

Přestože započtení nikdy nepřestalo být součástí kodifikací soukromého práva na našem 

území a nevytratilo se ani z kodifikací, které počátkem šedesátých let vznikly na místě 

soukromého práva, došlo zejména v občanském zákoníku z roku 1964, který je dosud účinný, 

k významnému zjednodušení právní úpravy započtení. Na tom nic nezměnila ani podstatná 

revize občanského zákoníku, která nabyla účinnosti 1. 1. 1992. Složitým vývojem právní 

úpravy se některá ustanovení o započtení, jejichž původ tkvěl v občanském zákoníku z roku 

1950, ocitla v nynějším obchodním zákoníku, s jehož postavením v pramenech soukromého 

práva je však v rozporu, jestliže obsahuje právní úpravu započtení, která obecný základ této 

právní úpravy obsažený v občanském zákoníku spíše nahrazuje a doplňuje o pravidla, jež by 

více náležela do obecné právní úpravy podle občanského zákoníku. I v právní úpravě 

započtení se tedy projevuje, do jaké míry obchodní zákoník opouští ve vztahu k občanskému 

zákoníku postavení zvláštního právního předpisu, a oslabuje tak význam občanského 

zákoníku jako těžiště soukromého práva vůbec. 

Zjednodušení právní úpravy započtení, které v dosud účinném občanském zákoníku 

přetrvává, bylo výsledkem celkového potlačení významu započtení ve společenských 

vztazích. Znárodnění průmyslu a dalších odvětví národního hospodářství a jejich podrobení 

ústřednímu plánování nastolily docela jiné poměry, v nichž převážil zájem na plnění 

hospodářského plánu. Tomuto zájmu vyhovoval zánik závazků splněním, zatímco započtení 

mu bylo cizí. Postupně se tak šířil zákaz započtení vyslovovaný často i podzákonnými 

právními předpisy. Kodifikace hospodářského práva vyjádřená hospodářským zákoníkem 

přijatým vedle občanského zákoníku v roce 1964 pak tento vývoj dovršila a postavila 

započtení mezi způsoby zániku závazků na okraj zájmu. Opuštění některých pravidel o zániku 

závazků započtením a pokles jeho významu vedly i k tomu, že se na započtení počalo nahlížet 

jen pohledem jeho významu pro zjednodušení majetkových vztahů, ve kterých vzájemný styk 

mezi stranami usnadňuje tím, že dovoluje přivodit zánik jejich závazků bez skutečného 

plnění, prostým odečtením vzájemných pohledávek. Toto zúžené chápání významu započtení 
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přitom v mnoha ohledech přetrvává dosud, a ztěžuje tak řešení některých otázek, na něž 

nynější právní úprava nenabízí uspokojivé odpovědi. 

Jednotlivým sporným otázkám dosud účinné právní úpravy započtení se věnuje 

poměrně značná pozornost. Práce, které by se zánikem závazků započtením zabývaly 

soustavněji, jsou však spíše ojedinělé. Významu, jaký má v právních vztazích zánik závazků 

započtením, tedy zpracování tohoto námětu v naší odborné literatuře mnoho neodpovídá. 

Tento rozdíl vynikne zejména ve srovnání s literaturou věnovanou započtení v období před 

rokem 1948 a ovšem se zahraniční literaturou. Potřeba přiblížit právní podstatu zániku 

závazků započtením je přitom o to vyšší, že dosavadní právní úpravu započtení obsaženou 

v nyní účinném občanském a obchodním zákoníku má nahradit nový občanský zákoník jako 

výsledek rekodifikace soukromého práva. Jakkoli právní úprava zániku závazků započtením 

obsažená v novém občanském zákoníku v mnoha ohledech navazuje na dosavadní stav, přesto 

představuje významnou změnu, k jejímuž pochopení současná východiska výkladu nyní 

účinné právní úpravy započtení nepostačují. 

Úvodní výklady se věnují především podstatě započtení, jež se nevyčerpává vnějšími 

projevy tohoto způsobu zániku závazků, které se připínají především k jeho hospodářskému 

významu, nýbrž spočívá zejména v právu strany přivodit započtení svým právním úkonem. 

Toto právo má přitom samo o sobě majetkovou hodnotu, která zasluhuje ochranu. O této 

podstatě započtení se v úvodních výkladech přirozeně pojednává nejen z pohledu strany, která 

svým jednostranným právním úkonem usiluje dosáhnout zániku závazků započtením, nýbrž i 

z hlediska adresáta tohoto právního úkonu.  

Započtení způsobuje zánik závazku s uspokojením věřitele. Z tohoto důvodu se 

započtení přibližuje splnění. Podoba mezi zánikem závazků splněním a zánikem závazků 

započtením vede ke kolísání stanovisek k možnosti obdobného použití právních norem 

upravujících splnění i na zánik závazků započtením. Jde zejména o otázky přípustnosti 

započtení vůči zastaveným pohledávkám nebo významu započtení části závazku jako uznání 

zbytku tohoto závazku. Meze obdobného použití pravidel, jimiž se spravuje splnění, pro zánik 

závazků započtením se projevují i ve sporech o možnost jednostranného započtení vůči 

nesplatným pohledávkám, nakolik takové započtení znamená předčasné uspokojení věřitele 

nesplatné pohledávky, k němuž by docházelo bez jeho souhlasu i tam, kde by v případě 

poskytnutí skutečného plnění nemělo předčasné plnění závazku místo. Význam poměru mezi 

splněním a započtením je proto důvodem, pro který se mu věnuje samostatná kapitola.  

Má-li se předmět pojednání o zániku závazků započtením omezit na oblast 

soukromého práva se zaměřením na obchodní závazkové vztahy, je třeba rovněž vymezit, 
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jaký je poměr veřejného práva k započtení, především zda může dojít k zániku 

veřejnoprávních povinností započtením a zda se stýká zánik soukromoprávních závazků 

započtením se zánikem veřejnoprávních povinností v důsledku započtení. Úvodní výklady o 

započtení proto uzavírá právě kapitola, která pojednává o započtení ve veřejném právu.  

Závěry přijímané při výkladu a použití naší právní úpravy zániku závazků započtením 

se nemusejí jevit jako neměnné ve srovnávacím pohledu. Z tohoto důvodu následuje po 

úvodních výkladech o započtení nejprve stručné srovnání základního pojetí zániku závazků 

započtením v systému kontinentálně evropského práva a připomenutí jeho původu v římském 

právu, na které navazují kapitoly věnované právní úpravě zániku závazků započtením 

v zemích naší právní oblasti, a to v Rakousku, v Německu a ve Švýcarsku. K poznání právní 

úpravy započtení v těchto zemích sloužila především komentářová a učebnicová literatura, 

jakož i výsledky rozhodovací činnosti vyšších soudů.1 Z hlediska širšího srovnání evropských 

soukromoprávních úprav započtení má význam i jejich zobecnění v akademických návrzích, 

jež vznikly v souvislosti s úsilím o sbližování soukromého práva členských států Evropské 

unie. Jde o Principy evropského smluvního práva (PECL), návrh společného referenčního 

rámce (DCFR), který z Principů evropského smluvního práva vychází, a návrh evropského 

zákoníku smluvního práva (CEC) připravený Akademií evropských privatistů. Stranou 

pozornosti nezůstanou ani Principy smluv uzavíraných v mezinárodním obchodě vydávané 

Mezinárodním institutem pro unifikaci soukromého práva (UNIDROIT). 

K získání širších souvislostí právní úpravy započtení slouží i část věnovaná jejímu 

vývoji v kodifikacích soukromého práva na našem území. Právní úprava započtení 

v kodifikacích soukromého práva se u nás vyvíjela od přijetí rakouského obecného zákoníku 

občanského z roku 1811, který převzal i československý stát. Po vzniku Československa měl 

být podroben opatrné revizi při rekodifikaci, jejímž hlavním účelem mělo být sjednocení 

soukromého práva platného v různých částech československého státu. Její význam pro 

právní úpravu započtení měl spočívat především ve vyřešení otázky, zda započtení nastává již 

                                                             
1 V Rakousku jsou dostupné ve sbírce Rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora v civilních věcech a 
ve věcech správy soudů (Entscheidungen des Österreichischen Obersten Gerichtshofes in Zivil (und 
Justizverwaltungs-) sachen). Rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora lze vyhledat také v právním 
informačním systému provozovaném na internetových stránkách Úřadu spolkového kancléře. V Německu jsou 
rozhodnutí Spolkového soudního dvora uveřejňována v neúřední sbírce Rozhodnutí Spolkového soudního dvora 
v civilních věcech (Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen), dříve Rozhodnutí Říšského soudu 
v civilních věcech (Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen). Rozhodnutí německého Spolkového 
soudního dvora za období od 1. 1. 2000 jsou dostupná také v databázi provozované na internetových stránkách 
tohoto soudu. Rozhodnutí švýcarského Spolkového soudu jsou uveřejňována v úřední sbírce Rozhodnutí 
Spolkového soudu (Bundesgerichtsentscheide), jejíž obsah je pro období od roku 1954 dostupný i na 
internetových stránkách tohoto soudu. Starší svazky této sbírky jsou pak přístupné na internetových stránkách 
Univerzity v Bernu. 
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setkáním pohledávek způsobilých k započtení, nebo až na základě právního úkonu, a to ve 

prospěch posléze uvedeného řešení. K připravované rekodifikaci však nakonec už nedošlo. 

Přes všechny změny, které nastaly ve společenském uspořádání po roce 1948, a i přes obsah 

důvodové zprávy však není obtížné vysledovat v právní úpravě započtení v občanském 

zákoníku z roku 1950 zřetelnou souvislost právě s vládním návrhem občanského zákoníku 

z roku 1937 a jeho prostřednictvím i celým dosavadním právním vývojem. Teprve občanský 

zákoník z roku 1964 a hospodářský zákoník z téhož roku představovaly podstatný obrat, který 

se projevil i v pravidlech o započtení. Na dosavadní vývoj tak navázal pouze zákoník 

mezinárodního obchodu, který nabyl účinnosti v tomtéž roce, a v právní úpravě započtení 

v podstatě převzal právní normy obsažené v občanském zákoníku z roku 1950. Pro nynější 

právní úpravu není bez významu, že se stal předlohou obchodního zákoníku. 

Podrobnějšímu rozboru nyní účinné právní úpravy předchází popis její systematiky. 

Základem právní úpravy zániku soukromoprávních závazků započtením v našem právu jsou 

dosud ust. § 580 a 581 občanského zákoníku. Na ně navazují některá ustanovení o započtení 

pohledávek v § 358 až 364 obchodního zákoníku a pravidla o započtení proti pohledávkám na 

výživné podle § 97 odst. 3 zákona o rodině. Po rekodifikaci pracovního práva je započtení 

přípustné i v pracovněprávních vztazích. Přitom se použije právní úprava započtení podle 

občanského zákoníku. Zvláštní pozornost pak zaslouží vztah právní úpravy zániku závazků 

započtením v obchodních závazkových vztazích a obecné právní úpravy započtení podle 

občanského zákoníku. Jde především o otázku, zda se mohou zvláštní pravidla vyslovená 

právní úpravou započtení podle obchodního zákoníku použít i tam, kde se započítává 

pohledávka, která je obsahem obchodního závazkového vztahu, proti pohledávce, která se řídí 

pouze občanským zákoníkem, nebo zda se použijí jen v případech, kdy všechny pohledávky, 

které mají započtením zaniknout, spadají do věcné působnosti obchodního zákoníku.  

Společným východiskem pro řešení otázek vyvolaných nyní účinnou právní úpravou 

zániku závazků započtením je stanovení předpokladů započtení. Náleží mezi ně zásadně 

vzájemnost pohledávek, stejný druh předmětu jejich plnění, přípustnost započtení stanovená 

právními předpisy a v jejich mezích též dohodou stran a také právní důvod započtení, kterým 

je pravidelně právní úkon, ať jednostranný nebo dvoustranný, a výjimečně též rozhodnutí 

orgánu veřejné moci nebo zákon. Každému z těchto předpokladů se věnuje samostatná 

kapitola v části, která pojednává o nyní účinné právní úpravě zániku závazků započtením. 

V souvislosti s určitostí právního úkonu směřujícího k započtení je třeba vyřešit otázku 

splnění tohoto požadavku v případě, že se na jedné nebo obou stranách započítává několik 

pohledávek současně nebo že předmětem započtení je pohledávka, která vedle jistiny sestává 
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také z příslušenství. Přitom nelze přehlédnout podobnost s případy, kdy je nezbytné určit, 

kterou pohledávku nebo kterou část pohledávky dlužník plní, jestliže plnění, které poskytl, 

nepostačuje k jejich úplnému uspokojení, tedy s případy, v nichž se uplatňují pravidla o 

započítání na plnění, přestože započtení a započítání na plnění je jinak nezbytné vzájemně 

rozlišit. Konečně má v obecných výkladech o zániku závazků započtením místo pojednání o 

okamžiku účinků započtení. Stanovení okamžiku setkání pohledávek, ve kterém nastávají 

účinky započtení, jakož i vyřešení otázky, zda má právní úprava účinků započtení podle § 580 

věta druhá občanského zákoníku donucující, nebo dispozitivní povahu, má přitom význam 

zejména pro přípustnost jednostranného započtení proti nesplatným pohledávkám, která poutá 

zvláštní pozornost. 

 V části věnované přípustnosti jednostranného započtení některých skupin pohledávek 

je předmětem výkladu právní úprava zániku závazků započtením obsažená v občanském a 

obchodním zákoníku s důrazem na zvláštnosti obchodních závazkových vztahů. Kromě 

započtení nesplatných pohledávek jednají jednotlivé kapitoly této části o započtení 

pohledávek promlčených, započtení dalších naturálních pohledávek, pohledávek 

z bankovních obchodů, zastavených pohledávek a rovněž o započtení směnečných a šekových 

pohledávek. 

 Přestože právní úprava započtení ve veřejném právu jinak v jednotlivostech zůstává 

mimo předmět této práce, nebyly by výklady o započtení úplné ani bez části věnované 

podmínkám započtení v procesním právu. Nejde přitom jen o lhůty, ve kterých lze takovou 

námitku vznést před soudem prvního stupně a odvolacím soudem z hlediska uplatnění 

potřebných skutkových tvrzení a návrhů důkazních prostředků, či o otázku uplatnění námitky 

započtení v řízení o výkon rozhodnutí a exekučním řízení, popřípadě podmínky započtení 

v insolvenčním řízení, nýbrž především o povahu eventuální námitky započtení a význam 

rozhodčí smlouvy pro možnost vznést námitku započtení pohledávky, na kterou se rozhodčí 

smlouva vztahuje, v řízení před soudem. 

Závěrečná část náleží právní úpravě zániku závazků započtením v novém občanském 

zákoníku. Po kapitole věnované předpokladům zániku závazků započtením podle nového 

občanského zákoníku a povaze této právní úpravy následují kapitoly, které jednají o 

jednotlivých předpokladech započtení, jak je tato nová právní úprava vytýčila. Vedle 

vzájemnosti pohledávek, stejnorodosti předmětu plnění, přípustnosti započtení a jeho 

právního důvodu lze mezi těmito předpoklady vysledovat též předpoklad vymahatelnosti 

pohledávky použité k jednostrannému započtení, okolnosti, že tato pohledávka je jistá a 

určitá, jakož i oprávnění splnit pohledávku, vůči níž jednostranné započtení směřuje. Výklady 
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o právní úpravě zániku závazků započtením obsažené v novém občanském zákoníku uzavírá 

kapitola věnovaná okamžiku, kdy podle nového občanského zákoníku nastávají účinky 

započtení. 

V této práci se vychází z toho, že pohledávka a závazek představují korelativní pojmy, 

protože oprávnění věřitele žádat po dlužníkovi plnění odpovídá dlužníkova povinnost takové 

plnění věřiteli poskytnout.2 Proto se podle potřeby započtení vykládá jako způsob zániku 

závazků i pohledávek. Význam je v obou případech stejný, liší se jen tím, zda se započtení 

nahlíží z hlediska postavení strany jako dlužníka, nebo věřitele některé z pohledávek, které 

jsou předmětem započtení. Stranu, která činí jednostranný právní úkon směřující k započtení, 

lze označovat též jako kompenzanta, zatímco adresáta tohoto právního úkonu jako 

kompenzáta. Jakkoli jde o výstižné označení, které dovoluje stručné a přesné vyjádření 

právního postavení stran, v této práci se nepoužívá, protože v naší soudobé literatuře vyšlo 

z užívání, i když v zahraničí se užívá dosud. Ze stejného důvodu se v této práci upouští od 

označení pohledávky, proti níž jednostranné započtení směřuje, jako hlavní pohledávky, a 

pohledávky, jež je k jednostrannému započtení použita, jako protipohledávky, třebaže se 

v zahraniční literatuře obě pohledávky takovým způsobem označují.3 

Tato práce vychází z právního stavu k 1. 1. 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Švestka, J. in Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J. a kol. – Občanské právo hmotné. Svazek II. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, 2009, s. 21 – 22 
3 Hauptforderung a Gegenforderung, resp. principal claim a cross-claim 
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Seznam zkratek 

 

ObčZ – občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) 

ObchZ – obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.) 

o.s.ř. – občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.) 

SŠZ – směnečný a šekový zákon (zákon č. 191/1950 Sb.) 

ZKV – zákon o konkursu a vyrovnání (zákon č. 328/1991 Sb.) 

InsZ – insolvenční zákon (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení) 

nový ObčZ – občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) 

ZOK – zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech) 

ABGB – rakouský obecný zákoník občanský 

BGB – německý občanský zákoník 

OR – švýcarský zákon o závazkovém právu 

CC – francouzský občanský zákoník 

ZPO – německý civilní soudní řád 

PECL – Principy evropského smluvního práva 

DCFR – Návrh společného referenčního rámce 

CEC – Návrh evropského zákoníku smluvního práva 

UNIDROIT – Mezinárodní institut pro unifikaci soukromého práva 
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I. Místo započtení mezi způsoby zániku závazků 

 

1. Podstata započtení 

 

 Započtení je způsob zániku závazků, který vede k uspokojení odpovídající 

pohledávky. Náhradou za skutečné splnění dlužník použije vzájemnou pohledávku za 

věřitelem, která rovněž zaniká, a zbavuje tak věřitele jeho vlastního závazku vůči dlužníkovi. 

Výsledkem je vyrovnání dvou nebo více pohledávek, ke kterému dochází prostým odečtením, 

aniž by bylo třeba jejich skutečné splnění. V tom se také spatřuje hospodářský význam tohoto 

způsobu zániku závazků. Započtení usnadňuje obrat prostředků v majetkových vztazích tím, 

že nahrazuje skutečné plnění dlužníka věřiteli, jehož předmět by věřitel musel z jiného 

důvodu plnit zpět dlužníkovi. Vzhledem k tomu, že započtením ponejvíce zanikají peněžité 

pohledávky, snižuje možnost přivést závazky k zániku jejich pouhým vzájemným odečtením 

také potřebu oběživa.4 

 Přestože zánik jedné pohledávky v důsledku započtení vyžaduje použít k tomu jinou 

pohledávku, a tím způsobit i zánik této pohledávky, nejde o vzájemné prominutí dluhu. 

Započtení se od vzájemného prominutí dluhu odlišuje právě tím, že tento způsob zániku 

závazků vede k uspokojení pohledávek, které mají v důsledku započtení zaniknout, zatímco 

při prominutí dluhu se věřitel vzdává své pohledávky, aniž by obdržel jinou hodnotu. Při 

započtení sice věřitel neobdrží, co mohl očekávat na splnění své pohledávky, zároveň však 

tentýž předmět nemusí v postavení dlužníka poskytnout druhé straně. Uspokojení jeho 

pohledávky je tedy náhradou za splnění v tom významu, že jeho majetková hodnota spočívá 

ve zproštění vzájemného závazku, který by věřitel jinak musel splnit. Hodnota tohoto 

vzájemného závazku je stejná jako hodnota jeho pohledávky, která započtením zanikla. 

Věřitel tedy za svou pohledávku obdrží rovnocennou protihodnotu.5 

 Započtení však na druhé straně není splněním. Splnění znamená skutečné poskytnutí 

předmětu plnění, k němuž má dojít řádně a včas. Při započtení naopak ke skutečnému plnění 

                                                             
4 Knapp, V. – Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1955, s. 218. Tento 
hospodářský význam započtení se však přirozeně omezuje rozšiřováním bezhotovostních způsobů placení. To 
však nic nemění na tom, že zánik závazků započtením usnadňuje hospodářský styk, protože dovoluje uspokojit 
vzájemné závazky, aniž by strany musely opatřit předmět jejich plnění. 
5 Započtení však není jediným náhradním uspokojením pohledávky, jehož se věřiteli může dostat. Věřitel, který 
souhlasí s převzetím dluhu, namísto splnění přijímá povinnost osoby, která dluh převzala, splnit závazek 
dosavadního dlužníka. Z hlediska dosavadního dlužníka, který se svého závazku vůči věřiteli v důsledku převzetí 
dluhu zprostí, jde o poskytnutí náhradního uspokojení pohledávky věřitele (Sedláček, J. in Rouček, F., Sedláček, 
J. (ed.) – Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku 
a v Podkarpatské Rusi, svazek 6. Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1937, s. 207). 
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nedochází a předmětem plnění žádná ze stran nemusí vůbec nakládat, protože namísto splnění 

se pouze odečtou jejich vzájemné závazky. Je-li započtení náhradou za splnění, neznamená to 

ovšem, že by šlo o datio in solutum.6 Dlužník při započtení nenabízí věřiteli ke splnění něco 

jiného, než co má být předmětem plnění, nýbrž od předmětu svého závazku vůči věřiteli 

odečítá, co mu je naopak povinen splnit věřitel. Proto také jednostranné započtení nezávisí na 

vůli věřitele a nevyžaduje se k němu věřitelův souhlas. Naproti tomu datio in solutum může 

vést k zániku závazku splněním, jen jestliže k němu věřitel svolí.7 

 Poměr mezi započtením a splněním je však složitější. Započtení je sice samostatným 

způsobem zániku závazků odlišným od splnění a nelze je počítat ke splnění, jako kdyby snad 

šlo o zvláštní případ splnění,8 ale nelze přehlížet ani jejich podobnost, která vyvěrá z toho, že 

v obou případech závazky zanikají s uspokojením věřitele. Z tohoto důvodu vznikají při 

výkladu a používání právní úpravy započtení otázky, jejichž společným jmenovatelem je 

obdobné použití právních předpisů o splnění i pro zánik závazků započtením. Jejich význam i 

rozsah však vyžadují samostatné pojednání, a proto jsou předmětem soustavnějšího výkladu 

v následující kapitole. 

 Věřitel pohledávky, která má zaniknout započtením, musí obdržet stejnou hodnotu, 

jakou měla tato pohledávka. K předpokladům způsobilosti pohledávek k započtení proto 

náleží stejnorodost předmětu jejich plnění. Tento předpoklad je splněn, jestliže by věřitel 

mohl ke splnění vlastního závazku použít právě to, co obdržel na splnění své vzájemné 

pohledávky. Je to ovšem především předpoklad stejnorodosti předmětu plnění, který pojmu 

započtení vzdaluje zánik závazků na základě dohody o započtení, pokud právní předpisy 

umožňují, aby strany takovou dohodu uzavřely i o pohledávkách, které tento předpoklad 

nesplňují. Jak vyplývá z pojednání o některých zahraničních právních úpravách, jakož i o 

vývoji právní úpravy započtení u nás, není připuštění dohod o započtení pohledávek, jejichž 

předmět plnění není stejného druhu, jak je dovoluje § 364 ObchZ, nijak neobvyklé. Takové 

dohody se však podstatě započtení, kterou je odečtení vzájemných pohledávek bez jejich 

                                                             
6 Becker, H. in Gmür, M. a kol. – Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch. Obligationsrecht. Svazek 
VI. Bern: Verlag von Stämpli & Cie, 1943 (nezměněný dotisk 1974), s. 625 
7 J. Bejček nahlíží započtení i jako zvláštní způsob změny v obsahu závazku, pokud jde o způsob a dobu plnění 
(Bejček, J. – Obchodní závazky (Obecná úprava a kupní smlouva). Brno: Masarykova univerzita v Brně – 
Právnická fakulta, 1993, s. 146). 
8 Opačné pojetí vyplývalo z § 1438 obecného zákoníku občanského, podle něhož je započtení vzájemným 
zrušením závazků, které již samo o sobě způsobuje vzájemné splnění. Započtení se tedy považovalo za zvláštní 
způsob splnění závazků. Za způsob plnění je považuje i Bělohlávek, A. J. – Kolizní status započtení 
v mezinárodním právu soukromém, Právní fórum, 2010, č. 10, s. 484 a násl. 
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skutečného splnění, do značné míry vymykají a přibližují se spíše vzájemnému datio in 

solutum.9  

 Avšak jen okolnost, že vzájemné pohledávky mezi stejnými osobami vykazují 

druhově stejný předmět plnění, by sama o sobě nemohla postačovat k tomu, aby zákon nutil 

věřitele spokojit se pouhým odečtením vzájemných závazků namísto skutečného splnění. I 

když je tedy předmět plnění vzájemných pohledávek věřitele a dlužníka stejného druhu, 

jednostranné započtení není přípustné, jestliže by se odečtení některé z těchto pohledávek bez 

jejího skutečného splnění příčilo účelu odpovídajícího závazku dlužníka.10 Odtud vyplývají 

zákazy jednostranného započtení proti pohledávkám, u kterých právní předpisy chrání 

obecnější zájem na jejich skutečném splnění, jenž může vyplývat z požadavku ochrany 

věřitele těchto pohledávek nebo do něhož se mohou promítat obecné právní zásady, jako je 

zákaz prospěchu z nepoctivého jednání. Účel závazku, jemuž by se zánik závazku započtením 

příčil, však může vyplývat i z dohody stran nebo z účelu smlouvy, která jejich závazky 

založila. I v takových případech není přípustné, aby dlužník přivodil v rozporu s tímto účelem 

zánik svého závazku započtením namísto splnění. S výjimkou případů, ve kterých právní 

úprava zasahuje donucujícími normami, však je možné tyto pohledávky započítat dohodou. 

 Význam započtení ovšem nelze zužovat jen na jeho hospodářský účel.11 Vnější projev 

započtení, kterým je odečtení vzájemných závazků stran bez poskytnutí skutečného plnění, 

nevystihuje docela, jaký vliv má možnost započítat vzájemné pohledávky na právní postavení 

stran. Pojem započtení ostatně vůbec pouze popisuje, jak se tento způsob zániku závazků jeví 

navenek, nikoli jeho právní podstatu.12 Dlužníku započtení umožňuje, aby ušetřil náklady na 

opatření předmětu plnění svého závazku a náklady spojené s jeho splněním, zejména náklady 

na přepravu předmětu plnění do místa plnění nebo náklady vynaložené na splnění peněžitého 

závazku. Věřiteli naopak započtení poskytuje jistotu uspokojení jeho vlastní pohledávky, 

jehož může započtením dosáhnout, aniž by tuto pohledávku uplatnil žalobou nebo její splnění 

                                                             
9 Berger, K. P. – Der Aufrechnungsvertrag. Tübingen: Mohr, 1996, s. 104. Podle autora musí nést dohoda o 
započtení podstatné rysy vlastní i jednostrannému započtení, aby ještě šlo o tento způsob zániku závazků, jakkoli 
právní úprava započtení má obyčejně do značné míry dispozitivní povahu (tamtéž, s. 119). Dohoda o započtení 
pohledávek, které nesplňují předpoklad stejnorodosti předmětu plnění, podle § 364 ObchZ podle J. Huška 
upomíná na směnnou smlouvu (Hušek, J. in Faldyna, F. a kol. – Obchodní zákoník s komentářem. II. díl. Praha: 
Codex: 2000, s. 212). Podobně i Pelikánová, I. – Obchodní zákoník. Komentář. 3. díl. Praha: Linde Praha, 1998, 
s. 784. 
10 Becker, H. in Gmür, M. a kol. – op. cit. v pozn. 6, s. 625 
11 I. Pelikánová započtení považuje za uskutečnění zásady hospodárnosti a efektivity v právu (Pelikánová, I. – 
Obchodní právo. 4. díl. Obligační právo – komparativní rozbor. Praha: ASPI, 2009, s. 356). 
12 Leonhard, F. – Die Aufrechnung. Göttingen: Dietrich, 1896, s. 36 (citováno podle Berger, K. P. – op. cit. 
v pozn. 9, s. 12) 
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musel vymáhat výkonem rozhodnutí.13 Již setkání pohledávek způsobilých k započtení a 

možnost započtení provést, která z něj vyplývá, proto představuje majetkovou hodnotu, 

kterou lze stranám závazkových právních vztahů odejmout, jen jestliže to připouští zákon 

nebo jejich dohoda.14 

 Strana závazkového právního vztahu oprávněná provést jednostranné započtení však 

zpravidla toto právo nevykoná současně s jeho vznikem, nýbrž až později, a zároveň 

započtení již provedené působí nazpět k okamžiku, kdy se setkaly pohledávky způsobilé 

k započtení. Bez ohledu na to, zda strana, která může započítat vzájemné pohledávky, toto 

právo chce vykonat, má již sama tato možnost majetkovou hodnotu, která této straně náleží a 

zasluhuje právní ochranu. Tato ochrana se projevuje například přípustností jednostranného 

započtení promlčených pohledávek, pokud k jejich promlčení došlo až poté, co se setkaly se 

vzájemnými pohledávkami způsobilými k započtení, nebo v oprávnění dlužníka započítat 

vůči postupníkovi i pohledávky za postupitelem, které měl dlužník v době, kdy se o 

postoupení pohledávky dozvěděl. Způsobilost pohledávek k započtení, která již jednou 

nastala a představuje pro stranu závazkového právního vztahu majetkovou hodnotu, se zde 

zachovává i poté, co předpoklady započtení odpadly.  

Hledisko ochrany této majetkové hodnoty by se mělo sledovat i ve sporných 

případech, ve kterých obsah právní úpravy připouští různý výklad, jako například v otázce 

přípustnosti započtení proti zastaveným pohledávkám. Závěry o přípustnosti jednostranného 

započtení se v takových případech musejí vypořádat i s významem možnosti započtení jako 

majetkovou hodnotou, kterou zásadně nelze odejmout bez vůle toho, komu náleží. Dlužník je 

totiž současně věřitelem vzájemné pohledávky a možnost započtení má význam pro jeho 

právní postavení jak jako dlužníka, tak i jako věřitele. Jeho ochrana proto sotva může bez 

dalšího ustoupit do pozadí, aby bylo možné chránit postavení druhé strany nebo postavení 

třetí osoby. Možnost započtení jako majetková hodnota tedy přesahuje hospodářský význam 

započtení a vyjadřuje jeho význam v právu.15 

                                                             
13 Brox, H. – Allgemeines Schuldrecht. Mnichov: C. H. Beck´sche Verlagsbuchhandlung, 1996, s. 105 
14 Medicus, D. – Schuldrecht I. Allgemeiner Teil. Mnichov: C. H. Beck´sche Verlagsbuchhandlung, 1998, s. 131 
15 V rozhodovací činnosti německého Spolkového soudního dvora se v období po roce 1945 rozvinula zásada, 
podle níž je třeba chránit důvěru strany v její oprávnění provést započtení, která tak prolamuje pravidlo, že 
předpoklady započtení musejí trvat i v okamžiku, kdy strana činí jednostranný právní úkon směřující 
k započtení. Strana oprávněná provést jednostranné započtení nesmí toto oprávnění ztratit v důsledku 
skutečností, které nastaly dodatečně, tato strana je nemůže ovlivnit a odehrávají se ve sféře druhé strany. Pro 
oprávnění provést jednostranné započtení pak není rozhodující okamžik, kdy strana činí právní úkon, který 
k započtení směřuje, nýbrž okamžik, kdy se setkaly pohledávky způsobilé k započtení, jestliže druhá strana při 
stále splněných předpokladech započtení svou pohledávku sama převedla na třetí osobu nebo jestliže jí byla 
odňata zásahem vyšší moci a bylo-li by kromě toho nespravedlivé, aby strana oprávněná k jednostrannému 



14 
 

Význam započtení pro právní postavení stran dal vzniknout rozdílným zájmovým 

pojetím započtení. Z hlediska zájmů věřitele se jeví zánik závazků započtením jako 

uspokojení věřitelovy pohledávky, a to uspokojení, jež nastává v důsledku jednostranného 

právního úkonu věřitele směřujícího k započtení, aniž by věřitel svou pohledávku za 

dlužníkem musel vymáhat. Na tomto pohledu jsou založeny teorie započtení jako uspokojení 

věřitele. Dlužníka naopak započtení zprošťuje jeho závazku, aniž by jej musel skutečně splnit. 

Namísto toho poskytne věřiteli jako protihodnotu svou vlastní pohledávku za věřitelem. Toto 

hledisko vede při zkoumání podstaty započtení k jeho pojetí jako právního úkonu, kterým 

dlužník dosahuje zproštění svého závazku vůči věřiteli. Osoba, která provádí započtení, však 

vystupuje jako dlužník i věřitel zároveň. Učiní-li právní úkon směřující k započtení, zprostí se 

tím svého závazku vůči druhé straně, ale současně dosáhne i náhradního uspokojení své 

vlastní pohledávky. Prolínání obou zájmů, věřitele i dlužníka, vedlo ke vzniku teorií, které 

kombinují pojetí započtení jako právního úkonu, jenž vede k uspokojení věřitele, a 

z opačného pohledu jako právního úkonu, jímž se dlužník zprošťuje svého závazku.16 Ačkoli 

kodifikace soukromého práva zařazují započtení mezi způsoby zániku závazků, jsou oba jeho 

významy navzájem neoddělitelné, protože započtení se jako uspokojení závazku dlužníkem 

jeví jen z jednoho pohledu, z druhého pohledu současně stejná osoba jako věřitel jednostranně 

dosahuje uspokojení své pohledávky.17 

Uspokojení věřitele, který učinil jednostranný právní úkon směřující k započtení, se 

blíží případům dovolené svépomoci. Věřitel uspokojuje svou pohledávku, aniž by ji vymáhal. 

Namísto toho pouze jednostranně projeví vůli směřující k započtení, k němuž dojde bez 

ohledu na souhlas dlužníka, jemuž provedeným započtením věřitel odnímá jeho vlastní 

vzájemnou pohledávku za věřitelem. To ovšem neznamená, že by jednostranné započtení bylo 

vyloučeno všude tam, kde pohledávku nelze vymáhat výkonem rozhodnutí.18 Meze tomuto 

svépomocnému uspokojení pohledávky věřitele kladou předpoklady pro jednostranné 

započtení. Vzájemnost pohledávek jako předpoklad jejich způsobilosti k započtení vyjadřuje, 

že věřitel, který započtením uspokojuje svou pohledávku, může takového uspokojení 

dosáhnout jen z majetku dlužníka, do něhož náleží i vzájemná pohledávka dlužníka za 

věřitelem. Přitom ovšem může k takovému uspokojení z majetku dlužníka použít jen to, co 
                                                                                                                                                                                              
započtení snášela nevýhody, které jí vznikly ze skutečností, jež nemohla ovlivnit, zatímco druhá strana by z toho 
těžila výhody (Berger, K. P. – op. cit. v pozn. 9, s. 67 – 68). 
16 K tomu blíže Becker, H. in Gmür, M. a kol. – op. cit. v pozn. 6, s. 626 
17 Berger, K. P. – op. cit. v pozn. 9, s. 70 - 71 
18 Na druhé straně se ovšem stýkají zákazy jednostranného započtení proti určitým pohledávkám s jejich 
vyloučením z výkonu rozhodnutí. Pohledávky, které výkonem rozhodnutí nelze postihnout, tedy nemohou ani 
zaniknout na základě jednostranného započtení, které proti nim provede jejich dlužník (na to poukazuje, byť 
nesouhlasně, Přib, J. – Kompensace. Civilistická studie. Praha, Brno: Orbis, 1937, s. 51). 
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mu náleží jako předmět pohledávky, jejíhož uspokojení jednostranným započtením věřitel 

dosáhne. Proto musí být předmět plnění obou pohledávek stejného druhu.19 Zatímco se 

předpoklad vzájemnosti pohledávek dotýká osob, vyjadřuje předpoklad stejnorodosti 

předmětu plnění vlastnosti předmětu pohledávek. Vzájemnost pohledávek lze také jinak 

vyjádřit jako stejnorodost co do osob oproti stejnorodosti co do předmětu.20 

Rovněž nepřípustnost jednostranného započtení pohledávek, vůči nimž dlužníku 

přísluší námitka, kterou by se ubránil přiznání takové pohledávky rozhodnutím soudu, anebo 

které vůbec nelze vymáhat, odráží význam započtení jako prostředku, kterým věřitel bez 

vymáhání své pohledávky i bez souhlasu dlužníka může dosáhnout uspokojení pohledávky. 

Pohledávka, kterou věřitel použije k jednostrannému započtení, proto musí být vymahatelná. 

Věřitel musí mít stejnou možnost dosáhnout přiznání takové pohledávky v soudním nebo 

jiném řízení jako jejího uspokojení jednostranným započtením.21 Jestliže by nemohl prosadit 

svou pohledávku v soudním nebo jiném řízení, nemůže mít ani možnost takovou pohledávku 

bez souhlasu dlužníka uspokojit jednostranným započtením, a odejmout tak dlužníkovi jeho 

vzájemnou pohledávku. 

Započtení vede k zániku dvou nebo více vzájemných pohledávek. Zánik pohledávek 

jedné strany je podmíněn zánikem vzájemných pohledávek druhé strany.22 Jestliže je 

započtení neplatné pro nedostatek některého z předpokladů započtení, trvají pohledávky, 

které měly být předmětem započtení, i nadále a na rozdíl od splnění pohledávky nevzniká 

právo na vydání bezdůvodného obohacení, protože strany si žádné plnění, které by bylo 

možné vrátit, neposkytly. Bez zániku pohledávek jedné strany tedy nemohou započtením 

zaniknout ani pohledávky druhé strany. Je-li jednostranný právní úkon směřující k započtení 

neplatný, sotva by v něm bylo možné spatřovat prominutí dluhu.23 Neodpovídalo by to vůli 

strany, která takový právní úkon učinila, protože jím nechtěla dosáhnout zániku své 

pohledávky bez dalšího, nýbrž jen při současném zániku svého vlastního vzájemného 

závazku. Jednostranný právní úkon směřující k započtení, který není platný, nemůže tedy 

představovat ani platný návrh na uzavření dohody o prominutí dluhu. Totéž by obdobně 

platilo i pro dohodu o započtení. Také při uzavření takové dohody strany sledují zánik 

vzájemných pohledávek. Z hlediska každé z nich jde proto jak o uspokojení její vlastní 

                                                             
19 Medicus, D. – op. cit. v pozn. 14, s. 131 
20 Přib, J. – op. cit. v pozn. 18, s. 40 
21 Medicus, D. – op. cit. v pozn. 14, s. 132 
22 J. Sedláček takovou závislost vzájemného zrušení pohledávek spatřoval v dohodě o započtení (Sedláček, J. in 
Rouček, F., Sedláček, J. (ed.) – op. cit. v pozn. 5, s. 349 
23 Bucher, E. – Schweizerisches Obligationsrecht. Allgemeiner Teil. Curych: Schulthess, 1988, s. 432 
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pohledávky, tak i zproštění závazku. Dohoda o započtení by mohla být neplatná především 

pro chybějící vzájemnost pohledávek, která by takový zánik pohledávek nedovolovala.24 

Započtení se liší od případů, kdy se pohledávka snižuje v důsledku zjišťování její 

skutečné výše. Jde zejména o změny výše pohledávek při odpovědnosti za vady.25 Přísluší-li 

věřiteli práv z odpovědnosti za vady právo na přiměřenou slevu z ceny, pohledávka na 

zaplacení ceny se o ni snižuje. Nebyla-li dosud splněna, dojde k jejímu splnění zaplacením 

ceny snížené v důsledku uplatnění práva na přiměřenou slevu z ceny. Pokud už splněna byla, 

odpadl v rozsahu přiměřené slevy z ceny právní důvod přijetí takového plnění a dlužník je 

povinen je v tomto rozsahu vrátit. Podstata snížení ceny v důsledku odpovědnosti za vady je 

podobná jako podstata započtení.26 V obou případech jde o odečtení. Zatímco však při 

započtení stojí proti sobě vzájemné pohledávky, při snížení pohledávky na zaplacení ceny o 

přiměřenou slevu v důsledku odpovědnosti za vady se nesetkávají dvě vzájemné pohledávky, 

pohledávka na zaplacení ceny a vzájemná pohledávka na zaplacení přiměřené slevy z ceny, 

nýbrž předmětem odečtení je jediná pohledávka, totiž pohledávka na zaplacení ceny, jejíž 

výše se v důsledku uplatnění práva na přiměřenou slevu snižuje.27 To ostatně odpovídá pojetí 

odpovědnosti za vady jako důvodu změny v obsahu závazku, jež se prosadilo v našem 

soukromém právu. Vznikne-li proto věřiteli právo na přiměřenou slevu z ceny, projevuje se 

tato změna v obsahu závazkového právního vztahu, pokud jde o jeho vzájemný závazek vůči 

dlužníkovi tuto cenu zaplatit, a to jejím snížením. 

 Toto rozlišení se podává i z platné právní úpravy. Podle § 439 odst. 2 ObchZ může 

kupující snížit kupní cenu placenou prodávajícímu o přiměřenou slevu; byla-li kupní cena již 

zaplacena, může kupující požadovat její vrácení do výše slevy spolu s úroky sjednanými ve 

smlouvě, jinak s určenými obdobně podle § 502 ObchZ. Jestliže nebyla vada včas oznámena, 

může kupující podle § 439 odst. 3 ObchZ vykonat tato práva nebo použít právo na slevu 

k započtení s pohledávkou prodávajícího pouze se souhlasem prodávajícího. Snížení kupní 

ceny, kterou kupující dosud nezaplatil, o přiměřenou slevu je tedy právem z odpovědnosti za 

vady, které kupující vykoná tím, že prodávajícímu zaplatí sníženou kupní cenu. Snížení kupní 

ceny není výsledkem započtení, nýbrž právě výkonu tohoto práva kupujícího z odpovědnosti 

prodávajícího za vady zboží. Ostatně o započtení by nemohlo jít už jen pro nedostatek 
                                                             
24 Odhlíží se zde od důvodu neplatnosti, který spočívá v zákazu započtení některých vzájemných pohledávek 
vůbec, jako jsou pohledávky na výživné nezletilých dětí. 
25 Obdobně Becker, H. in Gmür, M. a kol. – op. cit. v pozn. 6, s. 626 – 627 
26 Jäger, M., Navrkal, O. – Oznámení o vadách podle obchodního zákoníku. Právní fórum, 2009, č. 11, s. 495. 
Mezi snížením ceny v důsledku uplatnění práva na přiměřenou slevu a započtením se však v tomto příspěvku 
nerozlišuje dostatečně. 
27 Opačně Raban, P. in Bejček, J., Eliáš, K., Raban, P. a kol. – Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. 
Praha: C. H. Beck, 2010, s. 280 
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stejnorodosti předmětu plnění. Právu kupujícího na přiměřenou slevu z kupní ceny odpovídá 

povinnost prodávajícího strpět snížení kupní ceny o tuto slevu. Závazek strpět snížení kupní 

ceny však nemá předmět plnění, který by byl stejného druhu jako předmět plnění závazku 

kupujícího zaplatit kupní cenu.28 

Ani povinnost prodávajícího vrátit kupujícímu již zaplacenou kupní cenu, a to až do 

výše slevy, na kterou vzniklo kupujícímu právo z odpovědnosti prodávajícího za vady, není 

výsledkem započtení. Má-li zboží vady a kupujícímu vznikne právo na přiměřenou slevu, 

představuje zaplacená část kupní ceny až do výše této slevy bezdůvodné obohacení, které je 

prodávající povinen kupujícímu vydat. Jestliže kupující již zaplatil kupní cenu a prodávající 

mu nevrátil část zaplacené kupní ceny odpovídající přiměřené slevě, na kterou vzniklo 

kupujícímu v důsledku vad zboží právo, může kupující jednostranně započítat proti vzájemné 

pohledávce prodávajícího, oznámil-li prodávajícímu včas vadu zboží, pro kterou mu vzniklo 

právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo nemůže-li prodávající účinně vznést námitku 

pozdního oznámení o vadách, protože o této vadě věděl. Započtení směřuje proti jiné 

pohledávce prodávajícího, než je pohledávka na zaplacení kupní ceny, protože tato 

pohledávka zanikla splněním. K započtení však kupující ve skutečnosti neuplatňuje právo na 

slevu, jemuž odpovídá povinnost strpět snížení kupní ceny o tuto slevu, ale pohledávku na 

vydání bezdůvodného obohacení, která odpovídá rozdílu mezi zaplacenou kupní cenou a výší 

slevy. 

Započtení se liší i od zadržovacího práva. Strana, která vykoná zadržovací právo, chce 

poskytnout skutečné plnění, avšak jen proti splnění své vlastní pohledávky.29 Naproti tomu 

strana, která provádí započtení, nezamýšlí svůj závazek skutečně splnit, nýbrž naopak se jej 

zprostit a současně uspokojit svou vzájemnou pohledávku. Odtud také vyplývá rozdílný účel 

započtení a zadržovacího práva. Účelem započtení je uspokojení pohledávky věřitele, třebaže 

náhradou za splnění, zatímco zadržovací právo má výlučně zajišťovací funkci.30 Předmětem 

zadržovacího práva mohou být jen jednotlivě určené věci. Předmět plnění pohledávek, které 

mají zaniknout započtením, však pravidelně musí být určen druhově, aby mohl splňovat 

                                                             
28 Započtení závazků, jejichž předmět plnění není stejného druhu, je v obchodních závazkových vztazích podle § 
364 ObchZ možné na základě dohody. Jestliže by však prodávající souhlasil se snížením dosud nezaplacené 
kupní ceny o slevu tam, kde toto právo nemůže kupující vykonat bez souhlasu prodávajícího, šlo by o souhlas 
podle § 439 odst. 3 ObchZ, nikoli o přijetí návrhu na uzavření dohody o započtení. Ve výkonu práva 
prodávajícího na snížení kupní ceny o přiměřenou slevu v důsledku vady zboží by sotva bylo možné spatřovat 
návrh na uzavření dohody o započtení. 
29 Becker, H. in Gmür, M. a kol. – op. cit. v pozn. 6, s. 626. Na rozdíly mezi zadržovacím právem a započtením 
poukazuje i Nýdl, B. – Kompensace v československém civilním právu procesním (se zřetelem k právu 
říšskoněmeckému). Procesuální studie. Praha: Knihovna sborníku věd právních a státních, 1937, s. 26.  
30 Mikeš, J. in Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J. a kol. – Občanské právo hmotné. Svazek I. Praha: ASPI 
Publishing, 2002, s. 424 



18 
 

požadavek stejnorodosti zpravidla kladený na tento důvod zániku závazků. Ačkoli to podle 

nynější právní úpravy není předpoklad pro výkon zadržovacího práva, vykazuje důvod, pro 

který má věřitel zadržovanou věc u sebe, často souvislost s právním důvodem pohledávky, 

která má být zadržovacím právem zajištěna.31  

 Třebaže započtení se jeví i jako možnost odepřít splnění závazku s ohledem na vlastní 

pohledávku, nelze je zaměňovat ani s námitkou nesplněné smlouvy, kterou upravují § 560 

ObčZ a § 325 a 326 ObchZ. Uplatnění této námitky nesměřuje bezprostředně k zániku 

závazků, i když může vyústit v odstoupení od smlouvy.32 Má-li strana právo odepřít splnění 

závazku, dokud jí nebude poskytnuto nebo zabezpečeno vzájemné plnění, sleduje se tím ve 

skutečnosti naopak splnění obou vzájemných závazků. Jejich započtení překáží i rozdílný 

předmět plnění, který nesplňuje předpoklad stejnorodosti.33 Na rozdíl od započtení pak právo 

odepřít splnění, aniž by se dlužník dostal do prodlení, vyžaduje, aby oba závazky vznikly 

z téhož právního důvodu, kterým je oboustranně zavazující smlouva. 

 Z jazykového hlediska je výraz započtení polysém. V právu nabyl dva významy, a to 

jako označení pro zánik závazků a jako český protějšek kolace, kterou se rozumí započtení na 

dědický podíl.34 Samotný výraz započtení ve významu zániku závazků prošel obtížným 

vývojem. Obecný zákoník občanský z roku 1811, jehož úřední text byl vyhlášen v německém 

jazyce, používal pro započtení výraz kompenzace, jehož překlad v českém jazyce dlouho 

kolísal. Výrazu kompenzace se snad právě pro rozpaky nad jeho překladem přidržela i vládní 

osnova občanského zákoníku z roku 1937. Teprve občanský zákoník z roku 1950 použil výraz 

započtení, který se od té doby vyskytuje ve všech právních úpravách tohoto způsobu zániku 

závazků. V tomto významu se přitom používá ve dvojí souvislosti. Jde jednak o označení 

způsobu zániku závazků, jednak o označení právního úkonu směřujícího k započtení, tedy 

právního důvodu zániku závazků.35 

 Započtení v tomto významu se vyskytuje i ve veřejném právu. Výrazu započtení se 

však v oblasti veřejného práva používá i v souvislosti se započítáváním dob pro vznik nebo 

zánik práva nebo povinnosti36 a jako výraz pro jednu z metod zamezení dvojímu zdanění.  

                                                             
31 Například zadržovací právo prodávajícího ke zboží pro pohledávku na úhradu přiměřených nákladů na 
opatření k uchování zboží podle § 462 ObchZ. 
32 § 326 odst. 2 ObchZ 
33 Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. – Občanský zákoník, komentář. II. díl. 
Praha: C. H. Beck, 2009, s. 1648 
34 Knapp, V. – Vědecká propedeutika pro právníky. Praha: Eurolex Bohemia, 2003, s. 194 
35 Od samých počátků započtení v římském právu se výraz compensatio používal jak pro označení způsobu 
zániku závazků, tak pro odpovídající prohlášení stran (Berger, K. P. – op. cit. v pozn. 9, s. 12). 
36 Tento význam započtení se ovšem vyskytuje i v soukromém právu, např. při započtení doby oprávněné držby 
právního předchůdce oprávněného držitele při vydržení vlastnického práva podle § 134 odst. 3 ObčZ. 
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 2. Započtení a splnění 

 

 Jakkoli se započtení řadí k samostatným způsobům zániku závazků odlišným od 

splnění, spojuje je okolnost, že v obou případech závazky zanikají s uspokojením věřitele. 

Započtením se dlužník zprošťuje svého závazku vůči věřiteli, aniž by jej musel skutečně 

splnit, nýbrž namísto toho poskytne věřiteli jinou majetkovou hodnotu, jež spočívá v jeho 

vlastní vzájemné pohledávce za věřitelem. Oba závazky pak zanikají současně a oběma 

stranám se dostává uspokojení, byť není výsledkem skutečného splnění. Majetková hodnota, 

jež se započtením pohledávek dostane oběma stranám závazkového právního vztahu, které 

v tomto směru vystupují jako věřitelé vzájemných závazků, je rovnocenná hodnotě předmětu 

plnění, který by si navzájem musely poskytnout, jestliže by své závazky v právním postavení 

dlužníků chtěly splnit. Jinak vyjádřeno, obě strany sice neobdrží, co jim jako věřitelům 

vzájemných pohledávek náleží, ale získají jinou majetkovou hodnotu spočívající v zániku 

jejich vlastních závazků, jež je rovnocenná hodnotě, jaká by se jim dostala, kdyby jejich 

pohledávky zanikly splněním. 

 Tato rovnocenná majetková hodnota proto představuje náhradu za skutečné splnění 

pohledávek. Poměr mezi započtením a splněním tedy nejlépe vystihuje právě okolnost, že 

započtení nahrazuje splnění, aby se tak z hospodářského hlediska předešlo nadbytečnému 

poskytování předmětu plnění závazku jedné straně jen proto, aby jej druhá strana použila ke 

splnění svého vzájemného závazku vůči první straně. Nahrazuje-li zánik závazků započtením 

jejich skutečné splnění, zanikají odpovídající pohledávky stran se stejným uspokojením, jako 

kdyby došlo k jejich splnění. Věřitelé vzájemných pohledávek sice neobdrží, co jim byla 

druhá strana povinna splnit, ale získají jinou hodnotu rovnocennou předmětu plnění 

pohledávek, jež zanikly v důsledku započtení. Započtení tedy vystupuje jako náhrada za 

skutečné splnění pohledávek. Tomu také odpovídají základní předpoklady započtení, k nimž 

náleží vzájemnost pohledávek a stejnorodost předmětu jejich plnění. Jde o předpoklady, které 

vyplývají z podstaty započtení jako náhrady za skutečné splnění závazků. 

 Započtení jako náhrada za splnění jevově odpovídá především hledisku dlužníka, 

který se započtením zprošťuje svého závazku vůči věřiteli jinak než splněním. Započtením 

dosahuje stejného účinku, jako kdyby skutečně věřiteli svůj závazek splnil. Z hlediska 

dlužníka tedy započtení nahrazuje splnění, protože jej zbavuje jeho závazku vůči věřiteli, aniž 

by musel poskytnout plnění. Započtení však nahrazuje splnění i z hlediska věřitele, protože 

jeho pohledávka za dlužníkem zaniká rovněž s uspokojením, třebaže jen náhradním. 
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Započtení jako náhrada za splnění závazku tak vystihuje podstatu zániku závazků započtením 

jak z hlediska dlužníka, tak z hlediska věřitele.37 

 Z tohoto důvodu je třeba zásadně připustit obdobné použití právních předpisů o zániku 

závazků splněním tam, kde na určitou otázku neposkytují odpověď pravidla o započtení.38 

Oprávnění strany započítat svou vzájemnou pohledávku proti druhé straně je proto namístě 

v takových případech poměřovat jejím oprávněním splnit svůj závazek vůči adresátu právního 

úkonu směřujícího k započtení. Má-li strana oprávnění splnit svůj závazek, mělo by jí 

příslušet i právo uspokojit jej náhradním způsobem, pokud ovšem z právních předpisů o 

započtení nevyplývá, že započtení vzájemných pohledávek nemá místo. Poměr mezi splněním 

a započtením vyjádřený pojetím započtení jako náhradního způsobu uspokojení pohledávky 

namísto splnění se pak projevuje v řešení jednotlivých otázek, jako je započtení proti 

nesplatným pohledávkám, započtení vzájemné pohledávky dlužníka za postupitelem vůči 

postupiteli v době mezi účinností smlouvy o postoupení pohledávky a okamžikem, kdy 

postupitel dlužníkovi oznámí nebo postupník prokáže postoupení pohledávky, započtení 

v některých případech společných závazků nebo započtení několika pohledávek nebo proti 

několika pohledávkám téže strany jediným právním úkonem.39 Výklad o jednotlivých 

případech obdobného použití pravidel o zániku závazků splněním i pro započtení se podává 

v dalších částech v souvislostech srovnávacího pohledu na zánik závazků započtením, vývoje 

jeho právní úpravy i právní úpravy započtení podle nyní účinných právních předpisů a podle 

nového občanského zákoníku. 

Na druhé straně jsou však podstatě zániku závazků započtením vlastní některé 

odlišnosti, které započtení od splnění naopak vzdalují. Především započtením zanikají vždy 

nejméně dvě pohledávky, které až na výjimky musejí splňovat předpoklad vzájemnosti. Jde 

tedy jen o pohledávky, které trvají mezi týmiž dvěma stranami jednoho nebo několika 

závazkových právních vztahů, jež navzájem vystupují současně v právním postavení dlužníka 

i věřitele.  Z toho především vyplývá, že předpoklad vzájemnosti pohledávek vylučuje, aby se 

i pro zánik závazků započtením prosadila pravidla obsažená v právní úpravě splnění, která 

                                                             
37 Započtení považuje za náhradu za splnění též např. Brox, H. – op. cit. v pozn. 13, s. 105, Mayr-Harting, R. – 
Soustava občanského práva, kniha třetí. Právo obligační. Brno: Nakladatelství Barvič & Novotný, 1928, s. 179 
nebo Pelikánová, I. – Obchodní zákoník. Komentář. 3. díl. Praha: Linde Praha, 1998, s. 369; opačně Pelikánová, 
I. – Obchodní právo. 5. díl. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku). Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 357. 
38 Započtení se klade na roveň splnění také z hlediska veřejného práva. Podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 6 zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se za přijaté úhrady smluvních pokut, úroků z 
prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů považuje i vzájemné započtení 
pohledávky a závazku. 
39 Na kolísání pojetí vztahu mezi započtením a splněním v rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu poukazuje 
Čech, P. – Započtení – rovnocenná alternativa splnění?, Právní rádce, 2008, č. 7, s. 4 a násl. 
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dovolují, aby závazek zanikl i přijetím plnění od osoby odlišné od dlužníka nebo osobou 

odlišnou od věřitele, protože by se jejich použití předpokladu vzájemnosti pohledávek 

vymykalo. Na tom nic nemění ani okolnost, že právní předpisy povolují z předpokladu 

vzájemnosti pohledávek výjimky, na jejichž základě mohou započtením zaniknout i jiné než 

vzájemné pohledávky. Tyto výjimky jsou však především výrazem ochrany majetkové 

hodnoty, jež spočívá v oprávnění strany jednostranným právním úkonem přivodit zánik 

závazků započtením, pokud předpoklady tohoto způsobu zániku závazků započtením zanikly 

v důsledku právní skutečnosti, jež nastala nezávisle na vůli strany, jíž se dosud možnost 

jednostranného započtení otevírala. 

Mají-li strany pohledávky, které jsou způsobilé k započtení, může jedna nebo obě 

strany přivodit jejich zánik jednostranným právním úkonem směřujícím k započtení. Účinek 

započtení, jehož právním důvodem je jednostranný právní úkon některé strany závazkového 

právního vztahu, pak nastává bez ohledu na vůli adresáta takového právního úkonu. Projev 

jeho vůle se nevyhledává, a proto zánik závazků na základě jednostranného právního úkonu 

směřujícího k započtení nevyžaduje souhlas ani jiný právní úkon adresáta, nýbrž je vůči němu 

účinný doručením, pokud jeho účinnost není vázána na další skutečnost.40 Naproti tomu 

splnění závazku vyžaduje součinnost věřitele, který je povinen přijmout plnění, které mu 

dlužník poskytuje v souladu s obsahem závazku. Bez ohledu na to, zda právním důvodem 

splnění jsou dva jednostranné právní úkony dlužníka a věřitele, nebo soluční smlouva, jde o 

další odlišnost mezi zánikem závazků splněním a započtením.41 Zatímco ke splnění se 

vyžaduje jednání věřitele, který se v důsledku nečinnosti může ocitnout v prodlení, jež 

vylučuje prodlení dlužníka, popřípadě jej opravňuje zprostit se svého závazku uložením 

předmětu plnění do soudní úschovy, k započtení se věřitelova součinnost nevyžaduje. Právě 

naopak, jednostranné započtení způsobuje zánik závazků, které jsou jeho předmětem, bez 

ohledu na vůli věřitele, která z hlediska těchto účinků nemá žádný význam. 

To však neznamená, že by se snad o to více splnění přibližovalo započtení na základě 

dohody. Dohoda o započtení sice vyžaduje projev vůle obou stran závazkového právního 

                                                             
40 Jak ovšem vyplývá z výkladů obsažených v následující části, přiznávají některé zahraniční právní úpravy 
zániku závazků započtením adresátu jednostranného právního úkonu směřujícího k započtení námitky, které 
proti němu může vznést. Podobná pravidla obsahují i některé návrhy nadnárodních úprav soukromého práva, o 
nichž pojednává kapitola 5. následující části. Zpravidla však nejde o námitky, které by mohly vůbec zvrátit 
účinky právního úkonu, proti němuž směřují, spočívající v zániku závazků, nýbrž tyto účinky mohou být v jejich 
v důsledku pouze pozměněny, zejména tam, kde započtením má na jedné nebo obou stranách zaniknout více 
pohledávek. 
41 K tomu Knapp, V., Knappová, M. in Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J. a kol. – op. cit. v pozn. 2, s. 38 a 
Dvořák, J. in Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J. a kol. – op. cit. v pozn. 2, s. 133. Od otázky, zda právní 
důvod splnění spočívá ve dvou jednostranných právních úkonech, nebo v soluční smlouvě, se zde však odhlíží. 
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vztahu, jehož obsahem je pohledávka, která má v důsledku uzavření dohody o započtení 

zaniknout, podoba s právními úkony dlužníka a věřitele při splnění je však jen vnější. Zatímco 

věřitel je nejen oprávněn, ale i povinen přijmout řádně a včas nabídnuté plnění od dlužníka a 

stejně dlužník je nejen povinen, ale i oprávněn svůj závazek splnit, je uzavření dohody o 

započtení výrazem smluvní svobody a závisí beze zbytku na vůli obou stran. Mimoto i zde 

obě strany vystupují navzájem jako dlužníci i věřitelé zároveň, protože předmětem započtení 

podle dohody stran se mohou stát jen jejich vzájemné pohledávky, ohledně nichž oběma 

stranám přísluší jak právní postavení dlužníka, tak právní postavení věřitele. I tím se dohoda o 

započtení odlišuje od splnění, při němž má jedna strana pouze vlastnosti dlužníka a naopak 

druhá strana vystupuje výlučně v právním postavení věřitele, byť jeho součástí je i povinnost 

plnění nabídnuté dlužníkem přijmout. Z podstaty započtení se pak přirozeně také podává, že i 

uzavření dohody o započtení vede k náhradnímu uspokojení pohledávek, které se staly jejím 

předmětem, namísto jejich skutečného splnění. 

Pohledávky zanikají započtením v rozsahu, v jakém se kryjí. Jestliže jsou jejich 

předmětem peníze nebo jiné věci určené podle druhu a výše pohledávek stran, které jsou 

předmětem započtení, není stejná, zanikají tyto pohledávky právě v rozsahu, v němž se kryjí, 

zatímco rozdíl mezi nimi trvá dále jako pohledávka té strany, jejíž pohledávka nebo 

pohledávky převyšovaly vzájemnou pohledávku nebo pohledávky druhé strany. Tento účinek 

je vlastní podstatě započtení a nastává i ohledně závazků, k jejichž částečnému splnění není 

dlužník oprávněn a věřitel nemusí částečné plnění přijmout. Částečný zánik závazků tedy 

může v důsledku započtení nastat vždy, jestliže se zcela nekryjí, i když částečné splnění 

stejných závazků by dlužník věřiteli nemohl vnutit. Třebaže význam tohoto rozdílu snižuje 

v naší právní úpravě okolnost, že vychází ze zásadní přípustnosti částečného plnění 

dlužníkem,42 vyplývá tento rozdíl z podstaty započtení, které se i tím odlišuje od zániku 

závazků splněním. 

Hospodářská podstata zániku závazků započtením spočívá v jejich myšleném 

odečtení, aniž by dlužník musel opatřit předmět plnění svého závazku a poskytnout jej věřiteli 

ke splnění a aniž by věřitel musel totéž plnění dlužníkovi vracet, aby splnil svůj vzájemný 

                                                             
42 Podle § 566 ObčZ je věřitel povinen přijmout i částečné plnění, neodporuje-li to dohodě nebo povaze 
pohledávky. Podle § 329 ObchZ je věřitel povinen přijmout i částečné plnění závazku, pokud částečné plnění 
neodporuje povaze závazku nebo hospodářskému účelu sledovanému věřitelem při uzavření smlouvy, jestliže 
tento účel je ve smlouvě vyjádřen nebo v době uzavření smlouvy dlužníkovi znám. Tento přístup zachovává i § 
1930 odst. 2 nového ObčZ, podle něhož musí věřitel přijmout i částečné plnění, nabízí-li je dlužník a 
neodporuje-li to povaze závazku nebo účelu smlouvy, pokud tento účel musel být dlužníku alespoň zřejmý. 
Věřiteli tím nevzniknou žádné jiné povinnosti. Dlužník nahradí věřiteli zvýšené náklady způsobené mu 
částečným plněním. 



23 
 

závazek.43 Okamžik tohoto odečtení se pojí již se setkáním vzájemných pohledávek věřitele a 

dlužníka, protože od tohoto okamžiku se kryjí. Strana oprávněná provést jejich započtení pak 

právním úkonem směřujícím k započtení toto vzájemné odečtení pohledávek přivodí, a 

způsobí tak jejich zánik náhradním uspokojením. Odtud vyplývá, že okamžik, ke kterému 

pohledávky zanikají, se připíná k jejich pouhému setkání, jsou-li k započtení způsobilé. 

Naproti tomu splnění vyžaduje právní úkon dlužníka, který předmět plnění nabízí ke splnění 

věřiteli, i právní úkon věřitele, který jej přijímá. Zánik závazků splněním tedy nastává teprve 

tehdy, až obě strany učiní právní úkony směřující k dosažení tohoto způsobu zániku 

závazků.44 

Toto myšlené odečtení vzájemných závazků stran vede k jiným důsledkům než při 

splnění také tam, kde pohledávka, která má započtením zaniknout, ve skutečnosti chybí. 

Splní-li strana nedluh, získá na její úkor ten, kdo takové plnění přijal, bezdůvodné obohacení. 

Naproti tomu nedostává-li se pohledávky, která měla započtením zaniknout, některé ze stran 

závazkového právního vztahu, k započtení nedojde pro nedostatek předpokladu vzájemnosti 

pohledávek. Započtením však nezanikne nejen pohledávka, která chyběla, nýbrž ani vzájemná 

pohledávka, s níž se měla setkat. Strana, o jejíž pohledávku jde, si tedy tuto pohledávku 

podrží a naopak strana, o které se ukázalo, že pohledávku nemá, se na její úkor z tohoto 

důvodu nemůže obohatit, protože její povinnost splnit pohledávku druhé strany nadále trvá. 

Význam započtení se neomezuje jen na náhradní uspokojení věřitelovy pohledávky 

namísto splnění a tomu odpovídající zproštění závazku dlužníka, nýbrž z hlediska věřitele 

představuje dovolenou možnost vynutit uspokojení věřitelovy pohledávky i bez souhlasu 

dlužníka, aniž by věřitel musel takovou pohledávku uplatnit stanoveným postupem v řízení 

před soudem nebo jiným orgánem. Jak vyplývá již z výkladů o podstatě započtení podaných 

v předcházející kapitole, připisuje se již této možnosti majetková hodnota, která straně nemá 

být odňata bez jejího souhlasu. Jakkoli tedy samo setkání pohledávek způsobilých k započtení 

nemá vliv na jejich další trvání, dokud některá strana nebo obě strany neučiní právní úkon 

směřující k jejich započtení, není pro jejich právní postavení docela bez významu. Hledisko 

ochrany této majetkové hodnoty se prosazuje tam, kde by strana oprávněná provést 

jednostranné započtení pohledávek byla o takovou možnost připravena proti své vůli.  

Jestliže je proto při výkladu právních předpisů sporné, zda straně nadále přísluší 

oprávnění jednostranným právním úkonem přivodit zánik pohledávek započtením, musí se při 
                                                             
43 Bucher, E. – op. cit. v pozn. 23, s. 429 
44 Obdobně Griss, I. in Koziol, H., Bydlinski, P., Bollenberger, R. a kol. – Kurzkommentar zum ABGB, 
Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch samt Ehegesetz und Konsumentenschutzgesetz. Vídeň: 
SpringerWienNewYork, 2005, s. 1582. K tomu blíže i v části II., kapitola 2. 
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hledání řešení hledět také k ochraně majetkové hodnoty, jež této straně náležela právě 

v důsledku setkání pohledávek způsobilých k započtení, i když po jejich setkání v důsledku 

skutečnosti, která nastala bez ohledu na její vůli, předpoklady započtení zanikly. Toto 

hledisko pak vede k závěru, jenž započtení připouští i v případech, ve kterých by strana, o 

jejíž majetkovou hodnotu jde, stejný závazek nemohla splnit v poměru mezi osobami, jejichž 

vzájemné pohledávky mají započtením zaniknout. Jinými slovy, je-li započtení projevem 

výkonu práva, přísluší takovému právu majetková hodnota, která straně nemůže být zásadně 

odňata bez jejího souhlasu. Ochraně této hodnoty je pak namístě dát přednost i tam, kde 

výsledek přesahuje vztah mezi splněním a započtením, ve kterém započtení vystupuje jako 

náhrada za skutečné splnění závazků. 

Složitě se jeví vztah mezi započtením a splněním v otázce, zda v právním úkonu 

směřujícím k započtení lze spatřovat uznání závazku strany, která jej činí, vůči jeho adresátu, 

popřípadě zda dohoda o započtení má také význam vzájemného uznání závazků.45 Tato 

otázka by byla nadbytečná, jestliže by v důsledku platného právního úkonu směřujícího 

k započtení, ať by šlo o jednostranný právní úkon nebo o dohodu o započtení, zanikly 

pohledávky, které se staly předmětem započtení, zcela. V případech, kdy se vzájemné 

pohledávky stran, které mají zaniknout započtením, úplně kryjí a v důsledku toho beze zbytku 

zanikají, nedovoluje jejich zánik úvahu o tom, zda právní úkon směřující k jejich započtení 

obsahoval též projev vůle strany nebo obou stran směřující i k uznání závazků, které těmto 

pohledávkám odpovídají. Účinností právního úkonu směřujícího k jejich započtení totiž 

takové pohledávky již zanikly, a jejich zajištění uznáním závazku již nepřipadá v úvahu.  

Pohledávky, které strana nebo strany učinily předmětem započtení, se však obyčejně 

nekryjí úplně, a některá z nich v důsledku toho zaniká jen zčásti. Pro právní postavení věřitele 

i dlužníka takové pohledávky by jistě mělo význam, kdyby v právním úkonu směřujícím 

k započtení bylo třeba spatřovat též uznání závazku, který této pohledávce odpovídá, 

dlužníkem. Pojetí započtení jako náhradního uspokojení pohledávky, které nastupuje namísto 

splnění, by se zdálo nasvědčovat kladné odpovědi. Projeví-li dlužník vůli uspokojit 

pohledávku věřitele náhradním způsobem, jedná obdobně, jako kdyby ji chtěl skutečně splnit. 

Spojuje-li právní úprava uznání závazku i s částečným plněním,46 nabízí se její obdobné 

použití i pro důsledky právního úkonu směřujícího k započtení, pokud se pohledávky, které 

strana nebo strany učinily předmětem započtení, zcela nekryjí a část závazku některé strany 
                                                             
45 Odhlíží se zde od rozdílu mezi uznáním dluhu, které upravuje občanský zákoník, a uznáním závazku, které 
upravuje obchodní zákoník. 
46 § 323 odst. 2 a § 407 odst. 2 a 3 ObchZ, podle nichž uznáním závazku je vždy placení úroků, a jestliže lze 
usuzovat, že plněním dlužník uznává i zbytek závazku, je uznáním také jiné částečné plnění.  
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v důsledku tohoto trvá i po provedeném započtení. Započtení totiž předpokládá, že strana, 

která činí právní úkon směřující k započtení, má vůči druhé straně nejen vzájemnou 

pohledávku, ale i závazek, jehož uspokojení chce započtením své vzájemné pohledávky 

dosáhnout, aby se jej v rozsahu, v jakém se kryjí, zprostila.47  

Právě předpoklad vzájemnosti pohledávek, na němž započtení spočívá, je však zániku 

závazků splněním vzdaluje i v tomto směru. V důsledku započtení zanikají vždy nejméně dvě 

pohledávky. Strana, která činí právní úkon směřující k započtení, projevuje vůli, aby zanikly 

obě takové pohledávky. Jejich zánik se navzájem podmiňuje. Jestliže by nezanikla v důsledku 

započtení jedna z těchto pohledávek, nemůže zaniknout ani druhá a naopak. Jinak vyjádřeno, 

strana, která učiní právní úkon směřující k započtení, chce způsobit zánik své pohledávky za 

druhou stranou jen za předpokladu, že současně v rozsahu, v jakém se kryjí, zanikne i její 

vlastní závazek vůči druhé straně a ovšem z jiného pohledu zamýšlí přivodit zánik svého 

závazku vůči druhé straně jen za současného zániku své vzájemné pohledávky za druhou 

stranou. Její vůle tedy nesměřuje k tomu, aby potvrdila trvání pohledávky, jejímž je 

dlužníkem, nýbrž právě naopak usiluje o zánik této pohledávky za použití své vlastní 

vzájemné pohledávky za věřitelem. 

Svou vzájemnou pohledávku za věřitelem tedy dlužník uplatňuje k započtení, aby se 

svého závazku vůči věřiteli zprostil, a to v rozsahu, v jakém se obě pohledávky kryjí. Po 

provedeném započtení mají v tomto rozsahu jejich vzájemné pohledávky zaniknout, a proto 

lze dlužníkovi sotva připisovat vůli, která by naopak směřovala k utvrzení jeho závazku vůči 

věřiteli uznáním. Tento vztah dlužníka k právním následkům započtení se zvláště projevuje, 

jestliže započtení namítne v řízení, jehož předmětem je pohledávka věřitele. Námitka 

započtení je v řízení o pohledávce věřitele jako žalobce součástí obrany dlužníka jako 

žalovaného. Dlužník jí nejen neuznává pohledávku věřitele, nýbrž naopak skutkově tvrdí, že 

tato pohledávka v důsledku námitky započtení, jež je současně jeho hmotně právním úkonem, 

                                                             
47 Tak rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 2005, sp. zn. 32 Odo 901/2004, uveřejněný v časopisu Soudní 
judikatura, 2006, č. 4, s. 313 a násl., pod č. 55, v němž Nejvyšší soud přisvědčil závěru, podle něhož § 407 odst. 
3 ObchZ je třeba použít obdobně i na částečné započtení na základě dohody o započtení, a to ohledně 
pohledávky, která provedeným započtením zanikla jen zčásti, pokud z okolností nevyplývá, že dlužník takové 
pohledávky zpochybnil svůj závazek splnit zbývající část této pohledávky. Nejvyšší soud přitom zdůraznil, že 
splnění i započtení vedou k uspokojení pohledávky věřitele. Jakkoli se přihlásil k pojetí, ve kterém započtení 
vystupuje jako náhrada za splnění, současně je měl za splacení pohledávky vzájemným zúčtováním. Nelze 
ovšem přehlédnout, že se přitom opíral i o stanovisko J. Sedláčka (in Rouček, F., Sedláček, J. (ed.) – op. cit. 
v pozn. 5, s. 348) vyjádřené v době účinnosti obecného zákoníku občanského, který však na rozdíl od nynější 
právní úpravy prohlásil započtení za způsob splnění. Proti závěrům tohoto rozhodnutí se vyslovil i Hušek, J. – 
Vztah započtení pohledávek a uznání závazku, Obchodní právo, 2006, č. 12, s. 7, podle něhož se částečné plnění 
nerovná započtení, v jehož důsledku zanikne jen část pohledávky věřitele, a proto § 407 odst. 3 ObchZ nelze 
cestou analogie legis použít i pro částečné započtení pohledávky. 
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v oblasti hmotného práva zanikla.48 Námitkou započtení vznesenou v řízení o věřitelově 

pohledávce proto dlužník usiluje o zamítnutí žaloby v důsledku zániku pohledávky, která je 

předmětem řízení. Přitom jde zpravidla o námitku vznesenou jen in eventum, pro případ, že 

jiná obrana dlužníka jako žalovaného proti pohledávce uplatněné věřitelem jako žalobcem 

neuspěje. Dlužník totiž obvykle jen za této podmínky projevuje vůli připravit se o vzájemnou 

pohledávku za věřitelem. Jestliže se vymáhání pohledávky věřitele může ubránit jinak, 

odpovídá jeho vůli, že si svou vzájemnou pohledávku za věřitelem podrží. 

Ostatně ani okolnost, že započtení předpokládá trvání závazku, jehož náhradní 

uspokojení může dlužník tímto způsobem přivodit, jen málo svědčí závěru, že právní úkon 

směřující k započtení předpokládá i uznání závazku strany, která jej činí. Nelze ztrácet ze 

zřetele, že námitka započtení je jako součást obrany dlužníka rubem žalobního práva 

věřitele.49 Uplatnění každé obrany nutně předpokládá, že strana, která prostředek obrany 

použila, vychází z toho, že je nositelem povinnosti, které odpovídá právo, jehož uplatnění se 

brání, případně že jím alespoň může být. V započtení však lze spatřovat uznání závazku, 

jehož nositelem je strana, která činí právní úkon směřující k započtení, stejně málo jako 

v námitce promlčení.50 I tato námitka předpokládá, že je zde právo, proti němuž směřuje. 

Sotva by však bylo možné spatřovat ve vznesení této námitky i uznání závazku. Dlužník se jí 

zjevně brání povinnosti svůj závazek splnit. Naproti tomu uznáním závazku jej utvrzuje a 

dává najevo, že jej splnit zamýšlí.51 

Tím méně pak lze spatřovat uznání závazku v neplatném právním úkonu směřujícím 

k započtení.52 Neplatný právní úkon směřující k započtení by musel mít náležitosti uznání 

závazku, aby mohlo dojít k jeho konverzi v uznání závazku. Dovolat se uznání závazku 

v důsledku konverze neplatného právního úkonu směřujícího k započtení, ať by šlo o 

jednostranný právní úkon nebo o dohodu o započtení, by však bylo podle § 41a odst. 1 ObčZ 

možné, jen jestliže by z okolností bylo zřejmé, že uznání závazku vyjadřuje vůli strany, která 

učinila neplatný právní úkon směřující k započtení. Nakolik se ovšem započtení liší od 

splnění závazku a odlišné jsou též právní následky právního úkonu směřujícího k započtení a 

                                                             
48 K tomu i rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2011, sp. zn. 23 Cdo 3552/2009 
49 Švestka, J., Češka, Z., Chyský, J. – Promlčení a prekluze v československém právním řádu. Praha: Orbis, 
1967, s. 42 
50 Na druhé straně je třeba připustit, že námitka započtení se liší od této obrany, protože vede k zániku 
pohledávky, proti níž směřuje, zatímco námitkou promlčení se dlužník pouze ubrání povinnosti splnit 
pohledávku, která však nadále trvá. K tomu Nýdl, B. – op. cit. v pozn. 29, s. 36. 
51 Součástí prohlášení, kterým dlužník uznává dluh, musí být podle § 558 ObčZ i slib, že svůj dluh splní 
(Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. – op. cit. v pozn. 33, s. 1635). 
52 Shodně Hušek, J. – op. cit. v pozn. 47, s. 6; opačně Černá, S. – Může být neplatné započtení alespoň uznáním 
závazku?, Obchodněprávní revue, 2012, č. 2, s. 38 
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právního úkonu, kterým dlužník uznává svůj závazek, nevyjadřuje neplatný právní úkon 

směřující k započtení zpravidla vůli dlužníka uznat svůj závazek, jehož započtení chtěl 

neplatným právním úkonem přivodit.53  

Vůli dlužníka uznat závazek, který měl zaniknout započtením, by právní úkon 

směřující k započtení mohl vyjadřovat, jen jestliže by dlužník dal najevo, že uznává svůj 

závazek nezávisle na vzájemné pohledávce, kterou chtěl uplatnit k započtení.54 Jen v takovém 

případě uznání závazku odpovídá jeho vůli, protože trvání a uspokojení tohoto závazku 

nespojuje výlučně se svou vzájemnou pohledávkou za věřitelem. Právní úkon směřující 

k započtení, ať platný nebo neplatný, však dlužník pravidelně činí právě s přihlédnutím 

k tomu, že se svého závazku může zprostit za použití vzájemné pohledávky za věřitelem, a 

jeho vůle směřuje k současnému zániku obou pohledávek. Jinou vůli než započtením přivodit 

zánik vzájemných pohledávek však dlužník obyčejně nemá.55  

 

3. Započtení ve veřejném právu 

 

 Započtení jako způsob zániku závazků má původ v soukromém právu a právní normy, 

které je upravují, náležejí vesměs do oboru soukromého práva. Nelze ovšem přehlédnout, že i 

ve veřejném právu vznikají pohledávky upravené právními normami veřejného práva, které 

jsou obsahem právních vztahů, jež se podobají závazkovým právním vztahům v oblasti 

soukromého práva. Jakkoli je dělení práva na soukromé a veřejné předmětem sporů a jednota 

nepanuje ani ve vytýčení hlediska, podle něhož se právní normy mají třídit na 

soukromoprávní a veřejnoprávní, nebylo toto dělení dosud překonáno.56 Rozdělení práva na 

soukromé a veřejné pak přirozeně představuje překážku pronikání pravidel, jež by se mohla 

uplatnit v obou oblastech, hranicemi, které se mezi nimi vedou. Na druhé straně jsou tyto 

hranice stále prostupnější. Jestliže se i ve veřejném právu objevují právní vztahy, které 

vykazují podobnost se závazkovými právními vztahy, jež náležejí k soukromému právu, je 

                                                             
53 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 7. 2009, sp. zn. 23 Cdo 3549/2007, uveřejněné v časopisu Soudní 
rozhledy, 2010, č. 4, s. 139 a násl. Nejvyšší soud v tomto rozhodnutí připustil, že neplatný právní úkon směřující 
k započtení by mohl obsahovat uznání závazku, pokud by k takovému závěru bylo možné dospět výkladem 
tohoto právního úkonu. 
54 Shodně rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora ze dne 7. 11. 2002, sp. zn. 8 Ob 216/02a. K tomu 
blíže v části II., kapitola 2. 
55 Podle P. Šimoníkové a J. Lasáka lze však dosavadním výsledkům rozhodovací činnosti soudů rozumět tak, že 
platný jednostranný právní úkon směřující k započtení, jímž pohledávka, proti níž směřuje, zanikne jen zčásti, 
má i účinky uznání zbytku dluhu, zatímco s neplatným jednostranným započtením se nespojují ani tyto účinky 
(Šimoníková, P., Lasák, J. – Uznání závazku v judikatuře českých soudů, Soudní rozhledy, 2011, č. 8, s. 281). 
56 K tomu blíže Hendrych, D. in Hendrych, D. a kol. – Správní právo. Obecná část. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 
15 a násl. 



28 
 

namístě klást otázku, zda i veřejnoprávní pohledávky mohou zaniknout započtením a ovšem 

zda se mohou jako způsobilé k započtení setkat pohledávky, které příslušejí různým oblastem 

práva. 

 Na rozdíl od některých zahraničních právních úprav ve státech naší právní oblasti, o 

kterých se podává výklad v následující části, nedovoluje naše právní úprava zániku závazků 

započtením, jak ji obsahují právní normy spadající do oblasti soukromého práva, aby se 

setkaly soukromoprávní pohledávky s pohledávkami veřejného práva, ani kdyby jinak 

splňovaly předpoklady způsobilosti pohledávek k započtení, zejména vzájemnost pohledávek 

a stejnorodost předmětu jejich plnění. Věcná působnost právních norem, které v oblasti 

soukromého práva upravují zánik závazků započtením, se omezuje právě jen na závazkové 

právní vztahy, které mají soukromoprávní povahu. Proto právní úprava zániku závazků 

započtením obsažená v soukromoprávních normách nedopadá na pohledávky, jejichž povaha 

je veřejnoprávní. Pohledávka, která je obsahem závazkového právního vztahu, jenž přísluší do 

oblasti soukromého práva, se tedy nemůže za žádných okolností setkat s pohledávkou, jejíž 

povaha je veřejnoprávní, protože soukromoprávní úprava zániku závazků započtením 

nevykračuje ze své věcné působnosti omezené na obor soukromého práva a veřejnoprávní 

pohledávka podle právních norem, kterými se spravuje, rovněž nemůže zaniknout započtením 

s pohledávkou z oblasti soukromého práva. 

 Zatímco tedy soukromoprávní pohledávka může zaniknout započtením s jinou 

vzájemnou pohledávkou se stejnorodým předmětem plnění, pokud splňují i ostatní 

předpoklady započtení, veřejnoprávní pohledávka se s ní jako způsobilá k započtení setkat 

nemůže, protože právní předpisy v oblasti veřejného práva takový zánik veřejnoprávní 

pohledávky nedovolují.57 Za důvod, pro který k takovému setkání soukromoprávní a 

veřejnoprávní pohledávky nemůže dojít, však nelze považovat nepřípustnost založenou snad 

na zákazu započtení, k němuž by dospěl výklad právních norem veřejného práva, nýbrž vůbec 

chybějící možnost, aby se pohledávka veřejného práva jako způsobilá k započtení setkala se 
                                                             
57 Jiné pojetí zastává Nejvyšší soud Slovenské republiky v rozhodnutí uveřejněném ve Sbírce stanovisek 
Nejvyššího soudu a rozhodnutí soudů Slovenské republiky pod č. 8/2005, podle něhož překážkou započtení mezi 
soukromoprávními a veřejnoprávními pohledávky je nedostatek jejich stejnorodosti. Současně připouští 
započtení veřejnoprávních pohledávek navzájem, a to za použití právní úpravy zániku závazků započtením 
obsažené v právních předpisech náležejících do oboru soukromého práva. Jak však vyplývá již z úvodních 
výkladů o podstatě započtení a z výkladů o předpokladu stejnorodosti pohledávek podaných v dalších částech, 
vyjadřuje tento předpoklad způsobilosti pohledávek k započtení vlastnosti předmětu plnění a pro závěr o jeho 
splnění nemá význam právní důvod jejich vzniku. Ostatně z tohoto hlediska mohou vedle sebe trvat například  
peněžité pohledávky, které mají původ v oblasti soukromého práva, a peněžité veřejnoprávní pohledávky, aniž 
by bylo možné uzavřít, že z hlediska předmětu plnění nejsou stejného druhu. Použití právních předpisů z oblasti 
soukromého práva pro započtení mezi veřejnoprávními pohledávkami, aniž by je povolily veřejnoprávní 
předpisy, které je upravují, by pak znamenalo vykročení z věcné působnosti právních norem obsažených 
v soukromoprávních předpisech. 
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soukromoprávní pohledávkou. Z hlediska veřejnoprávní pohledávky vůbec nepřipadá v úvahu 

vyhledávání předpokladů způsobilosti takové pohledávky k započtení s pohledávkou 

soukromého práva, i když je vzájemná a vykazuje stejnorodý předmět plnění. V oblasti 

veřejného práva se přitom nemůže prosadit zásada smluvní svobody, a proto možnost 

započtení mezi pohledávkami soukromého a veřejného práva nelze ani smluvit.58 

 Jinak vyjádřeno, možnost započtení mezi soukromoprávní a veřejnoprávní 

pohledávkou by vyžadovala odpovídající právní úpravu, která by dovolovala zánik 

veřejnoprávní pohledávky započtením s pohledávkou, jež je obsahem závazkového právního 

vztahu, který je v působnosti právních norem soukromého práva.59 I když v oblasti veřejného 

práva vznikají právní vztahy, které se podobají závazkovým právním vztahům, jež spadají do 

oblasti soukromého práva, neznamená to, že by povaha veřejnoprávních vztahů, které tuto 

podobnost vykazují, byla ve skutečnosti soukromoprávní.60 Soukromoprávní a veřejnoprávní 

pohledávky a jim odpovídající povinnosti tedy trvají vedle sebe, přes vzájemnou podobnost se 

neprostupují a spravují se jinými právními normami. Právní normy z oblasti soukromého 

práva tedy mohou dopadat na veřejnoprávní pohledávky jen tam, kde k tomu veřejné právo 

vytváří prostor.61 Nelze je však navzájem zaměňovat a pro podobu mezi nimi ztrácet ze 

zřetele, že jejich povaha je různá. 

 Přesto ovšem započtení jako způsob zániku závazků proniká i do veřejného práva. 

Jsou to právě shodné znaky, v nichž se veřejnoprávní pohledávky podobají pohledávkám, 

které jsou obsahem soukromoprávních vztahů, jež dovolují, aby i právní normy v oblasti 

veřejného práva upravily zánik veřejnoprávních pohledávek započtením. Tak podle § 35f 

odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, rozhodne 

správní orgán o započtení složené kauce na zaplacení uložené pokuty a nákladů řízení, je-li v 

řízení o správním deliktu podle tohoto zákona uložena dopravci pokuta a povinnost k úhradě 

                                                             
58 Obdobně nález Ústavního soudu ze dne 10. 11. 1998, sp. zn. I. ÚS 229/98, uveřejněný ve Sbírce nálezů a 
usnesení Ústavního soudu, svazek 12, pod č. 138. K nemožnosti započtení mezi soukromoprávní a veřejnoprávní 
pohledávkou se Ústavní soud přihlásil i v usnesení ze dne 15. 3. 1999, sp. zn. IV. ÚS 226/98, uveřejněném ve 
Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 13, pod č. 23. 
59 Tak již Přib, J. – op. cit. v pozn. 18, s. 10 nebo nález Nejvyššího správního soudu ze dne 14. října 1932, č. 
15.605 (Boh. A 10072/32) 
60 Opačně Pelikánová, I. – op. cit. v pozn. 11, s. 64. Autorka poukazuje na to, že se v rozhodovací činnosti 
Evropského soudního dvora na pozadí koherentnosti komunitárního práva prosazuje představa o neoddělitelné 
provázanosti soukromého a veřejného práva. Kdyby se popřel soukromoprávní režim závazkových vztahů, které 
vznikají v oblasti veřejného práva, došlo by k rozpolcení obligačního práva v závislosti na právní skutečnosti, 
která vedla k založení závazkového právního vztahu, i když tento vztah nese všechny znaky obligace. Tam, kde 
chybí zvláštní právní úprava veřejnoprávních závazků, je třeba použít soukromoprávní normy. To podle autorky 
platí i pro započtení. 
61  Použití právní úpravy zániku závazků započtením obsažené v občanském zákoníku pro právní vztahy 
založené veřejnoprávními smlouvami vylučuje § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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nákladů řízení. Je-li vybraná kauce vyšší než uložená pokuta a náklady řízení, vrátí se 

dopravci část kauce zbývající po započtení uložené pokuty a nákladů řízení. Kauce vybírají 

podle § 35c odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb. orgány Policie České republiky nebo celní úřady 

při provádění kontroly a státního odborného dozoru podle tohoto zákona od dopravce, který je 

podezřelý ze spáchání správního deliktu podle tohoto zákona, a je důvodné podezření, že se 

bude vyhýbat řízení o správním deliktu nebo že by případné vymáhání uložené pokuty bylo 

spojeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné. 

 Podobně podle § 43b odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, se započte vybraná kauce na zaplacení uložené pokuty a nákladů 

řízení a případně nákladů vážení podle § 38b odst. 5 nebo 38d odst. 4 zákona č. 13/1997                 

Sb., je-li v řízení o přestupku nebo o správním deliktu uložena pokuta. Toto započtení musí 

být uvedeno ve výroku rozhodnutí o uložení sankce za přestupek nebo správní delikt. 

Započtení kauce na zaplacení pokuty lze provést teprve po nabytí právní moci rozhodnutí o 

uložení pokuty za přestupek nebo správní delikt. Je-li vybraná kauce vyšší než uložená 

pokuta, vrátí se řidiči část kauce zbývající po započtení kauce na zaplacení uložené pokuty, 

nákladů řízení a případně nákladů vážení. Kauce vybírá celník nebo policista podle § 43a 

odst. 1 a 2 zákona č. 13/1997 Sb. od řidiče motorového vozidla, který je podezřelý ze 

spáchání přestupku a u kterého je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému 

řízení, nebo v případě, že provozovatel vozidla je podezřelý ze spáchání správního deliktu a je 

důvodné podezření, že se bude vyhýbat řízení o správním deliktu. 

  Započtením může zaniknout i pohledávka na vrácení kauce za použití pohledávky na 

zaplacení uložené pokuty podle § 125a odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve 

znění pozdějších předpisů. Toto započtení musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí o uložení 

sankce za přestupek. Započtení kauce na zaplacení pokuty lze provést teprve po nabytí právní 

moci rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek. Započtení mezi složenou jistotou a pokutou 

uloženou v řízení o správním deliktu a úhradou nákladů za zničení zboží dovoluje § 13 odst. 3 

zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží 

porušujícího některá práva týkající se duševního vlastnictví a o změně dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. Jistota se však v tomto případě přednostně použije k uspokojení 

pohledávky držitele práv k duševnímu vlastnictví porušených zbožím, jež bylo v důsledku 

složení jistoty propuštěno nebo jehož zadržování bylo ukončeno. 

 Je zřejmé, že jde o zánik veřejnoprávních pohledávek započtením s jinými 

veřejnoprávními pohledávkami, ovšem při zachování podstaty započtení, jak je známa 
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v oblasti soukromého práva. I veřejnoprávní pohledávky, které mohou zaniknout započtením 

s jinými pohledávkami veřejného práva, tedy musejí splňovat předpoklad vzájemnosti 

pohledávek a stejnorodosti předmětu plnění. Na rozdíl od zániku soukromoprávních závazků 

započtením se však započtení veřejnoprávních pohledávek nekladou překážky v podobě 

nepřípustnosti započtení vyjádřené zákazy započtení stanovenými právními předpisy nebo 

smluvenými stranami, protože započtení těchto pohledávek je naopak možné jen tam, kde je 

normy veřejného práva dovolují.62 Právním důvodem započtení je pak individuální správní 

akt. Kde však právní úprava obsažená v právních normách veřejného práva dovoluje zánik 

veřejnoprávních pohledávek započtením, aniž by obsahovala některá pravidla nezbytná pro 

řešení otázek vyvolaných tímto způsobem zániku pohledávek, nezbývá než podpůrně použít 

právní úpravu zániku závazků započtením v oblasti soukromého práva. To odpovídá i 

jednomu z pojetí poměru mezi soukromým a veřejným právem, v němž navzájem vystupují 

ve vztahu obecného a zvláštního.63 

 Otázka zániku veřejnoprávních pohledávek započtením nabyla zvláštního významu 

v úpadkových řízeních. Již v době účinnosti zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, 

ve znění účinném do 31. 12. 2007, který s prohlášením konkursu spojoval zákaz započtení na 

majetek patřící do konkursní podstaty, se rozhodovací činnost soudů přihlásila k závěru, že po 

prohlášení konkursu není možné ani započtení proti pohledávkám, jež náležejí do konkursní 

podstaty a jejichž původ je ve veřejném právu, byť by je veřejnoprávní normy jinak 

dovolovaly.64 Vyslovují-li tedy zákaz započtení právní normy, které upravují kolektivní řešení 

úpadku, jde o zákaz započtení jak ve významu způsobu zániku závazků, které jsou obsahem 

soukromoprávních vztahů, tak o zákaz započtení tam, kde je dovolují právní normy v oblasti 

veřejného práva pro zánik veřejnoprávních pohledávek.65 

      
                                                             
62 Shodně Eliáš, K. a kol. – Obchodní zákoník. Praktické poznámkové vydání s výběrem judikatury od roku 
1900. Praha: Linde Praha, 2004, s. 645 
63 Teorie zvláštního práva (Hendrych, D. in Hendrych, D. a kol. – op. cit. v pozn. 56, s. 18) 
64 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2001, sp. zn. 29 Odo 532/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních 
rozhodnutí a stanovisek pod č. 23/2002, podle něhož právo na vrácení nadměrného odpočtu daně z přidané 
hodnoty nesmí být za trvání konkursu použito k úhradě jiných daňových nedoplatků úpadce. Postup podle § 64 
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění účinném do 31. 12. 2010, by byl za trvání konkursu 
nepřípustným započtením. Obdobně o rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2006, sp. zn. 29 Odo 730/2004, 
uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 52/2007, podle něhož má zákon č. 328/1991 Sb. 
ve vztahu k zákonu č. 337/1992 Sb. povahu zvláštního zákona při plnění těch funkcí zákona o správě daní a 
poplatků, které se týkají vymáhání daňových pohledávek, a proto daňové pohledávky, které vznikly před 
prohlášením konkursu, musejí být přihlášeny do konkursu a v průběhu konkursu je zásadně nelze uspokojit jinak 
než prostřednictvím rozvrhového usnesení. 
65 Obdobně nález Ústavního soudu ze dne 28. 7. 2005, sp. zn. III. ÚS 648/04, uveřejněný ve Sbírce nálezů a 
usnesení Ústavního soudu, svazek 38, pod č. 145. Ústavní soud v tomto rozhodnutí prohlásil pro rozpor s § 14 
odst. 1 písm. i) ZKV za nepřípustné i započtení mezi soukromoprávními a veřejnoprávními pohledávkami, i 
když podstatou projednávané věci byla přípustnost započtení vzájemných veřejnoprávních pohledávek. 
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II. Započtení ve srovnávacím pohledu 

 

1. Vývoj pojetí započtení a jeho odraz v kodifikacích soukromého práva 

 

 Započtení jako způsob zániku závazků znalo již římské právo. Rozlišovalo přitom 

compensatio voluntaria, tedy dobrovolné započtení provedené dohodou stran, a compensatio 

necessaria, kterým se v římském právu rozumělo započtení provedené v řízení z úřední moci 

orgánem, který rozhodoval spor. Nutné započtení tak v počátcích institutu započtení, jak se 

rozvíjel v římském právu, nebylo právním důvodem zániku závazků v oblasti hmotného práva 

započtením bez dohody stran, na základě jednostranného právního úkonu, ale šlo o procesní 

postup, jehož výsledkem bylo odečtení vzájemných pohledávek žalobce a žalovaného. 

Zvláštnosti římského procesu však žalobce nutily v některých případech žalovat až po 

odečtení vzájemných pohledávek žalovaného, jinak se vystavovali nebezpečí, že dojde 

k zamítnutí žaloby jako celku, bez ohledu na to, že pohledávka žalobce mohla převyšovat 

vzájemnou pohledávku žalovaného, kterou mohl žalovaný v řízení k započtení namítnout. 

Žalovanému později příslušela i námitka zlého úmyslu (exceptio doli), která žalobce také 

vedla k tomu, že od žalované částky ještě před podáním žaloby odečetli vzájemnou 

pohledávku žalovaného.66 

 Roztříštěnou úpravu započtení sjednotilo až justiniánské právo, které vytýčilo 

předpoklady zániku závazků započtením, jež v různých podobách prostupují platné právo 

dosud. K těmto předpokladům náležela především vzájemnost pohledávek. Věřitel tedy musí 

být zároveň dlužníkem svého dlužníka a dlužník současně věřitelem svého věřitele. Výjimka 

se připouštěla ve prospěch ručitele, který mohl k započtení vůči věřiteli použít i vzájemnou 

pohledávku dlužníka za věřitelem zajištěné pohledávky. Pohledávky použité k započtení 

musely být dále žalovatelné. Jestliže však bylo možné ubránit se takovým pohledávkám 

námitkou, nebylo možné uplatnit je ani při započtení. Předpokladem způsobilosti k započtení 

byla rovněž dospělost pohledávek a jejich likvidita. Likviditou se přitom rozuměla možnost 

pohledávku v řízení před soudem snadno zjistit a prokázat. Obě pohledávky musely mít 

stejnorodý předmět plnění, avšak nevyžadovalo se, aby vyplývaly ze stejného právního 

důvodu. V některých případech bylo započtení nepřípustné. Vyloučeno tak například bylo 

započtení proti pohledávkám ze smlouvy o úschově, některým pohledávkám na výživné nebo 

pohledávkám státu na veřejné dávky.67 

                                                             
66 Kincl, J. in Kincl, J., Urfus, V., Skřejpek, M. – Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 241 
67 Tamtéž 
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 V justiniánském právu bylo započtení přípustné při všech žalobách v oblasti 

závazkového práva a věcných práv. Započtení nastávalo ipso iure. Rozhodnutí soudu, ve 

kterém se započtení vzájemných pohledávek žalobce a žalovaného promítlo, mělo proto 

deklaratorní povahu. Zánik závazků započtením však nastal již dříve i bez projevu vůle 

účastníků řízení. Žalobci, který sám od předmětu řízení neodečetl vzájemnou pohledávku 

žalovaného, již nehrozilo zamítnutí žaloby a soud přiznal rozdíl, o který jeho pohledávka 

převyšovala vzájemnou pohledávku žalovaného.68 Hmotně právní pojetí započtení jako 

způsobu zániku závazků je však až výsledkem středověkých výkladů digest. Jejich glosátoři 

jim ovšem přikládali různý význam. Zatímco někteří vycházeli z toho, že započtení nastává 

bez dalšího již setkáním pohledávek způsobilých k započtení, jiní stavěli do popředí 

rozhodnutí soudu, který započtení provádí k námitce žalovaného.69 

 Toto dvojí pojetí započtení lze pak zřetelně sledovat ve velkých kodifikacích 

soukromého práva postupně přijímaných od počátku 19. století. Společné těmto kodifikacím 

je zařazení započtení do oblasti hmotného práva. Liší se však právě tím, zda k zániku závazků 

započtením dochází ipso iure, nebo zda se k němu vyžaduje právní úkon stran. Francouzský 

občanský zákoník z roku 1804 je založen na představě o započtení jako zániku závazků, který 

ex lege nastává setkáním pohledávek způsobilých k započtení, aniž by k tomu bylo třeba, aby 

některá strana nebo obě strany projevily vůli směřující k započtení vzájemných pohledávek. 

Strany o takovém zániku vzájemných závazků nemusí dokonce ani vědět.70 Toto pojetí 

započtení, které nastává přímo v důsledku setkání pohledávek způsobilých k započtení, 

obsahují pod zřejmým vlivem francouzského občanského zákoníku všechny kodifikace 

soukromého práva v románských zemích, zejména v Itálii,71 ve Španělsku a zprostředkovaně i 

v zemích Latinské Ameriky. Výjimku představuje portugalský občanský zákoník změněný 

v roce 1966.72 

                                                             
68 Bartošek, M. – Encyklopedie římského práva. Praha: Academia, 1994, s. 69 
69 K tomu blíže Pelikánová, I. – Obchodní zákoník. Komentář. 3. díl. Praha: Linde Praha, 1998, s. 774 
70 Čl. 1290 věta před středníkem CC: La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à 
l'insu des débiteurs. (Započtení nastává ze zákona, dokonce i bez vědomí dlužníka.) 
71 Čl. 1241 italského občanského zákoníku: Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si 
estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono. (Jsou-li dvě osoby 
navzájem zavázány, ruší se oba závazky v odpovídajícím rozsahu podle předpisů následujícího článku.) 
Čl. 1242 první a druhá věta italského občanského zákoníku: La compensazione estingue i due debiti dal giorno 
della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio. (Započtení ruší oba závazky ode dne jejich současné 
existence. Soud k němu nemůže přihlédnout z úřední povinnosti.)  
Na druhé straně obsahuje čl. 1252 italského občanského zákoníku právní úpravu dohody o započtení: Per 
volontà delle parti può avere luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 
precedenti. Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione. (Na základě 
shody stran se započtení může provést i tehdy, jestliže nejsou splněny podmínky stanovené v předchozích 
článcích. Strany mohou podmínky pro takové započtení stanovit také předem.) 
72 Bucher, E. – op. cit. v pozn. 23, s. 430 
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 Rakouský obecný zákoník občanský z roku 1811 stál na stejném stanovisku 

k právnímu důvodu započtení jako francouzský občanský zákoník. Přesto některá jeho 

ustanovení o započtení předpokládají, že započtení dlužník uplatní, ačkoli účinky započtení 

měly nastat podle obecného vymezení tohoto způsobu zániku závazků bez právního úkonu 

stran. Výklad rakouského obecného občanského zákoníku kolísal od započtení, které nastává 

ex lege, až po požadavek právního úkonu jedné nebo obou stran závazkového právního 

vztahu, který nakonec docela převážil, aniž by se od přijetí rakouského obecného občanského 

zákoníku v tomto směru právní úprava započtení jakkoli změnila. Podrobněji se tomuto 

vývoji a jeho příčinám věnuje následující kapitola, která pojednává o právní úpravě započtení 

v Rakousku. 

 Německý občanský zákoník z roku 1896 i švýcarský zákon o závazkovém právu 

z roku 1911, který je částí švýcarského občanského zákoníku, se naproti tomu jednoznačně 

přiklonily k tomu, že k zániku závazků započtením dochází až na základě právního úkonu 

směřujícího k započtení. Právní úprava započtení obsažená v německém občanském zákoníku 

i ve švýcarském zákonu o závazkovém právu v tomto ohledu nezanechávají pochybnosti. 

Právní účinky započtení však podle těchto právních úprav nenastávají doručením právního 

úkonu směřujícího k započtení adresátovi, nýbrž zpětně k okamžiku, kdy se vzájemné 

pohledávky poprvé setkaly jako způsobilé k započtení. Tím se předchází nepříznivým 

důsledkům, jaké by jinak nastaly pro období od okamžiku, kdy se pohledávky způsobilé 

k započtení setkaly, do doby, kdy některá ze stran projevila vůli směřující k započtení. Jde 

zejména o důsledky prodlení se splněním závazků, jakož i o připuštění promlčených 

pohledávek k započtení, pokud se promlčely až poté, co se se setkaly se vzájemnými 

pohledávkami způsobilými k započtení. 

 Řešení přijaté v německé a švýcarské právní úpravě se proto někdy označuje za 

zrušení pohledávek v důsledku jejich setkání podmíněné následným právním úkonem 

směřujícím k započtení.73 Zpětnými účinky započtení se toto řešení současně přibližuje 

započtení, které nastává ipso iure, více, než by se na první pohled mohlo jevit. I v pojetí 

započtení, ke kterému se nevyžaduje právní úkon některé ze stran, má tento důvod zániku 

závazků význam, jen jestliže se jej dlužník dovolá v řízení, v němž proti němu věřitel 

uplatňuje vzájemnou pohledávku.74 Tím se však i v tomto pojetí objevuje právní úkon strany, 

bez něhož by zánik závazků započtením neměl praktický význam. Obě pojetí se tedy do 

značné míry shodují v tom, jakým způsobem právní účinky započtení nastupují. 

                                                             
73 Tamtéž 
74 Pelikánová, I. – op. cit. v pozn. 69, s. 368 
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 Následující kapitoly se zabývají právními úpravami započtení ve významných 

kodifikacích občanského práva v naší právní oblasti, a to v rakouském obecném zákoníku 

občanském, německém občanském zákoníku a švýcarském zákoně o závazkovém právu. 

   

2. Právní úprava započtení v Rakousku 

 

 Obecný zákoník občanský byl vyhlášen v roce 1811 pod č. 946 Sb.z.s. a účinnosti 

nabyl dne 1. 1. 1812. Platil pro všechny neuherské země rakouského císařství, včetně českých 

zemí, kde jej nahradil teprve československý občanský zákoník z roku 1950, který nabyl 

účinnosti dne 1. 1. 1951. V Rakousku platí obecný zákoník občanský dosud. Právní úprava 

započtení přitom zůstala v podstatě beze změny. 

 Předpoklady jednostranného započtení podle obecného zákoníku občanského jsou 

pravost, splatnost a vzájemnost pohledávek, jakož i stejnorodost předmětu jejich plnění. Podle 

§ 1439 věta první ABGB nemá započtení místo mezi pravou a nepravou, jakož i mezi 

splatnou a ještě nesplatnou pohledávkou.75 Třebaže se jazykové vyjádření tohoto ustanovení 

jeví jako jednoznačné potud, že předpoklad pravosti a splatnosti klade jak na pohledávku 

použitou k započtení, tak na pohledávku, vůči níž započtení směřuje, převážil zužující výklad 

pravidla vysloveného v § 1439 věta první ABGB. Předpoklad pravosti i požadavek splatnosti 

pohledávky se podle tohoto výkladu vztahuje pouze na pohledávku použitou k započtení. 

Pohledávka, vůči níž takové započtení směřuje, tyto předpoklady splňovat nemusí. Započtení 

tedy může směřovat i proti pohledávce, která není pravá nebo splatná, jestliže takovou 

pohledávku lze splnit. Tyto závěry jsou založeny na předpokladu, že předpoklad pravosti a 

splatnosti pohledávek při započtení směřuje pouze k ochraně věřitele pravé a splatné 

pohledávky. Jestliže se ovšem takový věřitel chce této ochrany vzdát, může svou pravou a 

splatnou pohledávku použít k započtení proti vzájemné pohledávce, která pravá nebo splatná 

není.76 

 Pravost pohledávky zahrnuje nejen okolnost, že pohledávka existuje, nýbrž i 

požadavek vymahatelnosti pohledávky. V požadavku vymahatelnosti pohledávky jako 

předpokladu její způsobilosti k započtení se promítá postavení osoby, která provádí započtení, 

jako věřitele, který si jednostranným právním úkonem zjednává uspokojení své pohledávky, 

                                                             
75 Zwischen einer richtigen und nicht richtigen, sowie zwischen einer fälligen und noch nicht fälligen Forderung 
findet die Kompensation nicht statt. (Mezi pravou a nepravou, jakož i mezi splatnou a ještě nesplatnou 
pohledávkou nelze provést započtení.) 
76 Rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora uveřejněné in Entscheidungen des Österreichischen 
Obersten Gerichtshofes in Zivil (und Justizverwaltungs-) sachen pod č. 71/155 
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aniž by se k tomu vyžadoval souhlas dlužníka. Pohledávku, jejímuž vymáhání by se dlužník 

ubránil, nelze použít k započtení, protože není vymahatelná, a v důsledku toho ani pravá. 

Jednota však nepanuje v otázce, zda předpoklad pravosti pohledávky vyjádřený v § 1439 věta 

první ABGB znamená, že pohledávka použitá k započtení musí být též likvidní. Likvidita 

pohledávky předpokládá, že jde o pohledávku přiznanou pravomocným rozhodnutím nebo 

písemně uznanou dlužníkem, tedy že takovou pohledávku lze snadno prokázat. Rozhodovací 

činnost soudů ovšem přisvědčila závěru, že započíst lze i pohledávky, které likvidní nejsou.77  

Naproti tomu se likvidita pohledávek vyžaduje, jde-li o započtení soukromoprávní 

pohledávky proti pohledávce veřejnoprávní.78 Rakouský obecný zákoník občanský totiž 

podobně jako právní úprava započtení v dalších zemích připouští započtení mezi 

pohledávkami, které mají původ v soukromém a ve veřejném právu, aniž by již tento rozdíl 

v důvodu jejich vzniku započtení bránil. Podle § 1441 věta druhá ABGB však nelze započítat 

pohledávku vůči státu, kterou věřitel může žádat od určité státní pokladny, se vzájemnou 

pohledávkou, kterou má splnit u jiné státní pokladny.79 Z tohoto ustanovení především 

vyplývá zásadní přípustnost započtení mezi soukromoprávními a veřejnoprávními 

pohledávkami, jakkoli omezená požadavkem totožnosti pokladny, od které lze žádat plnění, 

s pokladnou, jíž má být poskytnuto vzájemné plnění. Předpoklady započtení 

soukromoprávních pohledávek proti veřejnoprávním pohledávkám dále zpřísnila rozhodovací 

činnost soudů tím, že na ně klade již zmíněný požadavek likvidity soukromoprávní 

pohledávky použité k započtení. Tato omezení však neplatí pro započtení pohledávek státu 

proti vzájemným soukromoprávním pohledávkám.80 Na druhé straně zůstává sporné, zda se 

omezení započtení proti veřejnoprávním pohledávkám uplatňuje i v případě pohledávek 

jiných územně správních celků než státu.81 

 Pravost pohledávky se považuje za neslučitelnou s odkládací podmínkou. Pohledávku 

vázanou na odkládací podmínku tedy není možné použít k jednostrannému započtení. Dokud 

nedojde ke splnění podmínky, na niž je pohledávka vázána, nemůže pohledávka vzniknout. 

Pohledávka, která by mohla v budoucnu teprve vzniknout v závislosti na tom, zda dojde ke 

splnění odkládací podmínky, neexistuje, a proto ani nemůže být v době před splněním 

                                                             
77 Tak např. rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora uveřejněná in Entscheidungen des 
Österreichischen Obersten Gerichtshofes in Zivil (und Justizverwaltungs-) sachen pod č. 26/200 nebo 63/201 
78 Rozhodnutí rakouského Nejvyššího správního soudního dvora ze dne 26. 4. 1994, č.j. 96/08/0194 
79 Selbst eine Summe, die jemand an eine Staatskasse zu fordern hat, kann gegen eine Zahlung, die er an eine 
andere Staatskasse leisten muss, nicht abgerechnet werden. (Ani částka, kterou někdo může žádat u jedné státní 
pokladny, nemůže být započítána proti platbě, kterou musí poskytnout jiné státní pokladně.)  
80 Rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora uveřejněné in Entscheidungen des Österreichischen 
Obersten Gerichtshofes in Zivil (und Justizverwaltungs-) sachen pod č. 17/58 
81 Dullinger, S. - Handbuch der Aufrechnung. Vídeň: Springer: 1995, s. 258 
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odkládací podmínky pravá. Odtud pak vyplývá závěr o její nezpůsobilosti k jednostrannému 

započtení. Naopak rozvazovací podmínka jednostrannému započtení pohledávky nepřekáží.82 

Podle § 1440 věta první ABGB nemohou započtením zaniknout pohledávky, jejichž 

předmětem jsou věci nestejnorodé nebo určité a neurčité.83 Jak z tohoto ustanovení vyplývá, 

závisí stejnorodost pohledávek na předmětu jejich plnění, zatímco pro splnění tohoto 

předpokladu je bez významu právní důvod vzniku pohledávek. Započtením mohou zaniknout 

tedy především peněžité pohledávky. Stejnorodosti peněžitých pohledávek přitom zpravidla 

nepřekáží, znějí-li na různé měny. Proti pohledávce v cizí měně lze započítat pohledávku 

v tuzemské měně, pokud není sjednáno efektivní plnění a je-li místo plnění v Rakousku. I 

započtení pohledávky v cizí měně proti pohledávce v tuzemské měně se podle převažujícího 

stanoviska připouští.84 

Peněžité pohledávky jsou způsobilé k započtení z hlediska stejnorodosti předmětu 

jejich plnění také v případě, že nastupují namísto práva na vydání věci.85 Na závěr o 

stejnorodosti předmětu plnění nemá vliv ani různost místa plnění pohledávek, které mají 

zaniknout započtením. Adresát právního úkonu směřujícího k započtení však může žádat 

náhradu za nevýhody, které mu vznikly v důsledku náhradního splnění v jiném místě. Kdyby 

ale plnění v určitém místě mělo podle dohody smluvních stran význam podmínky, je 

v důsledku toho započtení vyloučeno. Alternativní závazky jsou způsobilé k započtení, 

jestliže předpoklad stejnorodosti předmětu plnění splňuje alespoň jedno z plnění, ve kterých 

alternativní závazek spočívá.86 

 Předpoklad vzájemnosti pohledávek vyjadřuje § 1441 věta první ABGB,87 podle 

něhož nemůže dlužník vůči svému věřiteli započítat, co věřitel dluží třetí osobě a co má třetí 

osoba plnit dlužníkovi. Započtení má tedy místo zásadně jen mezi pohledávkami, které 

náležejí stranám navzájem. V důsledku toho nemůže podle převažujícího stanoviska ani 

ručitel započítat pohledávku, která náleží hlavnímu dlužníkovi vůči věřiteli.88 Chtějí-li strany 

dosáhnout vzájemnosti pohledávek, které příslušejí jiným osobám, musí započtení předcházet 

                                                             
82 Griss, I. in Koziol, H., Bydlinski, P., Bollenberger, R. a kol. – op. cit. v pozn. 44, s. 1583 
83 Ebenso lassen sich Forderungen, welche ungleichartige oder bestimmte und unbestimmte Sachen zum 
Gegenstande haben, gegeneinander nicht aufheben. (Stejně tak nelze navzájem zrušit pohledávky, jejichž 
předmětem jsou věci různého druhu nebo určité a neurčité věci.) 
84 Griss, I. in Koziol, H., Bydlinski, P., Bollenberger, R. a kol. – op. cit. v pozn. 44, s. 1585 
85 Rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora uveřejněné in Entscheidungen des Österreichischen 
Obersten Gerichtshofes in Zivil (und Justizverwaltungs-) sachen pod č. 67/127 
86 Griss, I. in Koziol, H., Bydlinski, P., Bollenberger, R. a kol. – op. cit. v pozn. 44, s. 1585 
87 Ein Schuldner kann seinem Gläubiger dasjenige nicht in Aufrechnung bringen, was dieser einem Dritten und 
der Dritte dem Schuldner zu zahlen hat. (Dlužník nemůže vůči svému věřiteli započítat, co věřitel dluží třetí 
osobě a co má třetí osoba plnit dlužníkovi.) 
88 Rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora ze dne 20. 12. 1991, sp. zn. 6 Ob 634/91 
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změna v osobě věřitele, popřípadě dlužníka těchto pohledávek tak, aby splňovaly předpoklad 

vzájemnosti. Rozhodovací činnost soudů však připouští odchylná ujednání, zejména v případě 

započtení závazků, jejichž stranami jsou členové podnikatelských seskupení.89 

 S předpokladem vzájemnosti pohledávek, které mají zaniknout započtením, souvisejí 

pravidla o započtení při postoupení pohledávky. Také v rakouském právu se postoupení 

pohledávky nedotýká práva dlužníka započíst jeho pohledávky za postupitelem. Může tedy 

tyto pohledávky uplatnit k započtení i vůči postupníkovi, a to za předpokladu, že právní 

důvod těchto pohledávek nastal nejpozději v době, kdy byl dlužník vyrozuměn o postoupení 

pohledávky.90 Na způsobilost takových pohledávek k započtení tedy nemá vliv, že v době, 

kdy byl dlužník o postoupení vyrozuměn, jsou podmíněné, nesplatné nebo že předmět jejich 

plnění nesplňuje předpoklad stejnorodosti.91 Dlužník přirozeně může použít k započtení i 

pohledávky za postupníkem, stejně jako postupník je oprávněn započítat pohledávku, kterou 

nabyl postoupením, se vzájemnými pohledávkami dlužníka, jsou-li splněny i ostatní 

předpoklady započtení. 

 Jestliže je předmětem postoupení budoucí pohledávka, může dlužník podle výsledků 

rozhodovací činnosti soudů použít k započtení všechny pohledávky za postupitelem, které 

vznikly dříve než postoupená pohledávka.92 Část právní vědy však pokládá pro určení okruhu 

pohledávek za postupitelem, které lze při postoupení budoucí pohledávky použít k započtení i 

vůči postupníkovi, za rozhodný okamžik, kdy byl dlužník o postoupení vyrozuměn. 

Pohledávky dlužníka za postupitelem, které by vznikly až po vyrozumění o postoupení, by tak 

k započtení vůči postupníkovi nebylo možné použít, i kdyby jejich vznik nastal dříve, než by 

vznikla postoupená budoucí pohledávka.93 

 V případě opakovaného postoupení pohledávky postupně na několik osob může 

dlužník podle § 1442 ABGB sice započítat pohledávku, kterou měl v době postoupení vůči 

prvnímu majiteli postoupené pohledávky, jakož i pohledávku, která mu přísluší vůči 

poslednímu majiteli, nemůže však započítat pohledávku, kterou měl vůči některému 

z ostatních postupníků.94 Bez splnění předpokladu vzájemnosti pohledávek je tedy přípustné 

                                                             
89 Rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora uveřejněné in Entscheidungen des Österreichischen 
Obersten Gerichtshofes in Zivil (und Justizverwaltungs-) sachen pod č. 73/145 
90 Rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora uveřejněné in Entscheidungen des Österreichischen 
Obersten Gerichtshofes in Zivil (und Justizverwaltungs-) sachen pod č. 69/57 
91 Rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora uveřejněné in Entscheidungen des Österreichischen 
Obersten Gerichtshofes in Zivil (und Justizverwaltungs-) sachen pod č. 56/190 
92 Rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora uveřejněné in Entscheidungen des Österreichischen 
Obersten Gerichtshofes in Zivil (und Justizverwaltungs-) sachen pod č. 71/154 
93 Kerschner, F. - Aufrechnungsprobleme bei Bankgeschäften, Österreichisches Bank-Archiv, 1989, č. 3, s. 254 
94 Wenn eine Forderung allmählich auf mehrere übertragen wird, so kann der Schuldner zwar die Forderung, 
welche er zur Zeit der Abtretung an den ersten Inhaber derselben hatte, so wie auch jene, die ihm gegen den 
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jen započtení pohledávky dlužníka za prvním věřitelem, zatímco z pohledávek za dalšími 

nabyvateli postoupené pohledávky může dlužník použít k započtení jen pohledávky za 

posledním majitelem postoupené pohledávky, jež i bez toho předpokladu vzájemnosti 

pohledávek vyhovují. Toto omezení platí bez ohledu na to, zda byl dlužník o postoupení na 

některého z předcházejících majitelů pohledávky vyrozuměn. Význam nemá ani případná 

vědomost posledního majitele pohledávky o vzájemných pohledávkách dlužníka za 

předchozími postupníky pohledávky.95 Započtení vzájemných pohledávek dlužníka za 

předchozími postupníky má tedy pro nabyvatele pohledávky význam, jen jestliže k němu 

došlo vůči předchozímu postupníkovi, a postoupená pohledávka v důsledku toho zanikla. 

 Vůči postupníkovi pohledávky zapsané ve veřejných knihách lze započítat jen takové 

vzájemné pohledávky za předchozími majiteli takové pohledávky, které jsou rovněž zapsány 

ve veřejných knihách, a to u zápisu pohledávky, vůči níž započtení směřuje, nebo vzájemné 

pohledávky, se kterými byl postupník v době postoupení seznámen, jak vyplývá z § 1443 

ABGB.96 Pohledávkami zapsanými ve veřejných knihách jsou pohledávky zajištěné 

hypotekárním zástavním právem. Jestliže je postupník nabyl s vědomím o vzájemných 

pohledávkách dlužníka způsobilých k započtení, otevírá se dlužníkovi možnost použít tyto 

vzájemné pohledávky k započtení i po změně věřitele pohledávky, vůči níž započtení 

směřuje. Dlužník také může navrhnout zápis poznámky o budoucím započtení do 

pozemkových knih, aby tak zabránil nabytí pohledávky zajištěné hypotekárním zástavním 

právem v dobré víře, tedy bez vědomosti nabyvatele o vzájemných pohledávkách dlužníka 

způsobilých k započtení.97 

 Podle převažujícího stanoviska má v případě vzájemných pohledávek dlužníka 

pohledávky zajištěné hypotekárním zástavním právem, ohledně nichž byla do veřejných knih 

zapsána poznámka o možném budoucím započtení, přednost pravidlo o způsobilosti 

pohledávek k započtení podle § 1443 ABGB před zákazem započtení pohledávek za 

předchozími postupníky při opakovaném postoupení podle § 1442 ABGB. Nestačí však 

                                                                                                                                                                                              
letzten Inhaber zusteht, in Aufrechnung bringen; nicht aber diejenige, welche ihm an einen der Zwischeninhaber 
zustand. (Jestliže je pohledávka postupně převedena na více osob, může dlužník sice započítat pohledávku, 
kterou měl v době postoupení vůči prvnímu majiteli této pohledávky, jakož i pohledávku, která mu přísluší vůči 
poslednímu majiteli, nemůže však započítat pohledávku, kterou měl vůči některému z ostatních postupníků.) 
95 Griss, I. In Koziol, H., Bydlinski, P., Bollenberger, R. a kol. – op. cit. v pozn. 44, s. 1590 
96 Gegen eine den öffentlichen Büchern eiverbleibte Forderung kann die Einwendung der Kompensation einem 
Zessionar entgegengesetzt werden, wenn die Gegenforderung ebenfalls, und zwar bei der Forderung eingetragen, 
oder dem Zessionar bei Übernehmung der letztern bekannt gemacht worden ist. (Proti pohledávce zapsané ve 
veřejných knihách lze vůči postupníkovi vznést námitku započtení, jestliže je vzájemná pohledávka rovněž 
zapsána ve veřejných knihách, a to u pohledávky, vůči níž započtení směřuje, nebo jestliže byla postupníkovi při 
převzetí zapsané pohledávky oznámena.) 
97 § 20 všeobecného zákona o pozemkových knihách ze dne 2. 2. 1955 zveřejněného pod č. 39/1955 BGBl. 
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pouhé oznámení vzájemných pohledávek dlužníka nabyvateli pohledávky zajištěné 

hypotekárním zástavním právem a z tohoto důvodu zapsané ve veřejných knihách.98 

 Právní úprava započtení obsažená v obecném zákoníku občanském nedává 

jednoznačnou odpověď na otázku, zda zánik závazků započtením nastává ze zákona 

v okamžiku setkání pohledávek způsobilých k započtení, nebo zda se k němu vyžaduje právní 

skutečnost spočívající v právním úkonu stran. Zatímco § 1438 ABGB nasvědčuje spíše tomu, 

že pohledávky zanikají započtením již v okamžiku, kdy se jako způsobilé k započtení 

setkaly,99 další ustanovení naopak předpokládají právní úkon směřující k započtení. Tak § 

1441 a 1442 ABGB určují, jaké pohledávky může dlužník započítat, a § 1443 ABGB pak 

podmínky, za jakých lze vznést námitku započtení. 

 Hlavní autor předlohy obecného zákoníku občanského F. von Zeiller se přihlásil 

k pojetí zániku závazků započtením, které nastává přímo ze zákona, aniž by se vyžadoval 

předchozí projev vůle dlužníka, který provádí započtení, nebo souhlas věřitele vzájemné 

pohledávky, popřípadě jen pouhá jeho vědomost o započtení.100 Výklad obecného zákoníku 

občanského se však již v průběhu devatenáctého století odklonil od pojetí započtení, které 

nastává ipso iure, a pod vlivem německé pandektistiky začalo převažovat přesvědčení, že 

započtení je důsledkem právního úkonu. Význam § 1438 ABGB se pak omezil na stanovení 

okamžiku, ke kterému nastávají účinky právního úkonu směřujícího k započtení.101 Toto 

pojetí se dnes při výkladu obecného zákoníku občanského všeobecně přijímá. K dosažení 

zániku závazků započtením se tedy vyžaduje jednostranný právní úkon, ať výslovný nebo 

alespoň umožňující přesvědčivý závěr o vůli jednajícího směřující k zániku závazků 

započtením, nebo dohoda o započtení. Takovým konkludentním jednáním může být i 

uplatnění rozdílu, o který pohledávka žalobce převyšuje vzájemnou pohledávku žalovaného, 

vyplývá-li ze žaloby, že žalobce od vlastní pohledávky vzájemnou pohledávku žalovaného 

odečetl.102 

                                                             
98 Griss, I. In Koziol, H., Bydlinski, P., Bollenberger, R. a kol. – op. cit. v pozn. 44, s. 1590 – 1591 
99 Wenn Forderungen gegenseitig zusammentreffen, die richtig, gleichartig, und so beschaffen sind, daß eine 
Sache, die dem Einen als Gläubiger gebührt, von diesem auch als Schuldner dem Andern entrichtet werden 
kann; so entsteht, insoweit die Forderungen sich gegen einander ausgleichen, eine gegenseitige Aufhebung der 
Verbindlichkeiten (Compensation), welche schon für sich die gegenseitige Zahlung bewirket (Jestliže se 
navzájem setkají pohledávky, které jsou pravé, stejnorodé a takové povahy, že věc, která jedné straně náleží jako 
věřiteli, může být touto stranou jako dlužníkem splněna druhé straně, nastává v rozsahu, v jakém se pohledávky 
navzájem vyrovnávají, vzájemné zrušení závazků (kompenzace), které již samo o sobě způsobuje vzájemné 
placení.) 
100 von Zeiller, F. – Commentar über das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch für die gesamten Deutschen 
Erbländer der Oesterreichischen Monarchie. Svazek IV. Vídeň, Terst: Geistingers Verlagshandlung, 1813, s. 167 
101 Flossmann, U. - Österreichische Privatrechtsgeschichte, Vídeň: SpringerWienNewYork, 2008, s. 243 
102 Rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora uveřejněné in Entscheidungen des Österreichischen 
Obersten Gerichtshofes in Zivil (und Justizverwaltungs-) sachen pod č. 69/57 
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 Jestliže straně, která provádí započtení, přísluší více vzájemných pohledávek za 

věřitelem, vůči jehož pohledávce započtení směřuje, nebo jestliže naopak adresát právního 

úkonu směřujícího k započtení má více pohledávek za stranou, která provádí započtení se 

svou jedinou vzájemnou pohledávkou, popřípadě přísluší-li oběma stranám navzájem několik 

pohledávek za druhou stranou, které jsou způsobilé k jednostrannému započtení, a právní 

úkon směřující k započtení neurčuje, které ze vzájemných pohledávek mají započtením 

zaniknout, použijí se pravidla o započítání na plnění podle § 1416 ABGB.103 Obecný zákoník 

občanský sice na rozdíl od německého občanského zákoníku nepovolává pravidla o započítání 

na plnění k použití i pro zánik závazků započtením, k závěru o jejich použití v případě, že 

právní úkon směřující k započtení neurčuje, které z více pohledávek příslušejících jedné nebo 

oběma stranám mají zaniknout, však dospěla rozhodovací činnost soudů.104 V této souvislosti 

je však třeba připomenout, že § 1438 ABGB ztotožňuje započtení se splněním, a proto již 

z tohoto důvodu lze pravidla týkající se splnění použít i pro zánik závazků započtením.105 

V době, kdy se započtení provádí, musejí být splněny předpoklady započtení, avšak 

účinky započtení nastávají zpětně k okamžiku, kdy se započítávané pohledávky poprvé 

setkaly. V důsledku toho rovněž odpadají případné právní následky prodlení se splněním 

závazků, které jsou předmětem započtení, pokud nastaly v době od setkání započítávaných 

pohledávek do okamžiku, kdy byl doručen právní úkon směřující k započtení adresátovi. Ze 

zpětných účinků započtení pak vyplývá též přípustnost jednostranného započtení 

promlčených pohledávek, pokud se se vzájemnou pohledávkou adresáta právního úkonu 

směřujícího k započtení setkaly ještě předtím, než promlčení nastalo. To by platilo i v případě, 

že by žalobu o promlčenou pohledávku, která tento požadavek splňuje, soud pravomocně 

zamítl právě v důsledku námitky promlčení vznesené jejím dlužníkem. Zanikla-li by však 

pohledávka v důsledku prekluze, započtení provést nelze, i kdyby ještě před zánikem takové 

pohledávky došlo k setkání se vzájemnou pohledávkou.106 Předpokladem započtení je tedy 

vždy existence pohledávky, která má započtením zaniknout, vyjádřená předpokladem pravosti 

pohledávek. 

                                                             
103 Wird die Willensmeinung des Schuldners bezweifelt, oder von dem Gläubiger widersprochen, so sollen zuerst 
die Zinsen, dann das Capital, von mehreren Capitalien aber dasjenige, welches schon eingefordert, oder 
wenigstens fällig ist, und nach diesem dasjenige, welches schuldig zu bleiben dem Schuldner am meisten 
beschwerlich fällt, abgerechnet werden. (Jestliže projev vůle dlužníka vzbuzuje pochybnosti nebo mu věřitel 
odporuje, pak mají být započítány nejprve úroky, potom jistina, z více jistin však ta, která je již vymáhána nebo 
alespoň splatná, a poté ta, která je pro dlužníka nejtíživější, kdyby zůstala zachována.) 
104 Rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora ze dne 25. 1. 2005, sp. zn. 10 Ob 84/04g 
105 Na to poukázal už F. von Zeiller in von Zeiller, F. – op. cit. v pozn. 100, s. 168 – 169, a to v souvislosti se 
započtením tam, kde věřiteli přísluší více pohledávek za dlužníkem. 
106 Rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora ze dne 11. 7. 1995, sp. zn. 4 Ob 546/95 
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V právní vědě i v rozhodovací činnosti soudů nepanuje jednota v otázce, zda lze v 

jednostranném právním úkonu, který směřoval k započtení, avšak není platný, spatřovat 

uznání závazku, který měl započtením zaniknout, a to s účinky přetržení promlčecí lhůty, 

která běžela ohledně odpovídající pohledávky. Nejvyšší soudní dvůr se k této otázce 

v rozhodnutí, kterým shrnul dosavadní výsledky rozhodovací činnosti i postoje, které k nim 

zaujala právní věda, vyjádřil tak, že neplatný právní úkon směřující k započtení má význam 

uznání závazku, pokud podle jeho obsahu mohl adresát tohoto právního úkonu a věřitel 

pohledávky vycházet z toho, že jeho dlužník provádějící započtení uznává tuto pohledávku 

nezávisle na vzájemné pohledávce, kterou uplatňuje k započtení. V pochybnostech o rozsahu 

takového uznání se má vycházet z výše vzájemné pohledávky uplatněné k započtení.107  

Rakouská právní věda v poslední době staví započtení stále více naroveň splnění. 

Někteří autoři tak zastávají stanovisko, podle něhož účinky započtení nenastávají zpětně 

k okamžiku, kdy se započítávané pohledávky poprvé setkaly jako způsobilé k započtení, 

nýbrž až doručením právního úkonu směřujícího k započtení.108 Proti tomu se však staví 

rozdíly mezi splněním a započtením. Adresát právního úkonu směřujícího k započtení, který 

je věřitelem pohledávky, vůči níž započtení směřuje, se v důsledku započtení zprostí svého 

vzájemného závazku a může si ponechat, čím dosud nakládal a co by jinak musel použít ke 

splnění tohoto závazku. Naproti tomu v případě splnění se mu vzájemné plnění dostane až 

v okamžiku, kdy mu je druhá strana jako dlužník jeho pohledávky poskytne. Odtud by měl 

vyplývat také rozdíl ve stanovení okamžiku zániku závazku splněním a započtením.109 

Právní úkon, který směřuje k započtení, nesmí obsahovat podmínku.110 Připouští se 

však eventuální započtení, které je pravidlem při vznesení námitky započtení v rámci 

civilního soudního řízení.111 Žalovaný jí uplatňuje vzájemnou pohledávku za žalobcem pro 

případ, že by soud považoval pohledávku žalobce za oprávněnou a jiná obrana žalovaného by 

neuspěla. Na rozdíl od započtení provedeného mimo řízení, které pojmově předpokládá 

existenci pohledávky, vůči níž započtení směřuje, eventuální námitka započtení naopak 

představuje součást obrany žalovaného. Žalobce ovšem nemůže na takovou námitku 

odpovědět námitkou započtení svých případných dalších pohledávek za žalovaným.112 

Ohledně vzájemné pohledávky žalovaného není uplatněním námitky započtení zahájeno 

                                                             
107 Rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora ze dne 7. 11. 2002, sp. zn. 8 Ob 216/02a 
108 Např. Bydlinski, F. – Aufrechnung mit verjährten Forderungen?, Österreichische Richterzeitung, 1991, č. 1, s. 
2 a násl. 
109 Griss, I. in Koziol, H., Bydlinski, P., Bollenberger, R. a kol. – op. cit. v pozn. 44, s. 1582 
110 Rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora ze dne 14. 1. 2002, sp. zn. 7 Ob 301/01t 
111 K tomu např. rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora ze dne 22. 11. 2011, sp. zn. 4 Ob 72/11h 
112 Rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora ze dne 21. 6. 2011, sp. zn. 1 Ob 94/11x 
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řízení. Proto vznesení námitky započtení nebrání, jestliže by soud k řízení o pohledávce 

uplatněné námitkou započtení jinak nebyl příslušný.113  

Na druhé straně námitka započtení vznesená v řízení vede ke stavení běhu promlčecí 

lhůty ohledně pohledávky uplatněné k započtení, pokud jsou splněny předpoklady započtení. 

Tento účinek však nastane jen v rozsahu, v jakém byla taková námitka vznesena. Jestliže by 

pohledávka uplatněná v řízení k započtení převyšovala pohledávku žalobce, musel by 

žalovaný podat vzájemnou žalobu, aby zabránil promlčení své pohledávky v rozsahu, v jakém 

převyšuje pohledávku žalobce. V případě, že soud zamítne v řízení, v němž byla vznesena 

námitka započtení, žalobu z jiného důvodu než v důsledku zániku vzájemných pohledávek 

započtením, musí žalovaný svou pohledávku uplatnit v přiměřené lhůtě žalobou, jinak účinky 

stavení promlčecí lhůty založené námitkou započtení vznesenou v již skončeném řízení 

zanikají.114 V exekučním řízení lze námitku započtení vznést jen tam, kde nebylo možné 

uplatnit vzájemnou pohledávku k započtení již v nalézacím řízení, nebo jestliže exekuční titul 

spočívá v notářském zápisu nebo soudním smíru.115 

Sporná je otázka, zda lze v civilním soudním řízení vznést námitku započtení 

pohledávky, ohledně níž strany sjednaly rozhodčí smlouvu. V rozhodovací činnosti soudů 

původně převážilo stanovisko, které připouštělo započtení takové pohledávky, jen jestliže již 

byla v rozhodčím řízení pravomocně přiznána.116 V opačném případě by totiž soudy 

rozhodovaly o pohledávce, která měla být podle vůle stran z pravomoci soudů vyňata, a 

zasahovaly by tak do pravomoci založené rozhodčí smlouvou. Právní věda k tomu 

poukazovala na vyloučení pravomoci soudů rozhodčí smlouvou, které vede k tomu, že 

uplatnění takové pohledávky před soudem není přípustné. Někteří autoři dokonce přiznávali 

žalobci právo vznést námitku nedostatku pravomoci soudu proti námitce započtení vznesené 

žalovaným ohledně pohledávky, pro kterou strany sjednaly rozhodčí smlouvu.117 

Podstatou sporu o přípustnost započtení před obecnými soudy, kterým se uplatňuje 

pohledávka žalovaného za žalobcem, ohledně níž byla uzavřena rozhodčí smlouva, je otázka, 

zda má přednost hmotně právní význam započtení jako důvod zániku závazků, nebo procesní 

význam rozhodčí smlouvy, jíž strany usilují vyloučit pravomoc soudu při rozhodování o 

                                                             
113 Rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora uveřejněná in Entscheidungen des Österreichischen 
Obersten Gerichtshofes in Zivil (und Justizverwaltungs-) sachen pod č. 23/149 nebo 17/118 
114 Rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora ze dne 2. 9. 1999, sp. zn. 2 Ob 270/97 
115 Rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora ze dne 29. 3. 2006, sp. zn. 3 Ob 290/05a 
116  Rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora uveřejněná in Entscheidungen des Österreichischen 
Obersten Gerichtshofes in Zivil (und Justizverwaltungs-) sachen pod č. 22/50 nebo 6/274 
117 Např. Sperl, H. – Lehrbuch der bürgerlichen Rechtspflege. Vídeň: Hölder-Pichler-Tempsky, 1928, s. 786 
(citováno podle rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora uveřejněného in Entscheidungen des 
Österreichischen Obersten Gerichtshofes in Zivil (und Justizverwaltungs-) sachen pod č. 63/201) 
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pohledávce, která má být předmětem započtení. Přitom lze stranám, které sjednaly rozhodčí 

smlouvu, připisovat vůli vyloučit posuzování pohledávky, která rozhodčí smlouvě podléhá, 

obecnými soudy v jakékoli podobě, i kdyby šlo jen o rozhodování o námitce započtení. 

Rozhodčí smlouva by v takovém pojetí překážela uplatnění pohledávky, na kterou se 

vztahuje, u obecných soudů nejen žalobou, ale i při obraně žalovaného. 

Proti zdůrazňování významu rozhodčí smlouvy se staví účinky započtení v oblasti 

hmotného práva. Kdyby žalovaný započítal pohledávku, ohledně které strany sjednaly 

rozhodčí smlouvu, proti vzájemné pohledávce žalobce uplatněné před obecnými soudy, 

přivodil by v rozsahu, v jakém se kryjí, v oblasti hmotného práva jejich zánik. Jestliže by 

uzavření rozhodčí smlouvy ohledně vzájemné pohledávky žalovaného použité k započtení 

bránilo soudu, aby k námitce započtení vznesené žalovaným přihlédl, musel by žalobě 

vyhovět, ačkoli pohledávka žalobce v důsledku započtení z hlediska hmotného práva zanikla. 

Naopak žalovaný, který by později svou pohledávku uplatnil postupem podle rozhodčí 

smlouvy, by v rozhodčím řízení nemusel mít úspěch, protože rozhodčí soud by zánik této 

pohledávky v důsledku započtení provedeného v řízení před obecnými soudy zohlednil. 

Přitom se vychází z toho, že jen ze sjednání rozhodčí smlouvy nevyplývá zákaz 

započtení se vzájemnými pohledávkami, na něž se rozhodčí smlouva nevztahuje. V oblasti 

hmotného práva proto nic nebrání jejich započtení, splňují-li ostatní předpoklady započtení. 

Právě hmotně právní účinky započtení, které má právní úkon směřující k započtení provedený 

mimo řízení stejně jako námitka započtení vznesená v rámci řízení, vedly soudy ke změně 

stanoviska k přípustnosti započtení pohledávky, pro kterou strany uzavřely rozhodčí smlouvu, 

v řízení před obecnými soudy.118 Zdůraznily přitom, že odmítnutí námitky započtení vznesené 

před obecnými soudy jen v důsledku uzavření rozhodčí smlouvy, ačkoli je tato námitka 

z hlediska hmotného práva důvodem zániku pohledávky žalobce, která je předmětem řízení, 

by znamenalo, že se výsledek sporu rozchází se skutečným stavem v oblasti hmotného práva. 

Žalovaný by tak nejen musel splnit pohledávku žalobce, ačkoli tato pohledávka již zanikla, 

ale současně by ztratil i svou vzájemnou pohledávku, protože tato pohledávka by v důsledku 

započtení zanikla také. 

  Jakkoli rozhodovací činnost soudů připisuje námitce započtení vznesené v řízení 

stejné hmotně právní účinky jako započtení provedenému mimo ně, nepanuje v rakouské 

právní vědě jednota o tom, co je důvodem zániku pohledávek při eventuální námitce 

započtení vznesené při obraně žalovaného. Nauka občanského práva pro tento případ 

                                                             
118 Rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora uveřejněné in Entscheidungen des Österreichischen 
Obersten Gerichtshofes in Zivil (und Justizverwaltungs-) sachen pod č. 63/201 
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nepřipouští výjimku a vychází z toho, že účinky započtení i zde nastávají v důsledku právního 

úkonu žalovaného.119 Naproti tomu teorie civilního práva procesního spojuje nástup účinků 

započtení až s právní mocí rozhodnutí, které je výsledkem řízení, v němž žalovaný vznesl 

eventuální námitku započtení.120 K tomuto závěru se přihlásila i rozhodovací činnost soudů, 

podle které eventuální námitka započtení vznesená v řízení představuje ve skutečnosti žádost 

o vydání konstitutivního rozhodnutí soudu o započtení pohledávky žalobce, která je 

předmětem řízení, se vzájemnou pohledávkou žalovaného, kterou žalovaný použil 

k eventuálnímu započtení. Námitka započtení vznesená žalovaným tedy má rovněž 

hmotněprávní účinky, na rozdíl od jednostranného započtení provedeného mimo řízení však 

obsahuje podmínku. Proto její hmotněprávní účinek nastává až právní mocí rozhodnutí, 

kterým soud zamítá žalobu právě v důsledku eventuální námitky započtení. Naproti tomu 

v případě zániku pohledávky v důsledku jednostranného právního úkonu směřujícího 

k započtení soud zamítne žalobu bez dalšího, aniž by musel provádět započtení teprve 

v rozhodnutí o zamítnutí žaloby.121 

 Vedle jednostranného právního úkonu směřujícího k započtení může být důvodem 

zániku závazků započtením také dohoda o započtení. Dohoda o započtení je způsobilá 

přivodit zánik závazků i v případě, že nejsou splněny předpoklady jednostranného započtení, 

a zásadně i přes zákaz započtení. Zákaz započtení brání platnosti dohody o započtení jen tam, 

kde by započtení dohodou bylo v rozporu s účelem sledovaným takovým zákazem.122 

Přípustnost dohody o započtení jako právního důvodu zániku závazků započtením je výrazem 

smluvní svobody. 

 Započtení nemůže podle § 1440 věta druhá ABGB vést k zániku pohledávek, jejichž 

předmětem jsou věci svémocně nebo lstivě odňaté, vypůjčené, přijaté do úschovy nebo věci 

dané do nájmu.123 Takovými věcmi jsou i věci zastupitelné, včetně peněz, a tento zákaz 

započtení platí i poté, co se právo na vrácení určitých věcí v důsledku zaviněného nesplnění 

nebo zaviněné nemožnosti plnění změní na právo na náhradu škody v penězích.124 Zákaz 

započtení podle § 1440 věta druhá ABGB směřuje proti nedovolené svépomoci v případech, 

                                                             
119 Dullinger, S. – op. cit. v pozn. 81, s. 191 a násl.  
120 Fasching, H.W., Konecny, A. – Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen. Svazek III. Vídeň: Manz, 2000, s. 
574 a násl. 
121 Rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora ze dne 19. 3. 1998, sp. zn. 6 Ob 361/97z 
122 Griss, I. in Koziol, H., Bydlinski, P., Bollenberger, R. a kol. – op. cit. v pozn. 44, s. 1582 
123 Eigenmächtig oder listig entzogene, entlehnte, in Verwahrung oder in Bestand genommene Stücke sind 
überhaupt kein Gegenstand der Zurückbehaltung oder Kompensation. (Věci svémocně nebo lstivě odňaté, 
vypůjčené, přijaté do úschovy nebo dané do nájmu vůbec nejsou předmětem započtení nebo zadržovacího 
práva.) 
124 Rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora uveřejněné in Entscheidungen des Österreichischen 
Obersten Gerichtshofes in Zivil (und Justizverwaltungs-) sachen pod č. 33/55 
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které se blíží porušení důvěry tam, kde věřitel pohledávky na vydání věci zpravidla nepočítá 

se vzájemnými pohledávkami dlužníka. Zákaz započtení proto neplatí, jestliže i vzájemná 

pohledávka dlužníka pochází ze stejného právního vztahu jako právo na vydání věci.125 

 Podle § 293 odst. 3 exekučního řádu126 je započtení proti části pohledávky, která 

nemůže být předmětem výkonu rozhodnutí, přípustné jen k vymožení zálohy, vzájemné 

pohledávky, která vykazuje právní souvislost s pohledávkou, jejíž část nemůže být předmětem 

výkonu rozhodnutí, a pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslně.127 Započtení jiných 

pohledávek proti pohledávce, která nemůže být předmětem výkonu rozhodnutí, je tedy 

vyloučeno. Naopak věřitel pohledávek, které nepodléhají výkonu rozhodnutí, tyto pohledávky 

k jednostrannému započtení se vzájemnými pohledávkami použít může. Započtení proti 

pohledávkám přikázaným při výkonu rozhodnutí vymáhajícímu věřiteli a proti zastaveným 

pohledávkám se v rozhodovací činnosti soudů připouští, pokud vzájemná pohledávka 

dlužníka použitá k takovému započtení existovala v době, kdy k přikázání nebo zastavení 

pohledávky došlo. Není přitom rozhodné, zda v této době byla i splatná. Vychází se přitom 

z úvahy, že dlužníku (poddlužníku) musí být proti vymáhajícímu nebo zástavnímu věřiteli 

zachovány stejné námitky, jaké by mu proti přikázané nebo zastavené pohledávce příslušely 

v poměru k povinnému nebo zástavnímu dlužníkovi.128 

 Zákaz započtení může vyplývat také z dalších právních předpisů a ovšem i z dohody 

stran nebo z účelu smlouvy. Sjednání zákazu jednostranného započtení nelze považovat samo 

o sobě za odporující dobrým mravům, protože vzájemnou pohledávku lze uplatnit žalobou 

nebo vzájemnou žalobou, aniž by v tom věřiteli této pohledávky mohl zákaz započtení 

sjednaný s dlužníkem zabránit.129 Dohoda o zákazu započtení však započtení nebrání, jestliže 

je vzájemná pohledávka uznána nebo jestliže je přiznána pravomocným rozhodnutím.130 

                                                             
125 Griss, I. in Koziol, H., Bydlinski, P., Bollenberger, R. a kol. – op. cit. v pozn. 44, s. 1582 
126 Zákon o exekučním a zajišťovacím řízení (exekuční řád) ze dne 27. 5. 1896 zveřejněný pod č. 1896/79 RGBl. 
127 Die Aufrechnung gegen den der Exekution entzogenen Teil der Forderung ist, abgesehen von den Fällen, wo 
nach bereits bestehenden Vorschriften Abzüge ohne Beschränkung auf den der Exekution unterliegenden Teil 
gestattet sind, nur zulässig zur Einbringung eines Vorschusses, einer im rechtlichen Zusammenhange stehenden 
Gegenforderung oder einer Schadenersatzforderung, wenn der Schade vorsätzlich zugefügt wurde. (Započtení 
proti části pohledávky vyňaté z exekuce, odhlédnuto od případů, kdy podle dosavadních předpisů jsou srážky 
dovoleny bez omezení na část podléhající exekuci, je přípustné jen k vymožení zálohy, právně související 
vzájemné pohledávky nebo pohledávky na náhradu škody, pokud byla škoda způsobena úmyslně.)  
128 Rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora uveřejněné in Entscheidungen des Österreichischen 
Obersten Gerichtshofes in Zivil (und Justizverwaltungs-) sachen pod č. 46/49 
129 Rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora uveřejněné in Entscheidungen des Österreichischen 
Obersten Gerichtshofes in Zivil (und Justizverwaltungs-) sachen pod č. 27/197 
130 Rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora uveřejněné in Entscheidungen des Österreichischen 
Obersten Gerichtshofes in Zivil (und Justizverwaltungs-) sachen pod č. 27/197 
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Podle § 6 odst. 1 bod 8 zákona o ochraně spotřebitelů131 započtení nelze dohodou vyloučit ani 

v případě spotřebitelských smluv, jestliže by se zákaz započtení týkal pohledávek spotřebitele, 

které vykazují právní souvislost s jeho závazky.132 

 Vedle dohody o zákazu započtení lze započtení vyloučit též vzdáním se práva provést 

započtení. Vzdání se práva provést započtení se může uskutečnit výslovně i konkludentně. S 

konkludentním jednáním lze však spojovat projev vůle směřující ke vzdání se práva provést 

započtení jen za podmínek § 863 ABGB, který upravuje pravidla výkladu konkludentních 

právních úkonů.133 Rozhodovací činnost tak například dospěla k závěru, že konkludentní 

vzdání se práva provést započtení nelze spatřovat v tom, že žalovaný podá vzájemnou 

žalobu.134 

Podle § 19 odst. 2 rakouského insolvenčního řádu135 odpadá v důsledku zahájení 

insolvenčního řízení nedostatek stejnorodosti nepeněžitých pohledávek, které se přepočítají na 

peníze podle pravidel vyslovených v § 14 a 15 insolvenčního řádu. Způsobilými k započtení 

se stávají i pohledávky podmíněné a pohledávky sjednané s doložkou času bez ohledu na to, 

zda jde o pohledávky věřitele nebo dlužníka. U podmíněných pohledávek věřitele ovšem soud 

může rozhodnout o tom, že jejich způsobilost k započtení závisí na poskytnutí jistoty.136 

                                                             
131 Zákon, kterým se přijímají předpisy k ochraně spotřebitelů (zákon o ochraně spotřebitelů), ze dne 8. 3. 1979 
zveřejněný pod č. 140/1979 BGBl. 
132 Für den Verbraucher sind besonders solche Vertragsbestimmungen im Sinn des § 879 ABGB jedenfalls nicht 
verbindlich, nach denen das Recht des Verbrauchers, seine Verbindlichkeiten durch Aufrechnung aufzuheben, 
für den Fall der Zahlungsunfähigkeit des Unternehmers oder für Gegenforderungen ausgeschlossen oder 
eingeschränkt wird, die im rechtlichen Zusammenhang mit der Verbindlichkeit des Verbrauchers stehen, die 
gerichtlich festgestellt oder die vom Unternehmer anerkannt worden sind. (Pro spotřebitele jsou zejména taková 
smluvní ujednání v každém případě nezávazná ve smyslu § 879 ABGB, podle nichž je vyloučeno nebo omezeno 
právo spotřebitele započíst své závazky pro případ platební neschopnosti podnikatele nebo ohledně vzájemných 
pohledávek, které právně souvisejí se závazkem spotřebitele, které jsou přiznány soudem nebo které podnikatel 
uznal.). Neúčinnost smluveného zákazu započtení v případě pohledávek pravomocně přiznaných nebo uznaných 
pohledávek však platí i mimo oblast spotřebitelských vztahů. 
133 § 863 odst. ABGB: Man kann seinen Willen nicht nur ausdrücklich durch Worte und allgemein 
angenommene Zeichen; sondern auch stillschweigend durch solche Handlungen erklären, welche mit 
Überlegung aller Umstände keinen vernünftigen Grund, daran zu zweifeln, übrig lassen. (Vyjádřit vůli lze nejen 
výslovně slovy a všeobecně přijímanými znameními, nýbrž i mlčky takovými jednáními, které při uvážení všech 
okolností nezanechávají žádný rozumný důvod o nich pochybovat.) 
§ 863 odst. 2 ABGB: In bezug auf die Bedeutung und Wirkung von Handlungen und Unterlassungen ist auf die 
im redlichen Verkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräuche Rücksicht zu nehmen. (Pokud jde o význam a 
účinky konání a opomenutí, je třeba zohlednit zvyklosti a obyčeje platné v poctivém styku.) 
134 Griss, I. in Koziol, H., Bydlinski, P., Bollenberger, R. a kol. – op. cit. v pozn. 44, s. 1588 
135 Spolkový zákon o insolvenčním řízení (insolvenční řád) vyhlášený původně jako konkursní řád pod č. 
337/1914 RGBl. 
136 Die Aufrechnung wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß die Forderung des Gläubigers oder des Schuldners 
zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens noch bedingt oder betagt, oder daß die Forderung des Gläubigers 
nicht auf eine Geldleistung gerichtet war. Die Forderung des Gläubigers ist zum Zwecke der Aufrechnung nach 
§§ 14 und 15 zu berechnen. Ist die Forderung des Gläubigers bedingt, so kann das Gericht die Zulässigkeit der 
Aufrechnung von einer Sicherheitsleistung abhängig machen. (Započtení není vyloučeno tím, že pohledávka 
věřitele nebo dlužníka byla v době zahájení insolvenčního řízení ještě podmíněna nebo neuplynula doba podle 
doložky času nebo předmětem pohledávky věřitele nebylo peněžité plnění Pohledávka věřitele se za účelem 
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Věřitel dokonce podle § 19 odst. 1 insolvenčního řádu nemusí uplatňovat v insolvenčním 

řízení pohledávky, které byly způsobilé k započtení v době zahájení insolvenčního řízení.137 

Započtení však podle § 20 odst. 1 insolvenčního řádu138 není přípustné, jestliže až po zahájení 

insolvenčního řízení se insolvenční věřitel stal dlužníkem majetkové podstaty nebo nabyl 

pohledávku za dlužníkem. I když věřitel, který je současně dlužníkem majetkové podstaty, 

nabyl vzájemnou pohledávku ještě před zahájením insolvenčního řízení, není přesto způsobilá 

k započtení vůči pohledávce za tímto věřitelem, pokud v době nabytí vzájemné pohledávky 

věděl nebo musel vědět o platební neschopnosti dlužníka. Ani tato omezení přípustnosti 

zániku pohledávek započtením se však podle § 20 odst. 2 insolvenčního řádu neuplatní, 

jestliže věřitel, který je současně dlužníkem majetkové podstaty, vzájemnou pohledávku 

nabyl dříve než šest měsíců před zahájením insolvenčního řízení nebo jestliže byl povinen 

k převzetí pohledávky a při sjednání této povinnosti o platební neschopnosti dlužníka nevěděl 

ani vědět nemohl.139 Podle § 20 odst. 3 a 4 insolvenčního řádu jsou vždy způsobilé 

k započtení také některé pohledávky, které vznikají nebo se obnovují po zahájení 

insolvenčního řízení a pohledávky z některých smluv, které se ruší v důsledku zahájení 

insolvenčního řízení. 

  

3. Právní úprava započtení v Německu 

 

 Obecnou právní úpravu započtení v německém soukromém právu obsahuje německý 

občanský zákoník z roku 1896, který podle čl. 1 uvozovacího zákona k občanskému 

                                                                                                                                                                                              
započtení přepočítá podle §§ 14 a 15. Je-li pohledávka věřitele podmíněna, může soud rozhodnout o tom, že 
přípustnost započtení závisí na poskytnutí jistoty.) 
137 Forderungen, die zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens bereits aufrechenbar waren, brauchen im 
Insolvenzverfahren nicht geltend gemacht zu werden. (Pohledávky, které byly v době zahájení insolvenčního 
řízení už způsobilé k započtení, se v insolvenčním řízení nemusejí uplatňovat.) 
138 Die Aufrechnung ist unzulässig, wenn ein Insolvenzgläubiger erst nach der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens Schuldner der Insolvenzmasse geworden oder die Forderung gegen den Schuldner erst nach 
der Eröffnung des Insolvenzverfahrens erworben worden ist. Das Gleiche gilt, wenn der Schuldner die 
Gegenforderung zwar vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens erworben hat, jedoch zur Zeit des Erwerbes 
von der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners Kenntnis hatte oder haben mußte. (Započtení je nepřípustné, jestliže 
se insolvenční věřitel stal dlužníkem majetkové podstaty až po zahájení insolvenčního řízení nebo pohledávka 
vůči dlužníkovi byla nabyta teprve po zahájení insolvenčního řízení. Totéž platí, jestliže dlužník nabyl 
vzájemnou pohledávku sice před zahájením insolvenčního řízení, avšak v době nabytí věděl nebo musel vědět o 
platební neschopnosti dlužníka.)   
139 Die Aufrechnung ist jedoch zulässig, wenn der Schuldner die Gegenforderung früher als sechs Monate vor 
der Eröffnung des Insolvenzverfahrens erworben hat oder wenn er zur Forderungsübernahme verpflichtet war 
und bei Eingehung dieser Verpflichtung von der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners weder Kenntnis hatte noch 
Kenntnis haben mußte. (Započtení je však přípustné, jestliže dlužník nabyl vzájemnou pohledávku dříve než šest 
měsíců před zahájením insolvenčního řízení nebo jestliže byl povinen k převzetí pohledávky a při sjednání 
tohoto závazku nevěděl ani nemusel vědět o platební neschopnosti dlužníka.) 
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zákoníku140 nabyl účinnosti dne 1. 1. 1900. Šlo o první kodifikaci soukromého práva platnou 

pro území celého Německa. Poslední podstatnější změnou německého občanského zákoníku 

byla reforma závazkového práva z roku 2002,141 která se zčásti dotkla také právní úpravy 

započtení. 

 Význam právní úpravy započtení podle německého občanského zákoníku je však širší 

a neomezuje se jen na soukromoprávní vztahy. Německý občanský zákoník totiž podobně 

jako některé další kodifikace soukromého práva upravuje též započtení veřejnoprávních 

pohledávek. Vychází se přitom z toho, že k započtení jsou způsobilé nejen pohledávky, které 

jsou obsahem soukromoprávních vztahů, nýbrž i pohledávky, které vznikly v oblasti 

veřejného práva. Započtení veřejnoprávních pohledávek navzájem se považuje za projev vůle 

v oblasti správního práva, nejde však o správní akt.142 Zásadně přípustné je rovněž započtení 

mezi soukromoprávními a veřejnoprávními pohledávkami. Právní úprava započtení podle 

německého občanského zákoníku se přitom obdobně použije i na pohledávky v oblasti 

veřejného práva, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví něco jiného143 nebo pokud to 

neodporuje povaze těchto pohledávek. V případě pochybností mají při určení předpokladů 

k započtení přednost právní předpisy, které upravují pohledávku, vůči níž započtení 

směřuje.144 

Pohledávky, jež mají původ ve veřejném právu, však požívají zvláštní ochrany, kterou 

vyjadřuje především § 395 BGB, podle něhož je započtení proti pohledávce spolku nebo 

země, jakož i proti pohledávce obce nebo svazku obcí přípustné, jen jestliže se má plnění 

uskutečnit u téže pokladny, ze které má být splněna i vzájemná pohledávka osoby, která 

provádí započtení.145 Jde tedy o omezení započtení proti pohledávkám veřejnoprávních 

korporací, které spočívá v tom, že požadavek vzájemnosti pohledávek kladený jako 

                                                             
140 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch ze dne 18. 8. 1896 zveřejněný v Říšské sbírce zákonů, s. 
604 
141 Zákon o modernizaci závazkového práva zveřejněný pod BGBl. I, č.  61/2001, s. 3138 – 3218, který nabyl 
účinnosti dne 1. 1. 2002. 
142 Rozhodnutí Spolkového správního soudu ze dne 27. 10. 1982, sp. zn. 3 C 6.82, uveřejněné v časopisu Neue 
juristische Wochenschrift, roč. 1983, s. 776 
143 Zvláštní právní úpravu započtení daňových pohledávek nebo proti daňovým pohledávkám obsahuje např. § 
226 daňového řádu (Abgabenordnung ze dne 16. 3. 1976 zveřejněný pod BGBl. I, s. 613), třebaže i zde se 
podpůrně uplatní předpisy občanského práva. 
144 Palandt, O. a kol. – Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz, Verschollenheitsrecht, 
Beurkundungsgesetz, Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
Abzahlungsgesetz, Gesetz über den Widerruf von Haustürgeschäften und ähnlichen Geschäften, § 13a Gesetz 
gegen den unlauteren Wettbewerb, Gesetz zur Regelung der Miethöhe, Produkthaftungsgesetz, 
Erbbauverordnung, Wohnungseigentumsgesetz, Ehegesetz, Hausratsverordnung. Kurzkommentar. Mnichov:          
C. H. Beck´sche Verlagsbuchhandlung, 1991, s. 444 
145 Gegen eine Forderung se Bundes oder eines Landes sowie gegen eine Forderung einer Gemeinde oder eines 
Kommunalverbandes ist die Aufrechnung nur zulässig, wenn die Leistung an dieselbe Kasse zu erfolgen hat, aus 
der die Forderung des Aufrechnenden zu berichtigen ist. Spolkem se zde přitom rozumí Spolková republika. 
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předpoklad zániku závazků započtením se zde zpřísňuje o totožnost pokladny, ze které má být 

splněn závazek veřejnoprávní korporace vůči osobě, jež provádí započtení, s pokladnou, do 

níž má být splněn její vzájemný závazek vůči veřejnoprávní korporaci. Pokladnou se přitom 

rozumějí orgány se samostatnou pokladní správou. Určující je totožnost pokladny v době, kdy 

je projevena vůle k započtení, zatímco stav v době, kdy se pohledávky setkaly, nemá 

význam.146 

Omezení vyplývající z § 395 BGB se ovšem vztahuje na započtení vůči veškerým 

pohledávkám veřejnoprávních korporací, bez ohledu na to, zda pocházejí z oblasti veřejného 

nebo soukromého práva. Zobecnění tohoto pravidla pro všechny pohledávky veřejnoprávních 

korporací odpovídá představě převažující v německé právní vědě, podle níž započtení 

nepřekáží okolnost, že pohledávky použité k započtení příslušejí k různým částem právního 

řádu, především k soukromému a veřejnému právu.147 Ustanovení § 395 BGB naopak 

neomezuje jednostranné započtení pohledávek veřejnoprávních korporací se vzájemnými 

pohledávkami za těmito veřejnoprávními korporacemi. 

 Předpoklady započtení vyjadřuje § 387 BGB.148 Náleží mezi ně vzájemnost 

pohledávek a stejnorodost předmětu plnění. Pohledávka, vůči níž započtení směřuje, musí být 

splnitelná v tom významu, že její dlužník již má právo poskytnout věřiteli na tuto pohledávku 

plnění. Pohledávka, která je započítávána, pak musí být vymahatelná a splatná. Všechny tyto 

předpoklady musejí být splněny v době, kdy oprávněná osoba činí projev směřující 

k započtení, avšak účinky započtení nastávají již k okamžiku, kdy se setkaly pohledávky 

způsobilé k započtení. Naopak k započtení se nevyžaduje, aby pohledávky byly likvidní, ani 

aby existovala souvislost mezi právními důvody jejich vzniku. Započtení nepřekáží také různá 

výše pohledávek nebo různé místo plnění.149 

 Předpokladem jednostranného započtení pohledávek je především jejich vzájemnost. 

Třetí osoba započtení provést nemůže, třebaže je zásadně oprávněna dluh splnit namísto 

dlužníka, jak vyplývá z § 267 BGB.150 Ani pohledávka třetí osoby nemůže být použita 

                                                             
146 Palandt, O. a kol. – op. cit. v pozn. 144, s. 444 
147 Tamtéž 
148 Schulden zwei Personen einander Leistungen, die ihrem Gegenstand nach gleichartig sind, so kann jeder Teil 
seine Forderung gegen die Forderung des anderen Teils aufrechnen, sobald er die ihm gebührende Leistung 
fordern und die ihm obliegende Leistung bewirken kann. (Jestliže si dvě osoby navzájem dluží plnění, jejichž 
předmět je téhož druhu, může každá strana započítat svou pohledávku proti pohledávce druhé strany, jakmile 
může žádat plnění, které jí náleží, a poskytnout plnění, ke kterému je povinna.) 
149 Medicus, D. – op. cit. v pozn. 14, s. 132 
150 § 267 odst. 1 BGB: Hat der Schuldner nicht in Person zu leisten, so kann auch ein Dritter die Leistung 
bewirken. Die Einwilligung des Schuldners ist nicht erforderlich. (Není-li dlužník povinen plnit osobně, může 
plnění poskytnout i třetí osoba. Souhlas dlužníka se nevyžaduje.) 
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k započtení, i kdyby s tím tato třetí osoba souhlasila. To platí i pro ručitele, který nemůže 

použít k započtení vzájemnou pohledávku dlužníka závazku zajištěného ručením za věřitelem, 

avšak může podle § 770 odst. 2 BGB odpírat splnění ručitelského závazku, jestliže věřitel 

může svůj zajištěný závazek uspokojit započtením proti splatné pohledávce dlužníka.151 I 

v německém občanském právu však platí z předpokladu vzájemnosti pohledávek výjimky, 

zejména v případě změny v osobě věřitele.152 Rovněž třetí osoba oprávněná splnit cizí 

závazek podle § 268 odst. 1 BGB může podle § 268 odst. 2 BGB použít k započtení svou 

vzájemnou pohledávku za věřitelem, třebaže zde chybí vzájemnost.153 Zvláštní pravidla se 

podle § 392 BGB uplatní pro pohledávky přikázané vymáhajícímu věřiteli v řízení o výkon 

rozhodnutí. Dlužník takových pohledávek (poddlužník) proti těmto pohledávkám nemůže 

započíst své pohledávky za dlužníkem vymáhajícího věřitele, jestliže poddlužník vzájemnou 

pohledávku nabyl až po přikázání pohledávky vymáhajícímu věřiteli nebo jestliže se jeho 

pohledávka stala splatnou až po přikázání pohledávky vymáhajícímu věřiteli a později než 

přikázaná pohledávka.154 Poddlužník tedy může provést jednostranné započtení, jestliže 

v době přikázání pohledávky jeho věřitele již byly vzájemné pohledávky způsobilé 

k započtení nebo jestliže alespoň existovaly a jeho pohledávka se stala splatnou sice až poté, 

                                                                                                                                                                                              
§ 267 odst. 2 BGB: Der Gläubiger kann die Leistung ablehnen, wenn der Schuldner widerspricht. (Věřitel může 
plnění odmítnout, jestliže dlužník odporuje.) 
151 § 770 odst. 1 BGB: Der Bürge kann die Befriedigung des Gläubigers verweigern, solange dem 
Hauptschuldner das Recht zusteht, das seiner Verbindlichkeit zugrunde liegende Rechtsgeschäft anzufechten. 
(Ručitel může odepřít uspokojení věřitele, pokud dlužníku zajištěné pohledávky přísluší právo vznést námitku 
relativní neplatnosti právního úkonu, který založil jeho závazek.) 
§ 770 odst. 2 BGB: Die gleiche Befugnis hat der Bürge, solange sich der Gläubiger durch Aufrechnung gegen 
eine fällige Forderung des Hauptschuldners befriedigen kann. (Stejné právo má ručitel, pokud se věřitel může 
uspokojit započtením proti splatné pohledávce dlužníka zajištěné pohledávky.) 
152 § 406 BGB: Der Schuldner kann eine ihm gegen den bisherigen Gläubiger zustehende Forderung auch dem 
neuen Gläubiger gegenüber aufrechnen, es sei denn, dass er bei dem Erwerb der Forderung von der Abtretung 
Kenntnis hatte oder dass die Forderung erst nach der Erlangung der Kenntnis und später als die abgetretene 
Forderung fällig geworden ist. (Dlužník může započítat pohledávkou, která mu přísluší za dosavadním 
věřitelem, ledaže při nabytí pohledávky věděl o postoupení nebo že se pohledávka stala splatnou až poté, co se o 
postoupení dozvěděl, a později než postoupená pohledávka.) 
153 § 268 odst. 1 BGB: Betreibt der Gläubiger die Zwangsvollstreckung in einen dem Schuldner gehörenden 
Gegenstand, so ist jeder, der Gefahr läuft, durch die Zwangsvollstreckung ein Recht an dem Gegenstand zu 
verlieren, berechtigt, den Gläubiger zu befriedigen. Das gleiche Recht steht dem Besitzer einer Sache zu, wenn 
er Gefahr läuft, durch die Zwangsvollstreckung den Besitz zu verlieren. (Jestliže věřitel vede výkon rozhodnutí 
na předmětu, který náleží dlužníkovi, je každý, komu hrozí nebezpečí, že v důsledku výkonu rozhodnutí ztratí 
právo k takovému předmětu, oprávněn, uspokojit věřitele. Stejné právo má držitel věci, jestliže hrozí nebezpečí, 
že v důsledku výkonu rozhodnutí držbu ztratí.) 
§ 268 odst. 2 BGB: Die Befriedigung kann auch durch Hinterlegung oder durch Aufrechnung erfolgen. 
(Uspokojení se může uskutečnit i plněním do úschovy nebo započtením). 
154 Durch die Beschlagnahme einer Forderung wird die Aufrechnung einer dem Schuldner gegen den Gläubiger 
zustehenden Forderung nur dann ausgeschlossen, wenn der Schuldner seine Forderung nach der Beschlagnahme 
erworben hat oder wenn seine Forderung erst nach der Beschlagnahme und später als die in Beschlag 
genommene Forderung fällig geworden ist. (Přikázáním pohledávky je započtení pohledávky příslušející 
dlužníkovi za věřitelem vyloučeno jen tehdy, jestliže dlužník svou pohledávku nabyl až po přikázání pohledávky 
nebo jestliže se jeho pohledávka stala splatnou až po přikázání pohledávky a později než přikázaná pohledávka.) 



52 
 

co byla vzájemná pohledávka přikázána vymáhajícímu věřiteli, ale splatnost jeho pohledávky 

nastala dříve než splatnost přikázané pohledávky nebo nejpozději současně s ní. V ostatních 

případech poddlužník nemůže jednostranně započítat proti přikázané pohledávce, stejně jako 

tuto pohledávku nemůže svému věřiteli splnit, nýbrž musí plnění poskytnout vymáhajícímu 

věřiteli. Ze stejných důvodů je dohoda o započtení, kterou by dlužník se svým věřitelem 

uzavřel po přikázání pohledávky vymáhajícímu věřiteli, vůči vymáhajícímu věřiteli 

neúčinná.155 

Stejnorodost předmětu plnění vykazují především peněžité pohledávky. Tyto 

pohledávky však nemají stejnorodý předmět plnění, jestliže znějí na různé měny. 

Jednostranné započtení je v případě těchto pohledávek přípustné, jen pokud dlužníku přísluší 

podle § 244 odst. 1 BGB právo splnit dluh v eurech.156 Takové právo má dlužník, jestliže 

místo plnění je na území Spolkové republiky Německo a s věřitelem není výslovně sjednána 

platba v zahraniční měně.157 Předpoklad předmětu plnění stejného druhu splňují též 

pohledávky, u nichž jsou předmětem plnění zastupitelné věci. 

Závěr o tom, zda je předmět plnění pohledávek stejnorodý, nezávisí na způsobu, 

jakým má dlužník závazek splnit. Německý občanský zákoník však obsahuje zvláštní pravidla 

pro započtení pohledávek s různým místem plnění. Podle § 391 odst. 1 BGB není započtení 

vyloučeno tím, že pohledávky mají být splněny v různých místech. Strana, která provádí 

započtení, však musí nahradit škodu, která druhé straně vznikla tím, že v důsledku započtení 

nemohla obdržet nebo poskytnout plnění v určitém místě.158 Je-li však započtení v rozporu 

s účelem smlouvy, ze které pohledávka vznikla, není jednostranné započtení přípustné. To 

vyjadřuje § 391 odst. 2 BGB nastolením právní domněnky o vyloučení možnosti započtení 

pohledávky s jiným místem plnění s pohledávkou, ohledně níž strany sjednaly, že se plnění 

má uskutečnit v určité době na určitém místě.159 

                                                             
155 Palandt, O. a kol. – op. cit. v pozn. 144, s. 442 
156 Tamtéž, s. 438 - 439 
157 § 244 odst. 1 BGB: Ist eine in einer anderen Währung als Euro ausgedrückte Geldschuld im Inland zu zahlen, 
so kann die Zahlung in Euro erfolgen, es sei denn, dass Zahlung in der Andersen Währung vereinbart ist. (Je-li 
třeba peněžitý dluh vyjádřený v jiné měně než eurech zaplatit v tuzemsku, může se platba uskutečnit v eurech, 
ledaže je výslovně sjednáno placení v jiné měně.) 
158 Die Aufrechnung wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass für die Forderungen verschiedene Leistungs- oder 
Ablieferungsorte bestehen. Der aufrechnende Teil hat jedoch den Schaden zu ersetzen, den der andere Teil 
dadurch erleidet, dass er infolge der Aufrechnung die Leistung nicht an dem bestimmten Orte erhält oder 
bewirken kann. 
159 Ist vereinbart, dass die Leistung zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort erfolgen soll, so ist im 
Zweifel anzunehmen, dass die Aufrechnung einer Forderung, für die ein anderer Leistungsort besteht, 
ausgeschlossen sein soll. (Jestliže je sjednáno, že se plnění má uskutečnit v určité době na určitém místě, je třeba 
v pochybnostech předpokládat, že má být vyloučeno započtení pohledávky, která má být splněna v jiném místě.) 
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Pohledávka použitá k započtení musí být vymahatelná a splatná. Jednostranné 

započtení proto není přípustné s pohledávkami ze sázek a her, pohledávkami podmíněnými 

odkládací podmínkou, která dosud nebyla splněna, nebo budoucími pohledávkami. Naopak 

rozvazovací podmínka započtení pohledávky nepřekáží a k započtení jsou způsobilé i 

pohledávky z relativně neplatných právních úkonů. Jestliže by však později byla námitka 

relativní neplatnosti vznesena, odpadne i započtení.160 Jednostranné započtení proti těmto 

pohledávkám je však přípustné. V případě pohledávky z relativně neplatného právního úkonu 

má projev vůle dlužníka takové pohledávky směřující k započtení dokonce význam 

ratihabice,161 jestliže při započtení dlužník ví o právu vznést námitku relativní neplatnosti.162 

 Vymahatelnost pohledávek jako předpoklad jejich způsobilosti k jednostrannému 

započtení upravuje § 390 BGB, podle něhož pohledávka, vůči níž dlužníku přísluší námitka, 

nemůže být započítána.163 Započtení v těchto případech vylučuje již jen oprávnění dlužníka 

takovou námitku vznést, bez ohledu na to, zda je vykonal. Námitky, které omezují 

vymahatelnost pohledávky, mají zásadně původ ve hmotném právu. Jde například o 

zadržovací právo podle § 273 BGB164 nebo námitku nesplněné smlouvy u synallagmatických 

smluv podle § 320 BGB.165 Naopak námitka promlčení nevylučuje promlčenou pohledávku z 

jednostranného započtení, jestliže pohledávka nebyla promlčena v okamžiku, kdy mohla být 

poprvé použita k započtení, jak vyplývá z § 215 BGB.166 Jde o řešení obvyklé i v jiných 

                                                             
160 Palandt, O. a kol. – op. cit. v pozn. 144, s. 439 
161 Potvrzení relativně neplatného právního úkonu podle § 144 odst. 1 BGB, které podle § 144 odst. 2 BGB 
nevyžaduje žádnou zvláštní formu. 
162 Palandt, O. a kol. – op. cit. v pozn. 144, s. 439 
163 Eine Forderung, der eine Einrede entgegensteht, kann nicht aufgerechnet werden. 
164 § 273 odst. 1 BGB: Hat der Schuldner aus demselben rechtlichen Verhältnis, auf dem seine Verpflichtung 
beruht, einen fälligen Anspruch gegen den Gläubiger, so kann er, sofern nicht aus dem Schuldverhältnis sich ein 
anderes ergibt, die geschuldete Leistung verweigern, bis die ihm gebührende Leistung bewirkt wird 
(Zurückbehaltungsrecht). (Jestliže má dlužník z téhož právního vztahu, na kterém spočívá jeho závazek, splatný 
nárok vůči věřiteli, může, pokud ze závazkového právního vztahu nevyplývá něco jiného, dlužné plnění odepřít, 
dokud mu nebude poskytnuto plnění, které mu přísluší (zadržovací právo). 
§ 273 odst. 2 BGB: Wer zur Herausgabe eines Gegenstands verpflichtet ist, hat das gleiche Recht, wenn ihm ein 
fälliger Anspruch wegen Verwendungen auf den Gegenstand oder wegen eines ihm durch diesen verursachten 
Schadens zusteht, es sei denn, dass er den Gegenstand durch eine vorsätzlich begangene unerlaubte Handlung 
erlangt hat. (Kdo je povinen vydat předmět, má totéž právo, jestliže mu přísluší splatný nárok kvůli nákladům na 
předmět nebo kvůli škodě, která mu jím byla způsobena, ledaže předmět získal úmyslným protiprávním 
jednáním.) 
165 Wer aus einem gegenseitigen Vertrag verpflichtet ist, kann die ihm obliegende Leistung bis zur Bewirkung 
der Gegenleistung verweigern, es sei denn, dass er vorzuleisten verpflichtet ist. Hat die Leistung an mehrere zu 
erfolgen, so kann dem einzelnen der ihm gebührende Teil bis zur Bewirkung der ganzen Gegenleistung 
verweigert werden. Die Vorschrift des § 273 Abs. 3 findet keine Anwendung. (Kdo je zavázán ze vzájemné 
smlouvy, může plnění, které je povinen poskytnout, odepřít, dokud mu nebude poskytnuto vzájemné plnění, 
ledaže je povinen plnit předem. Jestliže má být plněno více osobám, může být jednotlivé straně odepřena část 
plnění, která jí náleží, dokud nebude poskytnuto celé vzájemné plnění. Předpis § 273 odst. 1 se nepoužije.). 
166 Die Verjährung schließt die Aufrechnung und die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nicht aus, 
wenn der Anspruch in dem Zeitpunkt noch nicht verjährt war, in dem erstmals aufgerechnet oder die Leistung 
verweigert werden konnte. (Promlčení nevylučuje započtení a uplatnění zadržovacího práva, jestliže právo 
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soukromoprávních kodifikacích, které upřednostňuje pravidlo o zpětných účincích započtení 

před zákazem jednostranného započtení nevymahatelných pohledávek. 

 Pohledávka, vůči níž směřuje jednostranné započtení, nemusí být vymahatelná, 

protože dlužník je oprávněn splnit i pohledávku, vůči níž mu přísluší námitka. Nevyžaduje se 

ani její splatnost, avšak dlužník již musí mít právo tuto pohledávku splnit.167 Okamžik vzniku 

tohoto práva často spadá vjedno se splatností pohledávky. Dlužník však může být oprávněn 

splnit svůj závazek ještě před jeho splatností. Podle § 271 odst. 2 BGB se v pochybnostech 

nastoluje vyvratitelná právní domněnka stanovení doby plnění ve prospěch dlužníka.168 

Dlužník je tedy zásadně oprávněn plnit věřiteli ještě před stanovenou dobou splatnosti 

závazku a tomuto dlužníkovu právu odpovídá povinnost věřitele takové předčasné plnění 

přijmout. Od okamžiku, kdy dlužník může splnit svůj závazek, je tak věřitel povinen plnění 

přijmout, jinak se dostane do prodlení. 

Oproti rakouskému obecnému zákoníku občanskému se německý občanský zákoník 

přihlásil výslovně k tomu, že zánik závazků započtením nenastává ze zákona, nýbrž 

v důsledku právní skutečnosti, kterou je jednostranný adresovaný právní úkon (§ 388 

BGB).169 Pro projev vůle směřující k započtení zákon nepředepisuje žádnou formu. Nemusí 

se stát výslovně, postačuje i konkludentní jednání. Za projev vůle směřující k započtení se 

považuje i jednání dlužníka, kterým odepře plnění vzájemné pohledávky se stejnorodým 

předmětem plnění, jako má jeho vlastní pohledávka za věřitelem. Právní úkon, kterým má 

dojít k započtení, nesmí obsahovat doložku času ani podmínky, jinak je neplatný. V zákazu 

podmínek a doložek času se odráží nauka o právních úkonech, které nemohou být podmíněny. 

Jde o právní úkony, jejichž účinky se v důsledku veřejného zájmu nebo zájmu jejich adresáta 

neslučují s nastolením stavu, kdy je učiněn platný právní úkon, který však dosud nepůsobí 

žádné právní účinky, nebo trvání účinků právního úkonu je vázáno na nejistou budoucí 

událost, a s nejistotou, která je s takovým stavem spojena. V zájmu adresáta právního úkonu 

jsou vyloučeny podmínky tam, kde se jednostranným právním úkonem zasahuje do právního 

postavení adresáta tohoto právního úkonu. Vedle jednostranného právního úkonu směřujícího 

                                                                                                                                                                                              
nebylo ještě promlčeno v okamžiku, kdy mohlo být poprvé započteno nebo odepřeno plnění.) Před reformou 
závazkového práva z roku 2002 toto pravidlo vyjadřoval přímo § 390 BGB jako výjimku ze zákazu 
jednostranného započtení pohledávek, které nejsou plně vymahatelné. 
167 Medicus, D. – op. cit. v pozn. 14, s. 133 
168 Ist eine Zeit bestimmt, so ist im Zweifel anzunehmen, dass der Gläubiger die Leistung nicht vor dieser Zeit 
verlangen, der Schuldner aber sie vorher bewirken kann. (Je-li doba plnění stanovena, má se v pochybnostech za 
to, že věřitel nemůže plnění požadovat před touto dobou, dlužník je ale před touto dobou může poskytnout.) 
169 Die Aufrechnung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen Teil. Die Erklärung ist unwirksam, wenn 
sie unter einer Bedingung oder einer Zeitbestimmung abgegeben wird. (Započtení se uskutečňuje prohlášením 
vůči druhé straně. Prohlášení je neplatné, je-li učiněno podmíněně nebo s doložkou času.) 
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k započtení jde zejména o odstoupení od smlouvy, výpověď nebo o námitku relativní 

neplatnosti.170  

Jestliže je důvodem, pro nějž se zapovídají podmínky jako složky obsahu 

jednostranného právního úkonu, ochrana právního postavení jeho adresáta, připouštějí se 

z tohoto zákazu výjimky, pokud adresát takového právního úkonu projevil s podmínkou 

předem souhlas nebo pokud jde o podmínku, jejíž splnění závisí výlučně na adresátově 

vůli.171 V takových případech adresát právního úkonu, který obsahuje podmínku, není 

vystaven právní nejistotě spojené se závislostí účinků právního úkonu na splnění podmínky 

bez ohledu na svou vůli, protože s podmínkou buď souhlasil, nebo rozhoduje o tom, zda dojde 

k jejímu splnění. Právní úkony, kterým je cizí podmínka, se podle této nauky zpravidla 

neslučují ani s doložkou času.172 

Neplatný je rovněž právní úkon, kterým by mělo dojít k započtení předem, pro případ, 

že by vznikla vzájemná pohledávka způsobilá k započtení.173 Nejsou-li splněny předpoklady 

započtení nebo jde-li o případ, kdy jednostranné započtení není přípustné, je právní úkon, 

který měl započtení způsobit, neplatný. Poté, co překážky započtení odpadnou, musí 

oprávněná strana započtení zopakovat, chce-li dosáhnout zániku vzájemných závazků 

započtením.174 

 Třebaže německý občanský zákoník upravuje pouze jednostranné započtení, 

všeobecně se připouští i započtení dohodou. Ani pro dohodu o započtení se nevyžaduje 

zvláštní forma. Oproti jednostrannému započtení se však nevyžaduje ani splnění předpokladů 

pro započtení. Pohledávky použité k započtení dohodou tak nemusejí být vzájemné, ale 

postačuje, že jimi mohou strany dohody nakládat.175 Ani předmět pohledávek, které mají 

zaniknout započtením dohodou, nemusí být stejnorodý. Pro zánik závazků započtením na 

základě dohody stran není nutné, aby šlo o vymahatelné a splatné závazky. Nevyhledává se 

rovněž oprávnění stran poskytnout plnění na tyto pohledávky.  

I dohoda o započtení však předpokládá, že pohledávky použité k započtení existují, 

jinak je taková dohoda neplatná v rozsahu, ve kterém se týká pohledávek, jež platně 

neexistují. Dohoda o započtení se však může vztahovat i na budoucí pohledávky. V takovém 

                                                             
170 Giesen, D. – BGB allgemeiner Teil: Rechtsgeschäftslehre. Berlín, New York: de Gruyter, 1995, s. 74 - 75 
171 Boemke, B., Ulrici, B. – BGB Allgemeiner Teil. Berlín, Heidelberg: Springer-Verlag, 2009, s. 333 
172 Hübner, H. – Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches. Berlín, New York: de Gruyter, 1996, s. 485 
173 Palandt, O. a kol. – op. cit. v pozn. 144, s. 440 
174 Rozhodnutí Spolkového soudního dvora ze dne 12. 10. 1983, sp. zn. VIII ZR 19/82, uveřejněné v časopisu 
Neue juristische Wochenschrift, roč. 1984, s. 357 
175 Přípustná je rovněž dohoda mezi několika věřiteli a dlužníky, na jejímž základě je započtení možné i bez 
splnění požadavku vzájemnosti pohledávek (Rozhodnutí Spolkového soudního dvora ze dne 27. 3. 1985, sp. zn. 
VIII ZR 5/84, uveřejněné in Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen, svazek 94, s. 132). 
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případě dojde k zániku závazků započtením v okamžiku, kdy tyto závazky vzniknou.176 

Přípustná je i dohoda, kterou se strany zavážou v budoucnu uzavřít dohodu o započtení. 

Zákazy jednostranného započtení pohledávek pro dohodu o započtení platí jen tam, kde 

směřují k ochraně zájmů třetích osob, zejména v oblasti práva obchodních společností. 

Jestliže je účelem zákazu jednostranného započtení ochrana věřitele pohledávky, vůči níž 

jednostranné započtení směřuje, lze dohodu o započtení uzavřít poté, co se tato pohledávka 

stala splatnou. Po splatnosti této pohledávky totiž může provést její věřitel jednostranné 

započtení, a proto může také uzavřít dohodu o započtení.177 

V některých případech je jednostranné započtení pohledávek, které by jinak byly 

k započtení způsobilé, nepřípustné. Zákaz jednostranného započtení pohledávek přitom může 

vyplývat ze zákona i z dohody stran. Zákaz započtení lze sjednat výslovně i mlčky. 

Rozhodovací činnost soudů dospěla k závěru, že zákaz započtení obsahuje například ujednání 

o platebních podmínkách při platbách v hotovosti oproti vydání přepravních dokumentů nebo 

o dodání oproti předání šeku.178 Naopak omezení pro sjednávání zákazů jednostranného 

započtení vyplývají ze zvláštních právních předpisů, například právní úpravy všeobecných 

obchodních podmínek,179 jakož i z obecných právních zásad. 

 Kromě zmíněného zákazu jednostranného započtení pohledávek, vůči nimž dlužníkovi 

náleží námitka, a nejsou proto plně vymahatelné, a zákazu jednostranného započtení proti 

pohledávkám přikázaným při výkonu rozhodnutí a pohledávkám veřejnoprávních korporací, 

obsahuje německý občanský zákoník také zákaz jednostranného započtení proti pohledávkám 

z nedovolených jednání a proti pohledávkám, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí. 

Podle § 393 BGB není započtení přípustné proti pohledávce z úmyslně spáchaného 

nedovoleného jednání.180 Jde o pohledávky z civilních deliktů, pokud vznikly z úmyslného 

jednání, a zákaz jednostranného započtení směřuje vůči škůdci. Stojí-li proti sobě pohledávky 

téhož druhu, platí zákaz jednostranného započtení pro obě.181 Naopak pohledávky 

                                                             
176 Berger, K. P. – op. cit. v pozn. 9, s. 152 
177 Palandt, O. a kol. – op. cit. v pozn. 144, s. 440 
178 Tamtéž, s. 439 
179 § 309 bod 3. BGB: Auch soweit eine Abweichung von den gesetzlichen Vorschriften zulässig ist, ist in 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam eine Bestimmung, durch die dem Vertragspartner des 
Verwenders die Befugnis genommen wird, mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung 
aufzurechnen. (I pokud je odchýlení od zákonných předpisů přípustné, je ve všeobecných obchodních 
podmínkách neúčinné ustanovení, kterým se smluvnímu partneru uživatele odnímá oprávnění započítat 
nespornou nebo pravomocně přiznanou pohledávku.) 
180 Gegen eine Forderung aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung ist die Aufrechnung nicht 
zulässig. (Proti pohledávce z úmyslného protiprávního jednání není započtení přípustné.) 
181 Rozhodnutí Spolkového soudního dvora uveřejněné v časopisu Neue juristische Wochenschrift, roč. 1981, s. 
766; opačně Fikentscher, W., Heinemann, A. – Schuldrecht. Berlín: De Gruyter Rechtswissenschaftsverlag, 
2006, s. 173 
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z úmyslného protiprávního jednání může jejich věřitel k jednostrannému započtení použít bez 

omezení. 

 Podle § 394 BGB není přípustné jednostranné započtení proti pohledávkám, které 

nelze postihnout při výkonu rozhodnutí.182 Tento zákaz platí jak ohledně pohledávek, které při 

výkonu rozhodnutí nelze postihnout vůbec, tak ohledně pohledávek, které lze při výkonu 

rozhodnutí postihnout jen podmíněně. Jestliže však exekuční soud rozhodne o přípustnosti 

postižení takových pohledávek, zákaz jednostranného započtení proti těmto pohledávkám 

odpadne.183 Zákaz jednostranného započtení proti pohledávkám vyloučeným z výkonu 

rozhodnutí směřuje k ochraně základních životních podmínek věřitele těchto pohledávek.  

Výjimku představují zejména pohledávky vůči nemocenským pojišťovnám, výpomocným 

fondům a podobné pohledávky, vůči nimž lze jednostranně započítat dlužné příspěvky do 

těchto pokladen nebo fondů. Podle výsledků rozhodovací činnosti soudů lze vůči pohledávce, 

která není postižitelná při výkonu rozhodnutí, započítat i pohledávku z úmyslného 

protiprávního jednání, pokud obě pohledávky skutkově souvisejí.184 

 Pro zánik závazků započtením platí obdobně zásada dobré víry, které má vyhovět 

dlužník při splnění závazku podle § 242 BGB.185 Započtení, které je s těmito požadavky 

v rozporu, je proto neplatné. Za zneužití práva se tak považuje například postup dlužníka, 

který se v dohodě o narovnání zavázal ke splnění, aniž by si vyhradil započtení vzájemné 

pohledávky, a poté provedl započtení za použití pohledávky, kterou nabyl jen za tímto 

účelem.186 Jinak se ovšem již možnosti provést jednostranným právním úkonem započtení 

vzájemných pohledávek poskytuje ochrana, protože jde o majetkovou hodnotu strany, která 

takový právní úkon může učinit, jež jí nemůže být proti její vůli odňata. To se projevuje i 

v případě odstoupení od smlouvy, které § 352 BGB zbavuje účinků, pokud je jeho důvodem 

                                                             
182 Soweit eine Forderung der Pfändung nicht unterworfen ist, findet die Aufrechnung gegen die Forderung nicht 
statt. Gegen die aus Kranken-, Hilfs- oder Sterbekassen, insbesondere aus Knappschaftskassen und Kassen der 
Knappschaftsvereine, zu beziehenden Hebungen können jedoch geschuldete Beiträge aufgerechnet werden. 
(Pokud pohledávka není postižitelná při výkonu rozhodnutí, nelze započítat proti této pohledávce. Proti plněním 
z nemocenských, výpomocných nebo pozůstalostních pokladen, zvláště z hornických pokladen a pokladen 
hornických spolků, však lze započíst dlužné příspěvky.)  
183 Schellhammer, K. – Schuldrecht nach Anspruchsgrundlagen samt BGB Allgemeiner Teil. Heidelberg, 
Mnichov, Landsberg, Frech, Hamburk: C. F. Müller, 2011, s. 795 
184 Tak již rozhodnutí Říšského soudu uveřejněné in Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, svazek 
85, s. 117 
185 Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die 
Verkehrssitte es erfordern. (Dlužník je povinen poskytnout plnění tak, jak to žádá dobrá víra s přihlédnutím ke 
zvyklostem právního styku.) 
186 Schellhammer, K. – op. cit. v pozn. 183, s. 795 
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prodlení se splněním závazku, jehož se dlužník může zprostit započtením, a dlužník 

neprodleně po odstoupení započtení prohlásí.187 

 Účinky započtení nastávají podle § 389 BGB188 k okamžiku, ve kterém se pohledávky 

setkaly jako způsobilé k započtení, a to v rozsahu, v jakém se navzájem kryly. Poté, co strana 

provedla jednostranné započtení, nemůže je odvolat a adresát právního úkonu, kterým 

k započtení došlo, nemůže v rozsahu, v jakém v důsledku provedeného započtení vzájemné 

pohledávky zanikly, provést jiné započtení. Účinky započtení tedy i v německém občanském 

právu nastávají zpětně. V důsledku toho zanikají zpětně i pohledávky na zaplacení smluvních 

pokut za prodlení, úroků z prodlení a odpadají i jiné následky prodlení dlužníka.189 Plnění, 

které na ně již dlužník poskytl, může žádat zpět jako bezdůvodné obohacení. Na druhé straně 

pouhá způsobilost pohledávek k započtení neznamená, že by dlužník nemohl svůj závazek 

splnit. Poskytne-li plnění, ačkoli mohl přivodit zánik svého závazku započtením, nevzniká 

věřiteli bezdůvodné obohacení, protože dlužník plní skutečný dluh. 190 

 Účinky jednostranného započtení nastávají bez ohledu na vůli adresáta právního 

úkonu, kterým k jednostrannému započtení dochází. Adresátovi tohoto právního úkonu však 

přísluší námitka upravená v § 396 odst. 1 BGB,191 která může směřovat proti určení 

pohledávek, jež mají být předmětem započtení v případech, kdy jedné nebo druhé straně 

náleží více pohledávek způsobilých k započtení. Jestliže adresát právního úkonu, kterým 

dochází k jednostrannému započtení, takovému určení pohledávek, jež mají započtením 

zaniknout, bez zbytečného odkladu odporuje nebo jestliže projev vůle směřující k započtení 

takové určení neobsahuje, použije se obdobně § 366 odst. 2 BGB o započítání na plnění.192 

                                                             
187 Der Rücktritt wegen Nichterfüllung einer Verbindlichkeit wird unwirksam, wenn der Schuldner sich von der 
Verbindlichkeit durch Aufrechnung befreien konnte und unverzüglich nach dem Rücktritt die Aufrechnung 
erklärt. (Odstoupení kvůli nesplnění závazku se stane neúčinným, jestliže se dlužník tohoto závazku mohl 
zprostit započtením a neprodleně po odstoupení prohlásí započtení.) 
188 Die Aufrechnung bewirkt, dass die Forderungen, soweit sie sich decken, als in dem Zeitpunkt erloschen 
gelten, in welchem sie zur Aufrechnung geeignet einander gegenübergetreten sind. (Započtení způsobuje, že 
pohledávky, pokud se kryjí, se považují za zaniklé v okamžiku, kdy se setkaly jako způsobilé k započtení.) 
189 Brox, H. – op. cit. v pozn. 13, s. 109; opačně Fikentscher, W, Heinemann, A. – op. cit. v pozn. 181, s. 172 
ohledně pohledávek na zaplacení smluvní pokuty. Přitom se odkazuje na § 341 odst. 3 BGB: Nimmt der 
Gläubiger die Erfüllung an, so kann er die Strafe nur verlangen, wenn er sich das Recht dazu bei der Annahme 
vorbehält. (Jestliže věřitel přijme splnění, může pokutu žádat, jen jestliže si k tomu při přijetí vyhradí právo.) 
190 Brox, H. – op. cit. v pozn. 13, s. 109 
191 Hat der eine oder der andere Teil mehrere zur Aufrechnung geeignete Forderungen, so kann der aufrechnende 
Teil die Forderungen bestimmen, die gegeneinander aufgerechnet werden sollen. Wird die Aufrechnung ohne 
eine solche Bestimmung erklärt oder widerspricht der andere Teil unverzüglich, so findet die Vorschrift des § 
366 Abs. 2 entsprechende Anwendung. (Má-li jedna nebo druhá strana více pohledávek způsobilých k započtení, 
může strana, která započtení provádí, určit, které pohledávky mají být navzájem započteny. Jestliže dojde 
k započtení bez takového určení nebo odporuje-li druhá strana bez zbytečného odkladu tomuto určení, použije se 
obdobně § 366 odst. 2.) 
192 Trifft der Schuldner keine Bestimmung, so wird zunächst die fällige Schuld, unter mehreren fälligen 
Schulden diejenige, welche dem Gläubiger geringere Sicherheit bietet, unter mehreren gleich sicheren die dem 



59 
 

Námitku vůči určení, která pohledávka z více pohledávek způsobilých k započtení má 

započtením zaniknout, však může vznést jen strana, která by sama byla k jednostrannému 

započtení oprávněna.193 Má-li strana, která započtení provádí, vůči druhé straně promlčené i 

nepromlčené pohledávky, vychází se z toho, že započtením mají nejprve zaniknout její 

promlčené pohledávky.194 Naopak, jestliže započtení směřuje proti vzájemným pohledávkám, 

z nichž některé se promlčely, v pochybnostech zanikají započtením nejprve vzájemné 

nepromlčené pohledávky.195 

Pokud strana, která provádí započtení, dluží věřiteli kromě jistiny i úroky a náklady 

spojené s vymáháním pohledávky, použijí se rovněž obdobně předpisy o započítání na plnění 

podle § 367 BGB.196 I zde může projev vůle směřující k započtení obsahovat odchylné určení, 

avšak věřitel má právo je odmítnout. V takovém případě je určení provedené v právním 

úkonu, kterým došlo k započtení, neplatné a použijí se pravidla o započítání na plnění. 

Právní úkon směřující k započtení lze učinit i v řízení. Takový právní úkon má hmotně 

právní význam jako důvod zániku závazku i procesní význam. Jestliže jej soud odmítne 

z procesních důvodů, zejména v případech, kdy uplynula lhůta stanovená pro procesní úkony 

a jejich připuštění by podle přesvědčení soudu vedlo k průtahům v řízení a k opoždění 

nedošlo z omluvitelných důvodů (§ 296 ZPO), lze započítávanou pohledávku uplatnit jinak.197 

V pochybnostech se námitka započtení vznesená v řízení považuje zásadně za eventuální 

námitku, kterou účastník řízení vznáší jen pro případ, že by soud dospěl k závěru, že druhému 

účastníkovi přísluší pohledávka, proti níž námitka započtení směřuje. Takový postup 

účastníka řízení neodporuje ani § 388 BGB, který zapovídá v právním úkonu směřujícím 

k započtení podmínky nebo doložky času. Námitka započtení vznesená in eventum podle 

některých stanovisek ve skutečnosti žádnou hmotněprávní podmínku neobsahuje, protože 

                                                                                                                                                                                              
Schuldner lästigere, unter mehreren gleich lästigen die ältere Schuld und bei gleichem Alter jede Schuld 
verhältnismäßig getilgt. (Jestliže dlužník neprovede žádné určení, je splněn nejprve splatný dluh, z několika 
splatných dluhů ten, který věřiteli poskytuje menší jistotu, mezi několika stejně zajištěnými ten, který je pro 
dlužníka tíživější, z několika stejně tíživých starší dluh a stejně staré dluhy jsou plněny poměrně.) 
193 Palandt, O. a kol. – op. cit. v pozn. 144, s. 444 
194 Rozhodnutí Spolkového soudního dvora ze dne 2. 10. 1986, sp. zn. III ZR 163/85, uveřejněné v časopisu 
Neue juristische Wochenschrift, roč. 1987, s. 182 
195 Palandt, O. a kol. – op. cit. v pozn. 144, s. 444 
196 § 367 odst. 1 BGB: Hat der Schuldner außer der Hauptleistung Zinsen und Kosten zu entrichten, so wird eine 
zur Tilgung der ganzen Schuld nicht ausreichende Leistung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und 
zuletzt auf die Hauptleistung angerechnet. (Jestliže má dlužník kromě jistiny splnit úroky a náklady, započítá se 
plnění, které nepostačuje ke splnění celého dluhu, nejprve na náklady, potom na úroky a nakonec na jistinu.) 
§ 367 odst. 2 BGB: Bestimmt der Schuldner eine andere Anrechnung, so kann der Gläubiger die Annahme der 
Leistung ablehnen. (Určí-li dlužník jiné započítání na plnění, může věřitel přijetí plnění odmítnout.) 
197 Rozhodnutí Spolkového soudního dvora uveřejněné in Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in 
Zivilsachen, svazek 16, s. 140 
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existence vzájemné pohledávky náleží k předpokladům započtení.198 Soud k takové námitce 

přihlíží, jen jestliže považuje uplatnění pohledávky, vůči níž námitka směřuje, za odůvodněné. 

Bez zkoumání pohledávky, vůči které námitka započtení směřuje, se soud započtením může 

zabývat, pokud účastník řízení, který námitku započtení vznesl, pohledávku druhého 

účastníka nepopírá a svou obranu omezil jen na vznesení námitky započtení.199 Jestliže je 

předmětem řízení jen část pohledávky, je podle pravidel o započtení mezi více pohledávkami 

obsažených v § 396 BGB třeba vycházet z toho, že vůli účastníka, který provádí započtení, 

odpovídá, aby zanikla právě ta část pohledávky, která je předmětem řízení.200 Uplatnění 

pohledávky námitkou započtení vznesenou v řízení podle § 204 bod 5. BGB staví promlčecí 

lhůtu.201 

Civilní soud musí o námitce započtení rozhodnout, i když rozhodnutí o pohledávce, 

která je namítána k započtení, náleží do pravomoci soudů ve věcech rodinných nebo ve 

věcech pracovních anebo jestliže náleží do smírčího soudnictví. Naopak v případě, že by 

rozhodnutí o pohledávce uplatněné k započtení náleželo do pravomoci správních soudů, musí 

civilní soud vyčkat jejich rozhodnutí. Rozdílnost v pravomoci uvnitř soustavy správních 

soudů rozhodnutí o námitce započtení nepřekáží. Soud obecného správního soudnictví proto 

může rozhodnout o námitce započtení pohledávky, o které by jinak rozhodoval soud 

zvláštního správního soudnictví a naopak.202 Soudy však nemohou založit rozhodnutí na 

námitce započtení pohledávky, ohledně níž strany sjednaly rozhodčí smlouvu203 nebo 

dohodou založily pravomoc cizozemského soudu. 

Námitka započtení vznesená v řízení nezakládá překážku zahájené věci, a proto tutéž 

pohledávku lze k započtení namítnout současně v několika řízeních anebo ohledně takové 

                                                             
198 Palandt, O. a kol. – op. cit. v pozn. 144, s. 441 nebo Fikentscher, W., Heinemann, A. – op. cit. v pozn. 181, s. 
170. Opačně Medicus, D – op. cit. v pozn. 14, s. 136, podle něhož jde o podmínku, která však u adresáta 
započtení nevyvolává nejistotu, protože se v řízení, v němž byla vznesena, vyjasní, zda se tato podmínka splnila, 
či zda odpadla. 
199 Palandt, O. a kol. – op. cit. v pozn. 144, s. 441 
200 Rozhodnutí Spolkového soudního dvora uveřejněné in Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in 
Zivilsachen, svazek 56, s. 314 
201 Die Verjährung wird gehemmt durch die Geltendmachung der Aufrechnung des Anspruchs im Prozess. 
(Promlčení se staví uplatněním započtení nároku v řízení.) 
202 Palandt, O. a kol. – op. cit. v pozn. 144, s. 441 
203 Rozhodnutí Spolkového soudního dvora uveřejněné in Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in 
Zivilsachen, svazek 38, s. 254. Předchozí rozhodnutí námitku započtení pohledávky, která podléhá rozhodčí 
smlouvě, i v řízení před obecnými soudy připouštěly, protože jen uzavření rozhodčí smlouvy neznamená 
smluvený zákaz započtení se vzájemnými pohledávkami, pro které rozhodčí smlouva uzavřena nebyla. 
Započtení takové pohledávky se vzájemnou pohledávkou žalobce proto z hlediska hmotného práva vede 
k zániku obou pohledávek v rozsahu, v jakém se kryjí, a soud k němu musí přihlédnout. Později však Spolkový 
soudní dvůr dospěl k závěru, že toto pojetí dostatečně nezohledňuje, že uzavřením rozhodčí smlouvy chtěly 
strany vyloučit možnost dovolávat se započtení takové pohledávky v řízení před soudy, třebaže rozhodčí 
smlouva sama neobsahuje zákaz započtení. 
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pohledávky podat žalobu. Vyhoví-li soud žalobě o pohledávce, proti níž byla vznesena 

námitka započtení, vztahuje se právní moc takového rozhodnutí též na závěr o neexistenci 

pohledávky uplatněné k započtení (§ 322 odst. 2 ZPO).204 Totéž platí i v opačném případě. 

Zamítne-li soud žalobu o splnění pohledávky, vůči níž byla vznesena námitka započtení, 

s odůvodněním, že pohledávka, která byla předmětem řízení, zanikla v důsledku tohoto 

započtení, vztahuje se právní moc takového rozhodnutí i na závěr o zániku započítávané 

pohledávky až do výše, v jaké se obě pohledávky kryly.205 

Podle § 94 německého insolvenčního řádu206 se zachovává způsobilost pohledávek 

insolvenčního věřitele k započtení proti pohledávkám náležejícím do majetkové podstaty, 

pokud mu náleželo právo jednostranně je započítat již v době zahájení insolvenčního řízení.207 

Započtení po zahájení insolvenčního řízení nepřekáží ani nedostatek některých předpokladů 

tohoto způsobu zániku závazků, nastoupí-li v průběhu insolvenčního řízení. Tak podle § 95 

odst. 1 insolvenčního řádu208 se může uskutečnit započtení pohledávek, z nichž jedna nebo 

obě v době zahájení insolvenčního řízení jsou podmíněny odkládací podmínkou nebo dosud 

nedospěly anebo nesplňují předpoklad stejnorodosti předmětu plnění, až dojde ke splnění 

předpokladů jejich způsobilosti k započtení. Nelze však započítat proti pohledávce, která se 

stane nepodmíněnou a splatnou dříve, než se může započtení uskutečnit. Podle § 95 odst. 2 

insolvenčního řádu209 jsou pak k započtení způsobilé i pohledávky vyjádřené v různých 

                                                             
204 § 322 odst. 2 ZPO: Hat der Beklagte die Aufrechnung einer Gegenforderung geltend gemacht, so ist die 
Entscheidung, dass die Gegenforderung nicht besteht, bis zur Höhe des Betrages, für den die Aufrechnung 
geltend gemacht worden ist, der Rechtskraft fähig. (Jestliže žalovaný uplatnil započtení vzájemné pohledávky, je 
rozhodnutí o tom, že vzájemná pohledávka neexistuje, způsobilé nabýt právní moci, až do výše částky, pro 
kterou bylo započtení uplatněno.) 
205 Kaduk, H., Amann, H. in von Staundiger, J. a kol. – J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Svazek 2. Berlín: Sellier de Gruyter, 1994, s. 552 
206 Insolvenční řád ze dne 5. 10. 1994 (BGBl. I, s. 2866), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 1999. 
207 Ist ein Insolvenzgläubiger zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzfahrens kraft Gesetzes oder auf Grund einer 
Vereinbarung zur Aufrechnung berechtigt, so wird dieses Recht nicht berührt. (Jestliže je insolvenční věřitel 
v době zahájení insolvenčního řízení oprávněn  na základě zákona nebo dohody stran k započtení, není toto 
právo dotčeno.) 
208 Sind zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens die aufzurechnenden Forderungen oder eine von 
ihnen noch aufschiebend bedingt oder nicht fällig oder die Forderungen noch nicht auf gleichartige Leistungen 
gerichtet, so kann die Aufrechnung erst erfolgen, wenn ihre Voraussetzungen eingetreten sind. Die §§ 41, 45 
sind nicht anzuwenden. Die Aufrechnung ist ausgeschlossen, wenn die Forderung, gegen die aufgerechnet 
werden soll, unbedingt und fällig wird, bevor die Aufrechnung erfolgen kann. (Jestliže v době zahájení 
insolvenčního řízení jsou pohledávky, které mají být započteny, nebo některá z nich ještě podmíněny odkládací 
podmínkou nebo nejsou splatné nebo předmětem pohledávek ještě nejsou stejnorodá plnění, může se započtení 
uskutečnit, až nastoupí jeho předpoklady. § 41 a 45 se nepoužijí. Započtení je vyloučeno, jestliže pohledávka, 
vůči níž má být započteno, se stane nepodmíněnou a splatnou dříve, než se může započtení uskutečnit.) 
209 Die Aufrechnung wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß die Forderungen auf unterschiedliche Währungen 
oder Rechnungseinheiten lauten, wenn diese Währungen oder Rechnungseinheiten am Zahlungsort der 
Forderung, gegen die aufgerechnet wird, frei getauscht werden können. Die Umrechnung erfolgt nach dem 
Kurswert, der für diesen Ort zur Zeit des Zugangs der Aufrechnungserklärung maßgeblich ist. (Započtení není 
vyloučeno tím, že pohledávky znějí na různé měny nebo účetní jednotky, jestliže tyto měny nebo účetní jednotky 
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měnách nebo účetních jednotkách, pokud jsou volně směnitelné v místě plnění. Určující je 

přitom pohledávka, vůči níž započtení směřuje. 

Podobně jako v Rakousku se však přípustnost započtení po zahájení insolvenčního 

řízení podle § 96 odst. 1 německého insolvenčního řádu omezuje,210 jestliže se insolvenční 

věřitel stal nositelem závazku vůči majetkové podstatě až po zahájení insolvenčního řízení 

nebo teprve v této době nabyl od jiného věřitele svou pohledávku nebo nabyl oprávnění 

provést jednostranné započtení relativně neplatným právním úkonem anebo jde o věřitele, 

jehož pohledávka má být splněna z majetku dlužníka, kterým může dlužník volně nakládat, 

avšak věřitel sám musí plnit do majetkové podstaty. V těchto případech není započtení 

přípustné. 

 

4. Právní úprava započtení ve Švýcarsku 

 

 První pokus o sjednocení soukromého práva ve švýcarských kantonech přijetím 

společného švýcarského občanského zákoníku se uskutečnil již v roce 1798, avšak nepřinesl 

žádný výsledek. V první polovině devatenáctého století tak jednotlivé kantony počaly 

závazkové právo kodifikovat v rámci svých právních předpisů o soukromém právu. Překážky 

vzájemnému obchodu začaly odpadat po roce 1848 a s prudkým rozvojem hospodářství se 

stupňovala potřeba sjednocení právní úpravy zejména v oblasti obchodního práva. Teprve 

přijetím spolkové ústavy v roce 1874 získala švýcarská konfederace částečnou zákonodárnou 

pravomoc v oblasti soukromého práva. 

 Jako první výsledek úsilí o sjednocení soukromého práva ve Švýcarsku nabyl v roce 

1883 účinnosti spolkový zákon o závazkovém právu, k jehož významným rysům náležel 

monistický přístup, tedy jednotná úprava pro obchodní i neobchodní závazkové vztahy. Poté, 

co v roce 1898 došlo k rozšíření zákonodárné pravomoci konfederace v oblasti soukromého 

práva, vznikla potřeba revize zákona o závazkovém právu. Některé části jeho úpravy byly 

                                                                                                                                                                                              
mohou být volně směněny v místě plnění pohledávky, vůči níž se započítává. Přepočet se děje podle kursové 
hodnoty, která je pro toto místo rozhodná v době doručení prohlášení o započtení.) 
210 Die Aufrechnung ist unzulässig, 1. wenn ein Insolvenzgläubiger erst nach der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens etwas zur Insolvenzmasse schuldig geworden ist, 2. wenn ein Insolvenzgläubiger seine 
Forderung erst nach der Eröffnung des Verfahrens von einem anderen Gläubiger erworben hat, 3. wenn ein 
Insolvenzgläubiger die Möglichkeit der Aufrechnung durch eine anfechtbare Rechtshandlung erlangt hat, 
4. wenn ein Gläubiger, dessen Forderung aus dem freien Vermögen des Schuldners zu erfüllen ist, etwas zur 
Insolvenzmasse schuldet. (Započtení je nepřípustné, 1. jestliže se insolvenční věřitel stal dlužníkem závazku, 
který má být splněn do majetkové podstaty, teprve po zahájení insolvenčního řízení, 2. jestliže insolvenční 
věřitel svou pohledávku nabyl od jiného věřitele až po zahájení insolvenčního řízení, 3. jestliže insolvenční 
věřitel získal možnost započtení relativně neplatným právním úkonem, 4. jestliže věřitel, jehož pohledávka má 
být splněna z majetku, kterým může dlužník volně nakládat, je povinen splnit závazek do majetkové podstaty.)  
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přeneseny do občanského zákoníku, o jiné byl doplněn a v roce 1912 nabyl spolu se 

švýcarským občanským zákoníkem z roku 1907 účinnosti nový zákon o závazkovém právu 

jako pátá část švýcarského občanského zákoníku.211 

 Předpoklady jednostranného započtení jsou vzájemnost pohledávek, které mají 

zaniknout započtením, vymahatelnost pohledávky použité k započtení, právo splnit 

pohledávku, vůči níž jednostranné započtení směřuje, a stejnorodost plnění, která jsou 

předmětem započítávaných pohledávek. K zániku závazků započtením se naopak nevyžaduje, 

aby započítávané pohledávky vznikly ze stejného právního úkonu nebo vůbec vykazovaly 

věcnou souvislost. Způsobilost pohledávek k započtení proto nezávisí na tom, z jakého 

právního důvodu vznikly. Započtení rovněž nepřekáží různá výše plnění. Převyšuje-li 

pohledávka strany, která započtení provádí, vzájemnou pohledávku za touto stranou, zůstane 

jí zbývající část její pohledávky, která započtením nezanikne. Naopak, je-li započítávaná 

pohledávka nižší než vzájemná pohledávka, vůči níž započtení směřuje, je strana, která 

započtení provádí, povinna splnit zbývající část svého závazku a adresát právního úkonu 

směřujícího k započtení musí toto částečné plnění jako věřitel vzájemné pohledávky přijmout, 

jakkoli pro zánik závazků splněním podle čl. 69 odst. 1 OR212 platí opačná zásada, podle níž 

věřitel částečné plnění není povinen přijmout. Podle čl. 120 odst. 2 OR se pak ke způsobilosti 

pohledávek k započtení nevyžaduje ani jejich likvidita.213 K započtení tedy lze použít i 

pohledávky, které nebyly přiznány pravomocným rozhodnutím ani písemně uznány, jakož i 

pohledávky, které jsou z jakéhokoli důvodu sporné. Švýcarská právní úprava tak vyslovuje, 

co bylo třeba zejména v rakouském právu dovozovat výkladem. 

 Pohledávky, které mají započtením zaniknout, musejí být především vzájemné, tedy 

musejí příslušet dvěma osobám vůči sobě navzájem. Ze zvláštních právních předpisů mohou 

vyplývat výjimky. Jde zejména o oblast společenstevního práva v případech, kdy se připouští 

započtení pohledávek i přes subjektivitu právnické osoby odlišnou od subjektivity jejích 

společníků nebo členů.214 Podobně jako v rakouském právu se připouštějí rovněž ujednání o 

započtení v rámci koncernu, pro které postačuje, aby byla zachována vzájemnost v poměru 

mezi celými podnikatelskými seskupeními, třebaže jinak chybí vzájemnost mezi věřiteli a 

                                                             
211 Spolkový zákon ze dne 30. 3. 1911 týkající se doplnění občanského zákoníku 
212 Der Gläubiger braucht eine Teilzahlung nicht anzunehmen, wenn die gesamte Schuld feststeht und fällig ist. 
(Věřitel nemusí přijmout částečné plnění, jestliže je celý dluh jistý a splatný.) 
213 Der Schuldner kann die Verrechnung geltend machen, auch wenn seine Gegenforderung bestritten wird. 
(Dlužník může uplatnit započtení, i když je jeho vzájemná pohledávka popírána.) 
214 K výjimečným okolnostem, za kterých lze dát přednost zásadě ochrany dobré víry před odlišením právní 
subjektivity obchodní společnosti a jejího jediného společníka, se vyslovil Spolkový soud například v rozhodnutí 
ze dne 12. 5. 1959 uveřejněném in Bundesgerichtsentscheide, svazek 85 II, s. 111 a násl. 
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dlužníky, kteří do nich náležejí.215 Podle čl. 169 odst. 2 OR216 pak může dlužník vůči 

nabyvateli pohledávky započítat některé vzájemné pohledávky za postupitelem. 

Jinak však dlužník nemůže svůj závazek vůči věřiteli započítat s pohledávkou, která 

mu náleží za třetí osobou, stejně jako s pohledávkou třetí osoby za věřitelem. Kdyby bylo 

možné provést započtení závazku vůči věřiteli s pohledávkou dlužníka za třetí osobou, 

nedošlo by k uspokojení pohledávky věřitele. Započtení závazku vůči věřiteli s pohledávkou 

třetí osoby za věřitelem by pak mohlo věřiteli odejmout možnost započítat vlastní vzájemné 

závazky s pohledávkami za dlužníkem, popřípadě za třetí osobou. U promlčených 

pohledávek, které již není možné proti námitce promlčení vymáhat, avšak jejich způsobilost 

k započtení nastala dříve, než se promlčely, by to znamenalo, že věřitel již nemůže dosáhnout 

ani jejich náhradního uspokojení.217 Z těchto důvodů tak například podle čl. 121 OR pro 

nedostatek vzájemnosti nemůže ručitel použít pohledávku dlužníka, jehož závazek ručení 

zajišťuje, k započtení vůči věřiteli zajištěné pohledávky, avšak má právo splnění ručitelského 

závazku odepřít, jestliže by mohl jednostranné započtení provést dlužník zajištěné 

pohledávky.218 

Nedostatek vzájemnosti jako předpokladu jednostranného započtení brání rovněž 

započtení pohledávky za dlužníkem s pohledávkou dlužníka za třetí osobou, protože adresát 

právního úkonu směřujícího k započtení by sice jako věřitel pohledávky za třetí osobou byl 

povinen přijmout plnění od nedlužníka,219 avšak není povinen strpět náhradní uspokojení své 

pohledávky od osoby, která není jeho dlužníkem. Pohledávka za věřitelem třetí osoby by tedy 

musela být nejprve postoupena této třetí osobě, která by pak zmocnila postupitele, aby v jejím 

zastoupení učinil projev vůle směřující k započtení se vzájemnou pohledávkou věřitele. 

Obdobně nelze započítat pohledávku za dlužníkem s pohledávkou, kterou má za věřitelem, 

jenž započtení provádí, třetí osoba.220 

                                                             
215 Bucher, E. – op. cit. v pozn. 23, s. 434 
216 Ist eine Gegenforderung des Schuldners in diesem Zeitpunkt noch nicht fällig gewesen, so kann er sie 
dennoch zur Verrechnung bringen, wenn sie nicht später als die abgetretene Forderung fällig geworden ist. 
(Jestliže vzájemná pohledávka dlužníka v tomto okamžiku ještě nebyla splatná, může ji přesto započítat, jestliže 
se nestala splatnou později než postoupená pohledávka; tímto okamžikem se v návaznosti na čl. 169 odst. 1 OR 
rozumí okamžik, kdy se dlužník o postoupení pohledávky dozvěděl.) 
217 Bucher, E. – op. cit. v pozn. 23, s. 435 
218 Der Bürge kann die Befriedigung des Gläubigers verweigern, soweit dem Hauptschuldner das Recht der 
Verrechnung zusteht. (Ručitel může odepřít uspokojení věřitele, pokud dlužníkovi přísluší právo provést 
započtení.) Tohoto práva se však ručitel může vzdát, jak vyplývá z čl. 492 odst. 4 OR, v němž se vypočítávají 
práva, kterých se ručitel vzdát nemůže. Právo odepřít splnění ručitelského závazku podle čl. 121 OR k nim však 
nenáleží. 
219 Čl. 68 OR: Der Schuldner ist nur dann verpflichtet, persönlich zu erfüllen, wenn es bei der Leistung auf seine 
Persönlichkeit ankommt. (Dlužník je povinen plnit osobně, jen jestliže při plnění záleží na jeho osobě.) 
220 Bucher, E. – op. cit. v pozn. 23, s. 435 



65 
 

Možnost dlužníka nakládat pohledávkou, kterou chce použít k započtení proti 

vzájemné pohledávce věřitele, nesmí být omezena. Z tohoto důvodu nemůže započítat 

pohledávku, která je zastavena nebo která byla při výkonu rozhodnutí přikázána 

vymáhajícímu věřiteli. Naopak dlužník přikázané nebo zastavené pohledávky proti této 

pohledávce může jednostranně započítat, jestliže jeho vzájemná pohledávka existovala v době 

oznámení o vzniku zástavního práva nebo o přikázání pohledávky a není splatná později než 

zastavená nebo přikázaná pohledávka.221 

Vzhledem k tomu, že započtení představuje i způsob, jakým lze vynutit uspokojení 

pohledávky bez ohledu na vůli dlužníka, vyžaduje se k jednostrannému započtení 

vymahatelnost pohledávky použité k jednostrannému započtení. Vymahatelnost pohledávek 

znamená, že je lze uplatnit žalobou a že jsou splatné.222 Započíst proto nelze pohledávky z her 

a sázek, které podle čl. 513 odst. 1 a čl. 515 odst. 1 OR223 nejsou vymahatelné vůbec, ani 

pohledávky podmíněné odkládací podmínkou nebo pohledávky, vůči nimž příslušejí jiné 

námitky, pro něž je nelze úspěšně vymáhat. Vyloučení těchto pohledávek z jednostranného 

započtení však trvá jen po dobu, po kterou lze tyto námitky uplatnit. To platí například pro 

námitku nesplněné smlouvy podle čl. 82 OR,224 po jejímž odpadnutí lze pohledávku, proti níž 

dosud směřovala, k jednostrannému započtení použít.  

Pokud dojde k projevu vůle směřujícímu k jednostrannému započtení v případě, kdy 

pro námitku vůči započítávané pohledávce jednostranné započtení nemá místo, je započtení 

neplatné od počátku, jakkoli soud v případném sporu k této neplatnosti nepřihlíží z úřední 

povinnosti, nýbrž teprve na základě uplatnění takové námitky účastníkem, jemuž přísluší.225 

Oproti pohledávce použité k jednostrannému započtení nemusí být pohledávka, vůči 

níž jednostranné započtení směřuje, splatná a nemusí jít ani o pohledávku, kterou lze uplatnit 

žalobou. Předpokladem způsobilosti této pohledávky k započtení je pouze okolnost, že tuto 

                                                             
221 Becker, H. in Gmür, M. a kol. – op. cit. v pozn. 6, s. 633 
222 Bucher, E. – op. cit. v pozn. 23, s. 436 
223 Čl. 513 odst. 1 OR: Aus Spiel und Wette entsteht keine Forderung. (Ze sázky a hry nevzniká žádná 
pohledávka; ve skutečnosti jde však pouze o vyloučení vymahatelnosti takových pohledávek, které trvají jen 
jako naturální pohledávky.)  
Čl. 515 odst. 1 OR: Aus Lotterie- oder Ausspielgeschäften entsteht nur dann eine Forderung, wenn die 
Unternehmung von der zuständigen Behörde bewilligt worden ist. (Z loterijních a výherních podniků vzniká 
pohledávka, jen jestliže jejich provozování povolil příslušný úřad; i zde jde jen o vyjádření naturální povahy 
ostatních pohledávek z her a sázek.) 
224 Wer bei einem zweiseitigen Vertrage den andern zur Erfüllung anhalten will, muss entweder bereits erfüllt 
haben oder die Erfüllung anbieten, es sei denn, dass er nach dem Inhalte oder der Natur des Vertrages erst später 
zu erfüllen hat. (Kdo při dvoustranných smlouvách chce žádat splnění závazku druhé strany, musel buď už 
splnit, nebo splnění nabídnout, ledaže podle obsahu nebo povahy smlouvy musí plnit až později.) 
225 Bucher, E. – op. cit. v pozn. 23, s. 436 
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pohledávku je dlužník oprávněn splnit. Dlužník přitom podle čl. 81 odst. 1 OR226 zásadně 

může plnit před splatností závazku. I v případě započtení, jehož účinky nastanou před 

splatností pohledávky, vůči níž započtení směřuje, je třeba obdobně použít čl. 81 odst. 2 

OR227, který v případě předčasného splnění závazku zásadně odpírá dlužníku právo odečíst si 

úroky za období od splnění do splatnosti. 

Předpoklad stejnorodosti předmětu plnění splňují především peněžité pohledávky. 

Podle stanoviska převažujícího ve švýcarské právní vědě lze jednostranně započítat i peněžité 

pohledávky, které znějí na různé měny, pokud strany nesjednají povinnost poskytnout plnění 

v měně, ve které pohledávka vznikla. Způsobilost peněžitých pohledávek v různých měnách 

k započtení tedy závisí na zejména tom, zda dlužník může závazek splnit v jiné měně, než 

v jaké tento závazek vznikl. To platí především v případech, kdy dlužník může podle čl. 84 

odst. 2 OR228 splnit pohledávku, která zní na cizí měnu, ve švýcarských francích. Z téhož 

důvodu pak tuto pohledávku může její věřitel použít i k jednostrannému započtení se 

vzájemnou pohledávkou v tuzemské měně.229  

Naopak přípustnost jednostranného započtení pohledávek v tuzemské měně proti 

pohledávkám v cizí měně nelze odůvodnit obdobným použitím právní úpravy splnění. Závěr o 

přípustnosti takového jednostranného započtení vychází obvykle z toho, že peněžité 

pohledávky jsou stejnorodé co do předmětu plnění vždy, bez ohledu na měnu, na kterou tyto 

pohledávky znějí. Při tomto výkladu se požadavek stejnorodosti předmětu plnění vyslovený 

čl. 121 odst. 1 OR omezuje jen na jiná než peněžitá plnění, zatímco peněžité pohledávky mají 

být z tohoto hlediska vždy způsobilé k jednostrannému započtení, aniž by se muselo zkoumat, 

zda předmět jejich plnění je stejného druhu.230 Přípustnost započtení pohledávek v různých 

měnách však neznamená, že by v důsledku takového jednostranného započtení mohla 

adresátovi vzniknout nevýhoda vyplývající z kursových rozdílů. Při určení přepočítacího 
                                                             
226 Sofern sich nicht aus dem Inhalt oder der Natur des Vertrages oder aus den Umständen eine andere 
Willensmeinung der Parteien ergibt, kann der Schuldner schon vor dem Verfalltage erfüllen. (Pokud z obsahu 
nebo povahy smlouvy nebo z okolností nevyplývá jiná vůle stran, může dlužník splnit již přede dnem splatnosti.) 
227 Er ist jedoch nicht berechtigt, einen Diskonto abzuziehen, es sei denn, dass Übereinkunft oder Übung einen 
solchen gestatten. (Není však oprávněn odečíst diskont, ledaže to dovolují dohoda nebo zvyklosti.) 
228 Lautet die Schuld auf eine Währung, die am Zahlungsort nicht Landeswährung ist, so kann die geschuldete 
Summe nach ihrem Wert zur Verfallzeit dennoch in Landeswährung bezahlt werden, sofern nicht durch den 
Gebrauch des Wortes «effektiv» oder eines ähnlichen Zusatzes die wortgetreue Erfüllung des Vertrags 
ausbedungen ist. (Zní-li závazek na měnu, která není v místě placení tuzemskou měnou, může být dlužná částka 
přesto zaplacena v tuzemské měně podle její hodnoty v době splatnosti, pokud není použitím slova „efektivně“ 
nebo obdobného dodatku sjednáno doslovné splnění smlouvy.) 
229 Bucher, E. – op. cit. v pozn. 23, s. 438 
230 Tak i rozhodnutí Spolkového soudu ze dne 26. 10. 1937 uveřejněné in Bundesgerichtsentscheide, svazek 63 
II, s. 391 a násl. Podle tohoto rozhodnutí je započtení mezi pohledávkami, které znějí na různé měny vyloučeno 
jen tehdy, jestliže strany sjednaly efektivní placení. Slouží-li však vyjádření měnové jednotky jen jako měřítko 
hodnoty závazku, jsou pohledávky vyjádřené v různých měnách stejného druhu, pokud lze hodnotu cizí měny 
určit, tedy pokud má kurs, jímž ji lze přepočítat na jinou měnu. 
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kursu by tedy měl mít přednost takový kurs, jehož by adresát započtení dosáhl při převodu na 

měnu, ve které měla být jeho pohledávka splněna.231 

Požadavek stejnorodosti předmětu plnění splňují dále pohledávky spočívající v plnění, 

jehož předmětem jsou zastupitelné věci téhož druhu a jakosti. Ke splnění požadavku 

stejnorodosti předmětu plnění může dojít i později, vyhledává se však nejpozději v době, kdy 

strana projeví vůli směřující k započtení. Započtení nepřekáží ani rozdíly v době a místu 

plnění, avšak i zde má adresát projevu vůle směřujícího k započtení právo na vyrovnání 

nevýhod, které by mu vznikly v důsledku započtení pohledávek, jež takové rozdíly vykazují. 

Sjednání určitého způsobu plnění nebo místa, popřípadě doby plnění však může mít podle 

okolností i význam smluveného zákazu započtení.232 

V případě alternativních závazků brání jednostrannému započtení právo adresáta 

takového započtení provést volbu mezi jednotlivými plněními, protože tuto volbu mu nelze 

v důsledku zániku závazků započtením odepřít. 

Podobně jako německý občanský zákoník vychází i zákon o závazkovém právu z toho, 

že právním důvodem zániku závazků započtením je právní úkon, pro který se nevyžaduje 

zvláštní forma. Zánik závazků započtením tedy nenastává již tím, že se setkají pohledávky 

způsobilé k započtení, nýbrž závisí na projevu vůle jedné, popřípadě obou stran právního 

vztahu, jehož obsahem takové pohledávky jsou. Teprve projev vůle směřující k započtení 

způsobuje zánik pohledávek, které splňují předpoklady započtení. To vyjadřuje čl. 120 odst. 1 

OR, který současně určuje předpoklady jednostranného započtení, a rovněž čl. 124 odst. 1 

OR.233 Přípustnost uzavření dohody o započtení vyplývá ze zásady smluvní svobody, aniž by 

zákon tuto dohodu zvlášť upravoval. 

Dohodou lze započítat pohledávky, u kterých chybějí předpoklady pro jednostranné 

započtení, popřípadě se lze dohodou odchýlit i od právní úpravy okamžiku, kdy nastávají 

účinky započtení. Dosáhnout zániku závazků započtením je možné i dohodou uzavřenou o 

všech nebo některých pohledávkách, které mají v budoucnu mezi stranami takové dohody 

vznikat. Dohoda o započtení budoucích pohledávek je obsažena především ve smlouvě o 

                                                             
231 Bucher, E. – op. cit. v pozn. 23, s. 439 
232 Tamtéž, s. 438 
233 Čl. 120 odst. 1 OR: Wenn zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem 
Gegenstande nach gleichartig sind, schulden, so kann jede ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig sind, 
mit ihrer Forderung verrechnen. (Jestliže si dvě osoby navzájem dluží peněžité částky nebo jiná plnění, která 
jsou podle jejich předmětu stejnorodá, může každá svůj dluh započítat se svou pohledávkou, pokud jsou obě 
pohledávky splatné.) 
Čl. 124 odst. 1 OR: Eine Verrechnung tritt nur insofern ein, als der Schuldner dem Gläubiger zu erkennen gibt, 
dass er von seinem Rechte der Verrechnung Gebrauch machen wolle. (Započtení nastává jen potud, jestliže 
dlužník dá najevo, že chce vykonat právo provést započtení.) 
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kontokorentu, kterou zákon o závazkovém právu sice neupravuje, ale v některých 

ustanoveních uzavírání této dohody předpokládá.234 Rovněž v případě jednostranného 

právního úkonu směřujícího k započtení se připouští, aby předmětem započtení byly 

pohledávky, které mají teprve vzniknout.235 Účinky započtení by i v takovém případě nastaly 

podle obecných pravidel, tedy až setkáním pohledávek způsobilých k započtení. 

Věřitel, který projevil vůli směřující k započtení, nemůže účinky provedeného 

započtení zvrátit tím, že by později učinil právní úkon, kterým by tytéž pohledávky započítal 

s jinými vzájemnými pohledávkami. Ze stejného důvodu nepřísluší adresátovi právního úkonu 

směřujícího k započtení ani právo na provedené započtení odpovědět.236 K obnovení 

pohledávek, které již zanikly započtením, by bylo třeba dohody stran. Výklad právní úpravy 

započtení směřuje rovněž k závěru, že právní úkon, jímž má dojít k započtení, nemůže 

obsahovat podmínku.237 Pro právní úkon směřující k započtení neexistuje žádná lhůta. Může 

k němu tedy dojít i po uplynutí lhůty splatnosti, a to kdykoli, dokud pohledávky, které mají 

být předmětem započtení, nezaniknou z jiného důvodu.238 

Právní úkon směřující k započtení lze učinit také v řízení před soudem. Z okolností, za 

kterých žalovaný takový právní úkon činí, přitom zpravidla vyplývá, že jde o eventuální 

započtení pro případ, že soud shledá existenci splatné pohledávky žalobce za žalovaným a 

nepřisvědčí námitkám, které proti takové pohledávce žalovaný vznesl. I kdyby však žalovaný 

námitku započtení v průběhu řízení vznesl jinak než jako eventuální, nenastane v oblasti 

hmotného práva zánik závazků započtením, jestliže soud žalobu zamítne, protože žalobci 

nepřísluší pohledávka uplatněná vůči žalovanému. Započtení provedené žalovaným nemůže 

mít žádné účinky, chyběla-li vzájemná pohledávka žalobce, se kterou by se pohledávka 

žalovaného uplatněná k započtení setkala.239 Z toho se někdy uzavírá, že eventuální započtení 

ve skutečnosti neobsahuje podmínku, ale vyjadřuje jen hmotněprávní předpoklad, kterým je 

existence vzájemné pohledávky. Eventuální započtení lze ostatně s obdobným obsahem 

provést i mimo řízení, směřuje-li proti pohledávce, která je sporná.240 

                                                             
234 Např. čl. 117 v souvislosti s právní úpravou zániku závazků v důsledku privativní novace, čl. 124 odst. 3 
v souvislosti s právní úpravou účinků započtení, čl. 314 odst. 3 v souvislosti s právní úpravou úroků z úroků 
(anatocismu) nebo čl. 500 odst. 2 OR v souvislosti s právní úpravou rozsahu ručitelského závazku fyzických 
osob. 
235 Bucher, E. – op. cit. v pozn. 23, s. 431 
236 Becker, H. in Gmür, M. a kol. – op. cit. v pozn. 6, s. 641 
237 Tamtéž, s. 630 
238 Rozhodnutí Spolkového soudu ze dne 1. 3. 1917 uveřejněné in Bundesgerichtsentscheide, svazek 43 II, s. 75. 
239 Bucher, E. – op. cit. v pozn. 23, s. 433 
240 Becker, H. in Gmür, M. a kol. – op. cit. v pozn. 6, s. 630 
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Vznesení námitky započtení v řízení před soudem stejně jako vzájemné žalobě nebrání 

rozdílná příslušnost soudu pro pohledávku uplatněnou žalobcem a pohledávku použitou 

žalovaným k započtení, popřípadě pro vzájemnou žalobu. Naopak v rozhodčím řízení lze 

vznést námitku započtení jen ohledně pohledávky, která je stejně jako pohledávka uplatněná 

žalobcem podrobena pravomoci rozhodce nebo rozhodčího soudu. Lze tedy v rozhodčím 

řízení uplatnit námitkou započtení jen takovou pohledávku, na kterou se vztahuje rozhodčí 

smlouva, a kterou by proto bylo možné uplatnit i vzájemnou žalobou. V řízení před soudem 

pak nemůže žalovaný vznést námitku započtení pohledávky, na kterou se vztahuje rozhodčí 

smlouva, protože posouzení takové vzájemné pohledávky strany uzavřením rozhodčí smlouvy 

soudům odňaly.241 

Právní úkon směřující k započtení se může týkat i více pohledávek jedné nebo obou 

stran. Osoba, která jej činí, má právo určit, které vzájemné pohledávky způsobilé k započtení 

mají na jeho základě zaniknout. Jestliže je právní úkon směřující k započtení v tomto směru 

neúplný a osoba, která jej činí, neurčí, které z více pohledávek jedné nebo obou stran mají 

započtením zaniknout, použije se obdobně právní úprava započítání na plnění podle čl. 87 

OR.242 K tomuto závěru dospěla též rozhodovací činnost soudů.243 

Podle čl. 124 odst. 2 OR244 nastávají účinky započtení zpětně k okamžiku, kdy se 

setkaly pohledávky, které jsou předmětem započtení. K tomuto okamžiku odpadají důsledky 

prodlení, zejména povinnost platit úrok z prodlení, stejně jako nahradit škodu způsobenou 

prodlením nebo zaplatit smluvní pokutu sjednanou za prodlení se splněním závazku. Zaniká 

rovněž povinnost zaplatit sjednané úroky za dobu od zániku závazku započtením. Výrazem 

určení okamžiku zániku pohledávek, které jsou předmětem započtení, v době, která předchází 

                                                             
241 Tak rozhodnutí Spolkového soudu ze dne 17. 3. 1937 uveřejněné in Bundesgerichtsentscheide, svazek 63 II, 
s. 142. 
242 Čl. 87 odst. 1: Liegt weder eine gültige Erklärung über die Tilgung noch eine Bezeichnung in der Quittung 
vor, so ist die Zahlung auf die fällige Schuld anzurechnen, unter mehreren fälligen auf diejenige Schuld, für die 
der Schuldner zuerst betrieben worden ist, und hat keine Betreibung stattgefunden, auf die früher verfallene. 
(Jestliže neexistuje platné prohlášení o splnění ani označení v potvrzení o splnění, započítá se platba na splatný 
dluh, mezi více splatnými na ten dluh, který byl na dlužníku vymáhán nejdříve, a jestliže k vymáhání nedošlo, na 
dříve splatný.) 
Čl. 87 odst. 2: Sind sie gleichzeitig verfallen, so findet eine verhältnismässige Anrechnung statt. (Jestliže jsou 
splatné současně, provede se poměrné započítání.) 
Čl. 87 odst. 3: Ist keine der mehreren Schulden verfallen, so wird die Zahlung auf die Schuld angerechnet, die 
dem Gläubiger am wenigsten Sicherheit darbietet. (Jestliže nebyl splatný žádný z několika dluhů, započítá se 
platba na dluh, který věřiteli skýtá nejméně jistotu.) 
243 Např. rozhodnutí Spolkového soudu ze dne 29. 1. 1932 uveřejněné in Bundesgerichtsentscheide, svazek 58 
III, s. 24 – 25 
244 Ist dies geschehen, so wird angenommen, Forderung und Gegenforderung seien, soweit sie sich ausgleichen, 
schon im Zeitpunkte getilgt worden, in dem sie zur Verrechnung geeignet einander gegenüberstanden. (Jestliže 
se to stane, má se za to, že pohledávka a vzájemná pohledávka zanikly, pokud se kryjí, už v okamžiku, kdy se 
jako způsobilé k započtení setkaly.) 
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právnímu úkonu směřujícímu k započtení, je i přípustnost jednostranného započtení 

promlčených pohledávek, pokud se promlčely až po setkání se vzájemnou pohledávkou jejich 

dlužníka. I švýcarská právní úprava tedy připouští v čl. 121 odst. 3 OR245 započtení 

promlčených pohledávek, které by jinak pro nedostatek vymahatelnosti nebylo možné 

k jednostrannému započtení použít, pokud se staly způsobilými k započtení dříve, než se 

promlčely. Dává tak i zde přednost zpětným účinkům započtení před vyloučením těchto 

pohledávek z možnosti provést jednostranné započtení. K námitce promlčení lze proto 

v případě započtení promlčené pohledávky přihlédnout, jen jestliže promlčení nastalo před 

setkáním obou pohledávek. 

Zákaz jednostranného započtení pohledávek, které by jinak byly způsobilé 

k započtení, může vyplývat z právních předpisů nebo ze smlouvy. Podle čl. 125 OR246 nelze 

provést jednostranné započtení proti pohledávkám, u kterých vzniká zvláštní zájem na jejich 

skutečném splnění nebo u kterých je jejich skutečné splnění žádoucí z důvodů spravedlivosti 

nebo je ve veřejném zájmu.247 Současně jde zčásti o výjimku ze zásady, že pro přípustnost 

jednostranného započtení nemá význam právní důvod závazků, které mají započtením 

zaniknout. 

Podobně jako v jiných právních úpravách i zákon o závazkovém právu přiznává 

zvláštní postavení pohledávkám na vydání věcí složených do úschovy anebo pohledávkám na 

náhradu za takové věci, aby tak poskytl ochranu složiteli zejména v případě nepravidelných 

úschov podle čl. 481 OR,248 jejichž předmětem jsou věci určené podle druhu. Pohledávky na 

                                                             
245 Eine verjährte Forderung kann zur Verrechnung gebracht werden, wenn sie zurzeit, wo sie mit der anderen 
Forderung verrechnet werden konnte, noch nicht verjährt war. (Promlčená pohledávka může být započtena, 
jestliže v době, kdy mohla být započtena s jinou pohledávkou, ještě nebyla promlčena.) 
246 Wider den Willen des Gläubigers können durch Verrechnung nicht getilgt werden: 1. Verpflichtungen zur 
Rückgabe oder zum Ersatze hinterlegter, widerrechtlich entzogener oder böswillig vorenthaltener Sachen; 2. 
Verpflichtungen, deren besondere Natur, die tatsächliche Erfüllung an den Gläubiger verlangt, wie 
Unterhaltsansprüche und Lohnguthaben, die zum Unterhalt des Gläubigers und seiner Familie unbedingt 
erforderlich sind; 3. Verpflichtungen gegen das Gemeinwesen aus öffentlichem Rechte. (Proti vůli věřitele 
nemohou být započtením vyrovnány: 1. závazky k vrácení nebo k náhradě věcí přijatých do úschovy, 
protiprávně odňatých nebo zlovolně zadržovaných; 2. závazky, jejichž zvláštní povaha vyžaduje skutečné 
splnění věřiteli, jako práva na výživné a mzdu, která jsou bezpodmínečně nezbytná k výživě věřitele a jeho 
rodiny; 3. závazky vůči státu nebo obci z veřejného práva.) 
247 Bucher, E. – op. cit. v pozn. 23, s. 441 
248 Čl. 481 odst. 1 OR: Ist Geld mit der ausdrücklichen oder stillschweigenden Vereinbarung hinterlegt worden, 
dass der Aufbewahrer nicht dieselben Stücke, sondern nur die gleiche Geldsumme zurückzuerstatten habe, so 
geht Nutzen und Gefahr auf ihn über. (Jestliže jsou do úschovy složeny peníze s výslovným nebo konkludentním 
ujednáním, že schovatel není povinen vrátit tytéž peníze, nýbrž jen stejnou peněžní částku, přechází na něj užitky 
a nebezpečí škody.) 
Čl. 481 odst. 2 OR: Eine stillschweigende Vereinbarung in diesem Sinne ist zu vermuten, wenn die Geldsumme 
unversiegelt und unverschlossen übergeben wurde. (Konkludentní ujednání v tomto smyslu se předpokládá, 
jestliže peněžní částka byla předána nezapečetěna a neuzavřena.) 
Čl. 481 odst. 3 OR: Werden andere vertretbare Sachen oder Wertpapiere hinterlegt, so darf der Aufbewahrer 
über die Gegenstände nur verfügen, wenn ihm diese Befugnis vom Hinterleger ausdrücklich eingeräumt worden 
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jejich vydání by totiž na rozdíl od pohledávek na vydání věcí určených jednotlivě z úschovy 

byly způsobilé k započtení z hlediska požadavku stejnorodosti předmětu jejich plnění. 

Složiteli do nepravidelné úschovy však lze zpravidla přičítat očekávání skutečného splnění 

závazku schovatele na vydání věcí téhož druhu a množství, a proto zákaz vylučuje 

jednostranné započtení proti odpovídající pohledávce složitele. Zákaz jednostranného 

započtení proti pohledávkám na náhradu za věci složené do úschovy se pak týká i úschov věcí 

určených jednotlivě, které již nelze vrátit.249 

Připuštěním jednostranného započtení proti pohledávkám na vydání věcí odňatých 

nebo zadržovaných protiprávně nebo při nedostatku dobré víry, jakož i pohledávkám na 

náhradu za takové věci by se otevírala cesta k tomu, aby si věřitel pohledávky protiprávním 

jednáním zjednal možnost započtení své pohledávky se vzájemnou pohledávkou dlužníka, 

která by z protiprávního jednání věřitele vznikla, a dosáhl tak uspokojení své pohledávky 

způsobem, jemuž lze sotva poskytnout ochranu. Tato ochrana je odepřena právě zákazem 

jednostranného započtení v těchto případech.250 Právní věda dospěla k závěru, že totéž 

pravidlo je třeba cestou analogie legis použít tam, kde by odepření skutečného splnění 

závazku odporovalo dobrým mravům, zejména u deliktních závazků vůbec. Věřitel 

pohledávky, která není dobytná, by tak neměl mít možnost úmyslně působit škodu dlužníkovi, 

aby pak mohl jednostranně započítat svou pohledávku se vzájemnou pohledávkou dlužníka, 

která by z takového jednání věřitele vznikla. Jinak by v oblasti soukromého práva mohl věřitel 

dlužníkovi nedobytné pohledávky působit škodu, aniž by se vystavoval skutečným důsledkům 

takového jednání.251 Na tyto závěry má zřetelný vliv právní úprava obsažená v § 393 

německého občanského zániku, která vyslovuje zákaz jednostranného započtení proti 

pohledávkám z deliktního jednání. 

K pohledávkám, jejichž povaha vyžaduje skutečné plnění, náležejí především 

pohledávky, které nepodléhají výkonu rozhodnutí, zejména pohledávky na výživné a mzdu.252 

                                                                                                                                                                                              
ist. (Jestliže jsou do úschovy složeny jiné zastupitelné věci nebo cenné papíry, smí schovatel těmito předměty 
nakládat, jen jestliže mu bylo toto oprávnění složitelem výslovně poskytnuto.) 
249 Becker, H. in Gmür, M. a kol. – op. cit. v pozn. 6, s. 644 
250 Podle rozhodnutí Spolkového soudu ze dne 9. 11. 1925 uveřejněného in Bundesgerichtsentscheide, svazek 51 
II, s. 446 a násl. tak nemůže ten, na jehož účet byla omylem poukázána peněžitá částka, jednostranně započítat 
své případné vzájemné pohledávky vůči věřiteli pohledávky na vydání takové částky. 
251 Bucher, E. – op. cit. v pozn. 23, s. 441 – 442 
252 Započtení proti pohledávce na mzdu upravuje čl. 323b odst. 2 OR: Der Arbeitgeber darf Gegenforderungen 
mit der Lohnforderung nur soweit verrechnen, als diese pfändbar ist, jedoch dürfen Ersatzforderungen für 
absichtlich zugefügten Schaden unbeschränkt verrechnet werden. (Zaměstnavatel smí započítat vzájemné 
pohledávky proti pohledávce na mzdu jen v rozsahu, v jakém může být předmětem výkonu rozhodnutí, avšak 
pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslně smějí být započítány bez omezení.) 



72 
 

Zákaz započtení pohledávek, jejichž důvodem je smlouva, však z tohoto důvodu může 

vyplývat i z vůle stran, pokud lze k takovému závěru dospět výkladem projevu jejich vůle.253 

Zákaz jednostranného započtení proti veřejnoprávním pohledávkám státu nebo obcí, 

který vyplývá z čl. 125 bod 3. OR, vyjadřuje současně obecnou přípustnost započtení mezi 

soukromoprávními a veřejnoprávními pohledávkami. Zákon o závazkovém právu jako 

součást švýcarského občanského zákoníku tedy v právní úpravě zániku závazků započtení 

vykračuje z mezí soukromého práva a zasahuje také do oblasti veřejného práva, podobně jako 

rakouský obecný zákoník občanský a německý občanský zákoník. 

Jestliže osobě soukromého práva přísluší soukromoprávní pohledávka za 

veřejnoprávní korporací, která má vzájemnou veřejnoprávní pohledávku, může osoba, které 

náleží soukromoprávní pohledávka, takovou pohledávku započítat s veřejnoprávní 

pohledávkou státu nebo obce jen na základě dohody, protože jednostranné započtení proti 

veřejnoprávní pohledávce zakazuje zákon. Pokud by však osobě soukromého práva náležela 

veřejnoprávní pohledávka za státem nebo obcí a stát nebo obec by byly věřitelem vzájemné 

soukromoprávní pohledávky, mohla by každá ze stran provést jednostranné započtení. 

Ochrana podle čl. 125 bod 3. OR se veřejnoprávním korporacím poskytuje jen v postavení 

věřitele veřejnoprávní pohledávky.254 

V případě, že obě pohledávky náležejí do oblasti veřejného práva, přenechává se 

určení přípustnosti jejich zániku započtením též právní úpravě obsažené v předpisech 

veřejného práva. Podle převažujícího stanoviska však i zde stát nebo obec může provést 

jednostranné započtení, zatímco osoba soukromého práva může svou veřejnoprávní 

pohledávku proti vzájemné veřejnoprávní pohledávce státu nebo obce započítat jen na základě 

dohody, a to za analogického použití čl. 125 bod 3. OR.255 

Zákaz započtení vyplývá také z čl. 112 odst. 3 a čl. 122 OR256 mezi smluvními 

stranami smlouvy uzavřené ve prospěch třetího. Účelu takové smlouvy by odporovalo, kdyby 

se jí dlužníku (promitentovi) zřizovalo právo započítat vůči věřiteli (promisarovi) pohledávku, 

která spočívá v povinnosti plnit třetí osobě, se vzájemnou pohledávkou dlužníka (promitenta) 

                                                             
253 Bucher, E. – op. cit. v pozn. 23, s. 441 
254 Tamtéž, s. 441 – 442 
255 Např. rozhodnutí Spolkového soudu ze dne 1. 10. 1965 uveřejněné in Bundesgerichtsentscheide, svazek 91 I, 
s. 292 a násl. 
256 Čl. 112 odst. 3 OR: In diesem Falle kann der Gläubiger den Schuldner nicht mehr entbinden, sobald der Dritte 
dem letzteren erklärt hat, von seinem Rechte Gebrauch machen zu wollen. (V tomto případě už věřitel nemůže 
dlužníka zprostit závazku, jakmile třetí osoba dlužníkovi prohlásila, že chce vykonat své právo.) 
Čl. 122 OR: Wer sich zugunsten eines Dritten verpflichtet hat, kann diese Schuld nicht mit Forderungen, die ihm 
gegen den andern zustehen, verrechnen. (Kdo se zavázal ve prospěch třetího, nemůže svůj dluh započítat 
s pohledávkami, která má za druhou smluvní stranou.) 
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za věřitelem (promisarem). Vyloučeno naopak není započtení vzájemných pohledávek 

dlužníka (promitenta) a třetí osoby, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, i když na druhé 

straně je třeba takové započtení považovat často za nepřípustné v důsledku dohody smluvních 

stran uzavřené konkludentně, protože by zjevně odporovalo zájmům věřitele (promisara).257 

Jednostranné započtení pohledávky na náhradu škody z přepravy může příjemce nebo 

odesílatel vůči dopravci uplatnit, jen jestliže je včas reklamovali, jak vyplývá z čl. 454 odst. 2 

OR.258 

Jednostranné započtení může vyloučit také dohoda stran, a to pro obě smluvní strany 

nebo pro některou z nich. Takový smluvený zákaz jednostranného započtení může vyplývat i 

z okolností a je předmětem výkladu projevu vůle smluvních stran. S přihlédnutím ke všem 

okolnostem tak lze spatřovat smluvený zákaz jednostranného započtení zejména v ujednáních 

o době nebo způsobu splnění, například v dohodě o platbě v hotovosti nebo o přesném 

okamžiku splnění.259 Práva provést započtení se podle čl. 126 OR260 lze i předem vzdát. 

Vzdání se práva provést započtení je možné i konkludentním jednáním. Přitom se však 

zpravidla jedná o vzdání se tohoto práva pod podmínkou platební schopnosti druhé strany a 

řádného průběhu výkonu práv a plnění závazků, které jsou obsahem závazkových právních 

vztahů mezi stranami.261 

Předpoklady započtení musejí být splněny v době, kdy strana činí právní úkon 

směřující k započtení. To neplatí jen o promlčených pohledávkách, pokud k jejich promlčení 

došlo až po té, co se setkaly se vzájemnou pohledávkou věřitele. Jestliže některá ze stran učiní 

právní úkon směřující k jednostrannému započtení tam, kde jsou jinak splněny předpoklady 

pro jednostranné započtení, ale takový důvod zániku závazků by odporoval zákazu započtení, 

který vyplývá z právních předpisů nebo dohody stran, účinky započtení nenastanou. 

V takovém právním úkonu je však spatřován návrh na uzavření dohody o započtení.262 

Ve Švýcarsku prohlášení konkursu do značné míry rozšiřuje způsobilost pohledávek 

k započtení. Podle čl. 211 odst. 1 zákona o vymáhání pohledávek a konkursu263 se 

pohledávky, jejichž předmětem není peněžité plnění, mění v peněžité pohledávky 

                                                             
257 Bucher, E. – op. cit. v pozn. 23, s. 440 
258 Im Wege der Einrede können der Empfänger oder der Absender ihre Ansprüche immer geltend machen, 
sofern sie innerhalb Jahresfrist reklamiert haben und der Anspruch nicht infolge Annahme des Gutes verwirkt 
ist. (Cestou námitky mohou příjemce nebo odesílatel uplatnit své nároky, pokud je reklamovali ve lhůtě jednoho 
roku a tento nárok nezanikl přijetím zboží.) 
259 Bucher, E. – op. cit. v pozn. 23, s. 440 
260 Auf die Verrechnung kann der Schuldner zum voraus Verzicht leisten. (Dlužník se může započtení předem 
vzdát.) 
261 Becker, H. in Gmür, M. a kol. – op. cit. v pozn. 6, s. 649 
262 Bucher, E. – op. cit. v pozn. 23, s. 442 
263 Spolkový zákon o vymáhání pohledávek a konkursu ze dne 11. 4. 1889 
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odpovídající hodnoty.264  Mezi účinky prohlášení konkursu na majetek úpadce pak podle čl. 

208 odst. 1 tohoto zákona náleží i splatnost závazků dlužníka s výjimkou závazků zajištěných 

zástavním právem k jeho pozemkům.265 Po prohlášení konkursu je pak započtení pohledávky 

konkursního věřitele za úpadcem proti vzájemné pohledávce úpadce za tímto věřitelem podle 

čl. 213 odst. 1 švýcarského zákona o vymáhání pohledávek a konkursu zásadně přípustné.266 

Způsobilost vzájemných pohledávek konkursního věřitele a úpadce k započtení se tak 

prohlášením konkursu na majetek úpadce rozšiřuje, protože odstraňuje nedostatek 

předpokladu stejnorodosti předmětu jejich plnění, popřípadě nastoluje jako účinek prohlášení 

konkursu jejich splatnost tam, kde dosud splatné nebyly.  

Započtení vzájemných pohledávek konkursního věřitele a úpadce po prohlášení 

konkursu omezuje čl. 213 odst. 2 tohoto zákona zákazem započtení, jestliže se konkursní 

věřitel stal věřitelem úpadce až po prohlášení konkursu, ledaže splnil závazek sjednaný již 

předtím nebo vyplatil věc, která jako zástava zajišťuje dluh úpadce, k níž mu přísluší 

vlastnictví nebo jiné omezené věcné právo. Započtení je dále po prohlášení konkursu 

nepřípustné, jestliže se konkursní věřitel stane dlužníkem úpadce nebo konkursní podstaty 

teprve po prohlášení konkursu.267 Podle čl. 213 odst. 3 švýcarského zákona o vymáhání 

pohledávek a konkursu pak ani započtení za použití pohledávek z cenných papírů na majitele 

není přípustné, pokud věřitel neprokáže, že je nabyl v dobré víře před prohlášením 

konkursu.268 Započtením po prohlášení konkursu nemohou podle čl. 213 odst. 4 tohoto 

                                                             
264 Forderungen, welche nicht eine Geldzahlung zum Gegenstande haben, werden in Geldforderungen von 
entsprechendem Werte umgewandelt.  
265 Die Konkurseröffnung bewirkt gegenüber der Konkursmasse die Fälligkeit sämtlicher Schuldverpflichtungen 
des Schuldners mit Ausnahme derjenigen, die durch seine Grundstücke pfandrechtlich gedeckt sind. Der 
Gläubiger kann neben der Hauptforderung die Zinsen bis zum Eröffnungstage und die Betreibungskosten geltend 
machen. (Prohlášení konkursu způsobuje vůči konkursní podstatě splatnost veškerých závazků dlužníka 
s výjimkou těch, které jsou kryty zástavním právem k jeho pozemkům. Věřitel může vedle jistiny uplatnit úroky 
za dobu do dne prohlášení konkursu a náklady vymáhání pohledávky.) 
266 Ein Gläubiger kann seine Forderung mit einer Forderung, welche dem Schuldner ihm gegenüber zusteht, 
verrechnen. (Věřitel může svou pohledávku započítat s pohledávkou, která vůči němu přísluší dlužníkovi.) 
267 Die Verrechnung ist jedoch ausgeschlossen: 1. wenn ein Schuldner des Konkursiten erst nach der 
Konkurseröffnung dessen Gläubiger wird, es sei denn, er habe eine vorher eingegangene Verpflichtung erfüllt 
oder eine für die Schuld des Schuldners als Pfand haftende Sache eingelöst, an der ihm das Eigentum oder ein 
beschränktes dingliches Recht zusteht (Art. 110 Ziff. 1 OR); 2. wenn ein Gläubiger des Schuldners erst nach der 
Konkurseröffnung Schuldner desselben oder der Konkursmasse wird. (Započtení je vyloučeno: 1. Jestliže 
dlužník úpadce se stal jeho věřitelem až po prohlášení konkursu, ledaže splnil závazek sjednaný už předtím nebo 
vyplatil věc, která jako zástava zajišťuje závazek úpadce, k níž mu přísluší vlastnictví nebo jiné omezené věcné 
právo (čl. 110 odst. 1 OR); 2. jestliže se věřitel úpadce stane jeho dlužníkem nebo dlužníkem konkursní podstaty 
teprve po prohlášení konkursu.) 
268 Die Verrechnung mit Forderungen aus Inhaberpapieren ist zulässig, wenn und soweit der Gläubiger 
nachweist, dass er sie in gutem Glauben vor der Konkurseröffnung erworben hat. (Započtení pohledávek z 
cenných papírů na majitele je přípustné, jestliže a pokud věřitel prokáže, že je nabyl v dobré víře před 
prohlášením konkursu.) 
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zákona zaniknout rovněž pohledávky obchodních společností a družstev na splacení vkladů 

do základního kapitálu.269 

 

5. Akademické návrhy a jiné výsledky úsilí o nadnárodní kodifikaci soukromého práva 

 

 Přestože již nyní zasahuje právo Evropské unie do oboru soukromého práva, zejména 

v oblasti spotřebitelských smluv, je jeho úprava jen dílčí a do značné míry roztříštěná. Přitom 

stupeň sjednocování členských států v rámci Evropské unie a odstranění překážek volnému 

trhu mezi nimi pokročily již do té míry, že rozdílnost vnitrostátních norem soukromého práva 

působí stále zřetelněji proti tomuto vývojovému směru a brání skutečně volnému pohybu na 

společném trhu. Z těchto důvodů má své zastánce představa o sblížení soukromého práva 

členských států Evropské unie, a to od pojetí, které předpokládá pouze sjednocení jeho dílčích 

oblastí, až po skutečnou společnou evropskou kodifikaci soukromého práva. Tomuto 

nejširšímu sjednocení soukromého práva v členských státech Evropské unie brání převážně 

politické překážky, přesto orgány Evropské unie daly v rámci projednávání možností 

společného postupu směřujícího ke sjednocování soukromého práva členských států podnět 

ke vzniku akademických návrhů, které se mají stát prostředkem jeho postupného naplňování. 

Přitom je jejich vliv patrný již nyní, ačkoli nejde o předpisy komunitárního práva, protože 

často náleží mezi předlohy pro změny ve vnitrostátním právu členských států.270 

 Jako první byly uveřejněny Principy evropského smluvního práva, které zánik závazků 

započtením upravují v kapitole 13.271 Předpoklady zániku závazků započtením jsou podle 

tohoto návrhu vzájemnost pohledávek, stejnorodost předmětu jejich plnění, přípustnost 

započtení a právní úkon směřující k započtení. Předpoklady vzájemnosti pohledávek a 

stejnorodosti předmětu jejich plnění vyjadřuje úvodní ustanovení kapitoly věnované 

započtení. Jestliže si dvě osoby navzájem dluží plnění téhož druhu, může každá strana podle 

čl. 13:101 PECL započítat své právo na poskytnutí plnění („nárok“) proti nároku druhé strany, 

                                                             
269 Im Konkurs einer Kommanditgesellschaft, einer Aktiengesellschaft, einer Kommanditaktiengesellschaft, 
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder einer Genossenschaft können nicht voll einbezahlte Beträge 
der Kommanditsumme oder des Gesellschaftskapitals sowie statutarische Beiträge an die Genossenschaft nicht 
verrechnet werden. (V konkursu komanditní společnosti, akciové společnosti, komanditní společnosti na akcie, 
společnosti s ručením omezeným nebo družstva nemohou být započítány nesplacené příspěvky komanditní sumy 
nebo společenského kapitálu, jakož i statutární příspěvky družstvu.) 
270 Na vliv těchto akademických návrhů na reformu závazkového práva Spolkové republiky Německo nebo 
přípravu změn francouzského občanského zákoníku poukazuje Pelikánová, I. – op. cit. v pozn. 11, s. 133. 
271 V dalším se vychází z německého znění PECL sestaveného U. Drobnigem, R. Zimmermannem a H. Wickem. 
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jestliže a pokud v okamžiku započtení je strana, která započtení provádí, oprávněna 

poskytnout plnění, k němuž je povinna, a může žádat plnění druhé strany.272  

Z předpokladu vzájemnosti pohledávek návrh povoluje výjimky obvyklé i ve 

vnitrostátním právu. Tak podle čl. 11:307 odst. 2 PECL může dlužník vůči novému věřiteli při 

postoupení pohledávky uplatnit také veškerá práva na započtení, která by mu kvůli 

jakémukoli nároku vůči dosavadnímu věřiteli proti tomuto věřiteli byla náležela, pokud tato 

práva trvala v okamžiku, ke kterému bylo dlužníkovi doručeno oznámení o postoupení, bez 

ohledu na to, zda toto oznámení odpovídá požadavkům vysloveným v čl. 11:303 odst. 1 

PECL nebo nikoli; nebo jsou úzce spojena s postoupeným nárokem.273 

Úpravu předpokladu stejnorodosti předmětu plnění dále rozvíjí čl. 13:103 PECL, který 

jedná o započtení peněžitých pohledávek znějících na různé měny. Jestliže si strany navzájem 

dluží peníze v různých měnách, může každá strana započítat svůj nárok proti nároku druhé 

strany, pokud nesjednaly, že strana, která provádí započtení, musí platit jen v určité měně.274 

Při posuzování stejnorodosti peněžitých pohledávek vyjádřených v různých měnách se tedy 

hledí pouze na to, zda se k efektivnímu plnění zavázala strana, jež činí jednostranný právní 

úkon směřující k započtení, protože jinak by se adresát tohoto právního úkonu musel spokojit 

s náhradním uspokojením znějícím na jinou měnu, než byla sjednána, aniž by s tím projevil 

souhlasnou vůli. Naproti tomu stejný závazek adresáta právního úkonu směřujícího 

k započtení takovému jednostrannému započtení nepřekáží. Strana, která započtení 

prohlašuje, je ohledně závazku adresáta jednostranného právního úkonu směřujícího 

k započtení v právním postavení věřitele. I kdyby se adresát tohoto právního úkonu jako 

dlužník pohledávky použité k započtení zavázal, že ji splní pouze ve sjednané měně, dala 

strana, která jednostranně započítala, jako věřitel najevo, že přijímá náhradní uspokojení své 

pohledávky, byť spočívá ve zproštění jejího vzájemného závazku vůči adresátu právního 

úkonu směřujícího k započtení, jenž byl vyjádřen v jiné měně než její pohledávka. Stejně by 

bylo třeba přistoupit k dohodě o započtení pohledávek, které znějí na různé měny. Strany by 

                                                             
272 Čl. 13:101 PECL: Wenn zwei Parteien einander Leistungen der selben Art schulden, so kann jede Partei ihr 
Recht auf Erbringung der Leistung („Anspruch“) gegen den Anspruch der anderen Partei aufrechnen, wenn und 
soweit zum Zeitpunkt der Aufrechnung die aufrechnende Partei (a) zur Bewirkung der ihr obliegenden Leistung 
berechtigt ist; und (b) die Leistung der anderen Partei verlangen kann. 
273 Čl. 11:307 odst. 2 PECL: Der Schuldner kann gegenüber dem neuen Gläubiger auch alle Rechte auf 
Aufrechnung geltend machen, die ihm wegen irgendeines Anspruchs gegen den bisherigen Gläubiger diesem 
gegenüber nach Kapitel 13 zur Verfügung gestanden hätten, sofern diese Rechte: (a) zu dem Zeitpunkt bestehen, 
in welchem dem Schuldner eine Mitteilung über die Abtretung zugeht, ohne Rücksicht darauf, ob die Mitteilung 
Artikel 11:303 Absatz (1) entspricht oder nicht; oder (b) mit dem abgetretenen Anspruch eng verbunden sind. 
274 Čl. 13:103 PECL: Schulden die Parteien einander Geld in unterschiedlicher Währung, kann jede Partei ihren 
Anspruch gegen den Anspruch der anderen Partei aufrechnen, sofern sie nicht vereinbart haben, dass die 
aufrechnende Partei nur in einer bestimmten Währung zu zahlen hat. 
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tím daly najevo souhlas s jejich náhradním uspokojením, přestože pohledávky, které by tak 

měly zaniknout, byly vyjádřeny v různých měnách a popřípadě jim odpovídaly závazky 

k efektivnímu splnění právě v těchto měnách. 

Jednostranné započtení je podle čl. 13:107 PECL nepřípustné, jestliže je vylučuje 

dohoda stran, směřuje proti nároku, který nepodléhá výkonu rozhodnutí, a proti nároku 

z úmyslného protiprávního jednání.275 Oproti vnitrostátním právním úpravám návrh neřadí 

mezi pohledávky vyloučené z jednostranného započtení pohledávky, jež nelze uplatnit u 

soudu nebo jiného příslušného orgánu. Nedostatek jejich způsobilosti k jednostrannému 

započtení však patrně vyplývá z čl. 13:101 písm. b) PECL, který klade požadavek, aby straně, 

která jednostranně započítává, příslušelo právo žádat plnění druhé strany. Jestliže se druhá 

strana může uplatnění pohledávky, jejímž je dlužníkem, ubránit námitkou, kterou proti takové 

pohledávce má, jde o pohledávku z tohoto hlediska nezpůsobilou k jednostrannému započtení 

a věřitel takové pohledávky ji nemůže použít k tomu, aby na základě jednostranného právního 

úkonu přivodil zánik svého vzájemného závazku. 

Z jednostranného započtení vylučuje čl. 13:102 odst. 1 PECL též neurčité pohledávky. 

Dlužník nemůže započítat nárok, jehož existence nebo jehož výše jsou neurčité, ledaže tímto 

započtením nejsou dotčeny zájmy druhé strany.276 Čl. 13:102 odst. 2 PECL pak nastoluje 

vyvratitelnou právní domněnku, že zájmy druhé strany nejsou dotčeny, jestliže nároky obou 

stran spočívají na stejném právním vztahu.277 Jde o poněkud nezvyklou výhradu, jež se zřejmě 

nejvíce přibližuje předpokladu pravosti pohledávek, který by se tak vrátil v obměněné 

podobě.278 Šlo by tedy nejen o pohledávky, jejichž vznik nebo výše by závisely na splnění 

podmínky, nýbrž vůbec o pohledávky nejisté, pokud jde o jejich trvání nebo výši. Je ovšem 

sporné, do jaké míry vůbec mohou být předmětem započtení, nelze-li v době, kdy některá 

strana učiní právní úkon směřující k započtení, postavit na jisto, zda takové pohledávky vůbec 

trvají nebo v jakém rozsahu se kryjí se vzájemnou pohledávkou. Přitom nezáleží na tom, zda 

jde o pohledávku použitou k započtení, jíž se týká zákaz vyslovený v čl. 13:102 odst. 1 PECL, 

nebo o pohledávku, vůči níž započtení směřuje, popřípadě zda právním důvodem započtení 

má být dohoda stran. 

                                                             
275 Čl. 13:107 PECL: Eine Aufrechnung kann nicht herbeigeführt werden, (a) wenn sie durch Vereinbarung 
ausgeschlossen ist; (b) gegen einen Anspruch, soweit dieser der Pfändung nicht unterworfen ist; und (c) gegen 
einen Anspruch aus vorsätzlich begangener unerlaubter Handlung. 
276 čl. 13:102 odst. 1 PECL: Ein Schuldner kann nicht mit einem Anspruch aufrechnen, dessen Bestehen oder 
dessen Höhe unbestimmt ist, es sei denn, die Aufrechnung beeinträchtigt nicht die Interessen der anderen Partei. 
277 Čl. 13:102 odst. 2 PECL: Beruhen die Ansprüchen beider Parteien auf demselben Rechtsverhältnis, ist zu 
vermuten, dass die Interessen der anderen Partei nicht beeinträchtigt werden. 
278 Pelikánová, I. – op. cit. v pozn. 11, s. 357 - 358 
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V čl. 13:104 PECL, podle něhož právo na započtení se vykonává prohlášením vůči 

druhé straně,279 návrh vyjadřuje, že se přiklonil k pojetí právního úkonu jedné nebo obou stran 

jako právního důvodu zániku závazků započtením, jež si osvojily vnitrostátní právní úpravy 

započtení v naší právní oblasti, zatímco nepřevzal pojetí započtení ipso iure vlastní 

vnitrostátním právním úpravám v románských zemích. Návrh stejně jako některé vnitrostátní 

kodifikace soukromého práva vůbec nezmiňuje dohodu o započtení. Možnost započtení 

sjednat však vyplývá již ze zásady smluvní svobody a vybízí k ní také dispozitivní povaha 

ustanovení, ve kterých návrh upravuje zánik závazků započtením. 

Z hlediska požadavku určitosti právního úkonu jsou významná pravidla o započtení 

při mnohosti pohledávek vyjádřená v čl. 13:105 PECL. Má-li strana, která prohlašuje 

započtení, dva nebo více nároků vůči druhé straně, je prohlášení o započtení podle čl. 13:105 

odst. 1 PECL platné, jen jestliže určuje, na který nárok se vztahuje.280 Je-li strana, která 

provádí započtení, povinna vůči druhé straně ke splnění dvou nebo více závazků, použijí se 

podle čl. 13:105 odst. 2 PECL přiměřeně předpisy čl. 7:109 PECL o započítání na plnění.281 

Návrh tedy rozlišuje mezi postavením strany, která činí jednostranný právní úkon směřující 

k započtení, jako věřitele pohledávky použité k takovému započtení a jako dlužníka 

pohledávky, proti které jednostranné započtení směřuje.  

Zatímco z pohledu jejího postavení jako dlužníka přibližuje zánik pohledávky, proti 

které jednostranné započtení směřuje, jejímu splnění, neboť započtení je náhradou za splnění 

a stejně jako splnění vede k uspokojení pohledávky věřitele, z pohledu postavení strany, která 

jednostranně započítává, jako věřitele pohledávky použité k započtení, klade na jednostranný 

právní úkon směřující k započtení přísné požadavky určení pohledávek této strany, které mají 

započtením zaniknout. Naopak pohledávky, vůči nimž započtení směřuje, nemusí vůbec 

označit, stejně jako dlužník nemusí určit, kterou z několika stejnorodých pohledávek plní, 

nedostačuje-li poskytnuté plnění k jejich úplnému zániku. V obou případech se takové určení 

provede podle pravidel o započítání na plnění. Na druhé straně návrh docela pominul 

započtení pohledávek, které sestávají z jistiny a příslušenství, jakkoli i započtení těchto 

pohledávek vyvolává obdobné otázky, na jaké při splnění poskytují odpověď pravidla o 

započítání na plnění. Pro zánik těchto pohledávek započtením by se čl. 13:105 PECL patrně 

měl použít cestou analogie, a to tím spíše, že pravidla o započítání na plnění peněžitých 
                                                             
279 Čl. 13:104 PECL: Das Recht auf Aufrechnung wird durch Erklärung gegenüber der anderen Partei ausgeübt. 
280 Čl. 13:105 odst. 1 PECL: Hat die aufrechnende Partei zwei oder mehr Ansprüche gegen die andere Partei, ist 
die Erklärung nur wirksam, wenn sie angibt, auf welchen Anspruch sie sich bezieht. 
281 Čl. 13:105 odst. 2 PECL: Ist die aufrechnende Partei gegenüber der anderen Partei zur Erfüllung von zwei 
oder mehr Verpflichtungen verpflichtet, sind die Vorschriften des Artikel 7:109 mit angemessenen Anpassungen 
anwendbar. 
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pohledávek, které vedle jistiny sestávají i z příslušenství, obsahuje čl. 7:109 odst. 4 PECL, na 

který čl. 13:105 PECL rovněž odkazuje. 

Ačkoli se vnitrostátní právní úpravy zániku závazků započtením v kontinentálně 

evropském právním systému bez ohledu na to, co považují za právní důvod započtení, shodují 

ve zpětných účincích započtení k okamžiku, kdy se pohledávky setkaly jako způsobilé 

k započtení, vychází návrh z toho, že započtení působí ex nunc. Podle čl. 13:106 PECL 

působí započtení zánik závazků, pokud se kryjí, od okamžiku prohlášení o započtení.282 

Z toho vyplývá, že započtení v tomto pojetí nemůže odklidit následky prodlení se splněním 

závazku, který má započtením zaniknout, i když nastaly až po jeho setkání se vzájemným 

závazkem druhé strany, protože toto setkání pohledávek nemá pro určení okamžiku, kdy 

pohledávky v důsledku započtení zaniknou, žádný význam. 

  Na toto určení okamžiku účinků započtení navazuje čl. 14:503 PECL, podle něhož po 

nástupu promlčení může být nárok započítán, pokud dlužník dříve neuplatnil námitku 

započtení nebo pokud ji neuplatní ve lhůtě dvou měsíců od doručení prohlášení o 

započtení.283 Jestliže návrh spojuje účinky započtení až s účinností právního úkonu 

směřujícího k započtení, nemůže dobře ve prospěch promlčených pohledávek povolit výjimku 

z nepřípustnosti jejich jednostranného započtení, pokud se setkaly se vzájemnou pohledávkou 

jako způsobilé k započtení dříve, než se promlčely, jak to odpovídá přiznání zpětných účinků 

započtení v jeho vnitrostátních právních úpravách. Přesto návrh podržel pro tyto pohledávky 

výjimku, kterou sice dlužníka nezbavil námitky promlčení, ale omezil její vznesení propadnou 

lhůtou, po jejímž marném uplynutí již námitka promlčení pohledávky použité 

k jednostrannému započtení nemůže tento právní úkon zbavit následků spočívajících v zániku 

vzájemných pohledávek věřitele a dlužníka. 

Z Principů evropského smluvního práva vychází návrh společného referenčního 

rámce,284 který zánik závazků započtením upravuje v knize III., kapitola 6. V čl. III. – 6:101 

odst. 1 DCFR návrh usiluje o vymezení pojmu započtení.285 Započtení je podle něj postup, při 

kterém je strana oprávněna použít právo na plnění, jež jí přísluší vůči druhé straně, k tomu, 

                                                             
282 Čl. 13:106 PECL: Die Aufrechnung bewirkt das Erlöschen der Verpflichtungen, soweit sie sich decken, ab 
dem Zeitpunkt der Erklärung der Aufrechnung. 
283 Čl. 14:503 PECL: Auch nach Eintritt der Verjährung kann mit einem Anspruch aufgerechnet werden, sofern 
nicht der Schuldner die Einrede der Verjährung zuvor geltend gemacht hat oder er sie innerhalb von zwei 
Monaten geltend macht, nachdem ihm die Erklärung der Aufrechnung zugegangen ist. 
284 Pelikánová, I. – op. cit. v pozn. 11, s. 133 a 136 
285 Při výkladu o DCFR se vychází z von Bar, Ch., Clive, E., Schulte-Nölke, H. (ed.) – Principles, Definitions, 
Model Rules of European Private Law, Draft of Common Frame of Reference (DCFR), Outline Edition. 
Mnichov: sellier.european law publishers, 2009 
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aby zcela nebo zčásti zanikl závazek vůči této straně.286 Podle čl. III. – 6:101 odst. 2 DCFR se 

úprava započtení obsažená v návrhu nepoužije pro započtení v insolvenčním řízení.287 

Předpoklady vzájemnosti pohledávek a stejnorodosti předmětu jejich plnění určuje čl. 

III. – 6:102 DCFR. Jestliže dvě strany mají navzájem závazky stejného druhu, může každá 

strana podle tohoto ustanovení započítat právo příslušející této straně proti právu druhé strany, 

pokud a v tom rozsahu v době započtení je závazek první strany splatný, nebo není-li splatný, 

první strana může přimět druhou stranu k přijetí plnění; závazek druhé strany je splatný; a 

každé straně přísluší oprávnění nakládat právem této strany za účelem započtení.288 Tato 

úprava v podstatě odpovídá čl. 13:101 PECL. Liší se však tím, že vyžaduje splatnost 

pohledávky použité k započtení, zatímco podle PECL postačuje, má-li strana, která 

jednostranné započtení prohlašuje, alespoň právo žádat splnění této pohledávky, i když ještě 

není splatná. V čl. III. – 6:102 písm. c) DCFR se pak předpoklad vzájemnosti pohledávek 

zdůrazňuje požadavkem, aby strana, o jejíž právo jde, jím mohla nakládat za účelem 

započtení. 

 V čl. III. – 6:104 DCFR,289 podle něhož každá strana může započítat své právo proti 

právu druhé strany, kde si strany navzájem dluží peníze v různých měnách, ledaže strany 

sjednaly, že strana, která prohlašuje započtení, je povinna platit výlučně v určité měně, přijal 

DCFR stejné řešení pro závěr o stejnorodosti peněžitých pohledávek vyjádřených v různých 

měnách jako čl. 13:103 PECL. Stejná jako v čl. 13:107 PECL je i úprava nepřípustnosti 

jednostranného započtení obsažená v čl. III. – 6:108 DCFR, který z jednostranného započtení 

vylučuje pohledávky, jejichž jednostranné započtení zakazuje dohoda stran, a za nepřípustné 

dále prohlašuje započtení proti pohledávkám, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí, a to 

v tom rozsahu, v jakém jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny, a dále proti pohledávkám 

z úmyslného protiprávního jednání.290 Naopak jednostranné započtení za použití těchto 

pohledávek je přípustné. 

                                                             
286 Čl. III. – 6:101 odst. 1 DCFR: “Set-off” is the process by which a person may use a right to performance held 
against another person to extinguish in whole or in part an obligation owed to that person. 
287 Čl. III. – 6:101 odst. 2 DCFR: This Chapter does not apply to set-off in insolvency. 
288 Čl. III. – 6:102 DCFR: If two parties owe each other obligations of the same kind, either party may set off 
that party´s right against the other party´s right, if and to the extent that, at the time of set-off: (a) the 
performance of the first party is due or, even if it is not due, the first party can oblige the other party to accept 
performance; (b) the performance of the other party is due; and (c) each party has authority to dispose of that 
party´s right for the purpose of the set-off.  
289 Čl. III. – 6:104 DCFR: Where parties owe each other money in different currencies, each party may set off 
that party´s right, unless the parties have agreed that the party declaring set-off is to pay exclusively in a 
specified currency. 
290 Čl. III. – 6:108 DCFR: Set-off cannot be effected: (a) where it is excluded by agreement; (b) against a right to 
the extent that that right is not capable of attachment; and (c) against a right arising from an intentional wrongful 
act. 
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 Podle čl. III. – 6:103 odst. 1 DCFR nemůže dlužník jednostranně započítat právo, 

které je neurčité, pokud jde o jeho trvání nebo výši, ledaže se započtení nedotýká zájmů 

věřitele.291 Kde práva obou stran vyplývají z téhož právního vztahu, se podle čl. III. – 6:103 

odst. 2 DCFR předpokládá, že zájmy věřitele nejsou dotčeny.292 Jde o protějšek čl. 13:102 

PECL, od nějž se liší jen tím, že adresáta jednostranného právního úkonu směřujícího 

k započtení označuje za věřitele, ačkoli v právním postavení věřitele i dlužníka současně jsou 

obě strany, nejen adresát právního úkonu směřujícího k započtení. Je ovšem věřitelem 

pohledávky, která má zaniknout za použití pohledávky, jejíž trvání nebo výše nejsou jisté. 

 Stejně jako čl. 13:104 PECL se i čl. III. – 6:105 DCFR přihlásil k právnímu úkonu 

jako důvodu zániku závazků započtením. Podle tohoto ustanovení návrhu k započtení dochází 

na základě oznámení strany.293 V případě mnohosti pohledávek, jež se mezi stranami hodí 

k započtení, se uplatní pravidla vyslovená v čl. III. – 6:106 DCFR, podle něhož je oznámení o 

započtení platné, jen jestliže určuje právo, ke kterému se vztahuje, tam, kde strana, která 

oznamuje započtení, má dvě nebo více práv vůči druhé straně.294 Kde strana, která oznamuje 

započtení, má splnit dva nebo více závazků vůči druhé straně, použijí se přiměřeně pravidla o 

započítání na plnění.295 Jde o stejné řešení, jaké přijal i čl. 13:105 PECL. Účinky započtení 

rovněž ve shodě s PECL mají nastupovat ex nunc. Podle čl. III. – 6:107 DCFR, jenž odpovídá 

čl. 13:106 PECL, působí započtení zánik závazků, pokud se kryjí, od okamžiku oznámení o 

započtení.296 

 Zatímco Principy evropského smluvního práva i návrh společného referenčního rámce 

obsahují jen zásady, které mohou orgány Evropské unie, popřípadě vnitrostátní zákonodárce 

v členském státu Evropské unie použít při tvorbě práva, hlásí se návrh evropského zákoníku 

smluvního práva připravený Akademií evropských privatistů k představě skutečné kodifikace 

soukromého práva v Evropské unii. Tento návrh se však liší od zásad vyjádřených v PECL a 

DCFR také obsahově, protože vznikl pod zřetelným vlivem italského občanského 

                                                             
291 Čl. III. – 6:103 odst. 1 DCFR: A debtor may not set off a right which is unascertained as to its existence or 
value unless the set-off will not prejudice the interests of the creditor. 
292 Čl. III. – 6:103 odst. 2 DCFR: Where the rights of both parties arise from the same legal relationship it is 
presumed that the creditor´s interests will not be prejudiced. 
293 Čl. III. – 6:105 DCFR: Set-off is effected by notice to the other party. 
294 Čl. III. – 6:106 odst. 1 DCFR: Where the party giving notice of set-off two or more rights against the other 
party, the notice is effective only if it identifies the right to which it relates.  
295 Čl. III. – 6:106 odst. 2 DCFR: Where the party giving notice of set-off has to perform two or more obligations 
towards the other party, the rules of imputation of performance apply with appropriate adaptations. 
296 Čl. III. – 6:107 DCFR: Set-off extinguishes the obligations, as far as they are coextensive, as from the time of 
notice. 
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zákoníku.297 Návrh evropského zákoníku smluvního práva upravuje započtení v čl. 132 

CEC.298  

 Podobně jako DCFR se pokouší i CEC v úvodním ustanovení o zániku závazků 

započtením o vymezení tohoto způsobu zániku závazků. Podle čl. 132 odst. 1 CEC zaniká 

pohledávka vyplývající ze smlouvy započtením, jestliže je věřitel povinen z jakéhokoli 

právního důvodu splnit závazek vůči druhé straně. Započtení se uskutečňuje za předpokladů, 

které jsou stanoveny v následujících odstavcích tohoto článku návrhu.299 Z úpravy započtení 

obsažené v návrhu se podává, že k předpokladům zániku závazků započtením podle tohoto 

návrhu náležejí vzájemnost pohledávek, stejnorodost předmětu jejich plnění, určitost a 

splatnost pohledávek, přípustnost započtení a právní úkon směřující k započtení. 

 Podle čl. 132 odst. 2 CEC musejí obě vzájemné pohledávky trvat současně a obě 

musejí být určité a splatné; nadto jejich předmětem musí být peněžitá částka nebo určitý počet 

zastupitelných věcí téhož druhu nebo jakosti. Pohledávky zanikají, pokud se částky, resp. 

množství kryjí.300 Z předpokladu vzájemnosti určuje návrh výjimku již v samotné úpravě 

zániku závazků započtením, a to ve prospěch ručitele. Podle čl. 132 odst. 1 CEC totiž může 

započtení namítnout též ručitel, pokud jsou jinak splněny ostatní předpoklady způsobilosti 

pohledávek k započtení. Je přitom zřejmé, že tím návrh jen neopakuje samozřejmý závěr o 

způsobilosti vlastních pohledávek ručitele za věřitelem pohledávky zajištěné ručením 

k započtení proti ručitelskému závazku, nýbrž rozšiřuje způsobilost vzájemných pohledávek 

dlužníka pohledávky zajištěné ručením k započtení proti zajištěné pohledávce tak, aby je 

vedle dlužníka mohl k započtení použít i ručitel. Další výjimku obvyklou ve vnitrostátních 

právních úpravách započtení i v naší právní oblasti povoluje čl. 124 odst. 2 věta první CEC, 

podle něhož může dlužník vůči postupníkovi vznést všechny námitky, které mohl vznést vůči 

                                                             
297 Pelikánová, I. – op. cit. v pozn. 11, s. 135 - 136 
298 Při výkladu o CEC se vychází z německého překladu CEC uveřejněného Schermaier, M., Schulze, R. a kol. in 
Schulze, R, Zimmermann, R. (ed.) – Basistexte zum Europäischen Privatrecht. Textsammlung. Nomos-Verlag: 
Baden-Baden: 2002. 
299 Čl. 132 odst. 1 CEC: Eine Forderung aufgrund eines Vertrages erlischt durch Aufrechnung, wenn der 
Gläubiger seinerseits aus irgendeinem rechtlichen Grund eine Verpflichtung gegenüber der anderen Partei zu 
erfüllen hat. Die Aufrechnung, die auch von dem Bürgen eingewendet werden kann, erfolgt unter den 
Voraussetzungen, die in den folgenden Absätzen bestimmt sind. 
300 Čl. 132 odst. 2 CEC: Die beiden gegenseitigen Forderungen müssen gleichzeitig bestehen und müssen beide 
bestimmt und fällig sein; zudem müssen beide einen Geldbetrag oder eine Anzahl vertretbarer Sachen der 
gleichen Gattung oder Beschaffenheit zum Gegenstand haben. Sie erlöschen, soweit sich die Beträge bzw. 
Mengen entsprechen. 
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postupiteli až do okamžiku postoupení; jestliže s postoupením bez výhrad souhlasil, nemůže 

však už namítnout započtení.301 

 Ve srovnání s některými vnitrostátními právními úpravami započtení je poměrně úzké 

pojetí stejnorodosti předmětu plnění jako předpokladu způsobilosti pohledávek k započtení 

obsažené v návrhu. Jeho šíře jistě závisí též na rozsahu pojmu věci v právním smyslu, přesto 

se vymezení stejnorodosti předmětu plnění podle čl. 132 odst. 2 CEC zdá vylučovat například 

věci určené jednotlivě a dopadá spíše jen na peníze nebo na jiné hmotné věci určené podle 

druhu. Odpovídá však podstatě započtení, jak byla vyložena v části I., kapitola 1., pokud se na 

zastupitelné věci v návrhu klade z hlediska způsobilosti pohledávek, jejichž jsou předmětem 

plnění, k započtení nejen požadavek stejného druhu, nýbrž i téže jakosti, protože plnění, které 

poskytla jedna strana, musí být beze zbytku způsobilé k tomu, aby je mohla druhá strana 

použít ke splnění svého vzájemného závazku. 

 S předpokladem stejnorodosti předmětu plnění souvisí též pravidlo, které pod 

zřejmým vlivem německého občanského zákoníku vyjadřuje čl. 132 odst. 5 CEC, podle něhož 

musejí být započítány přepravní náklady do místa plnění, jestliže podle smlouvy mají být 

vzájemné závazky splněny na dvou různých místech, ledaže věřitel započtení odporuje na 

základě rozumného zájmu na tom, aby se plnění uskutečnilo na sjednaném místě.302 

Započítání nákladů na přepravu do místa plnění sjednaného ve smlouvě, která založila 

pohledávku, proti níž započtení směřuje, zřejmě vyjadřuje rozsah škody, kterou je strana, jež 

činí jednostranný právní úkon směřující k započtení pohledávek s různým místem plnění, jako 

nositel mimoodpovědnostního závazku k náhradě škody povinna nahradit adresátu právního 

úkonu směřujícího k započtení. Návrh však úpravu započtení závazků s rozdílným místem 

plnění oproti německému občanskému zákoníku významně rozvíjí, přiznává-li věřiteli, 

kterým je adresát právního úkonu směřujícího k jejich započtení, právo odporovat započtení 

prohlášenému druhou stranou, jestliže mu lze přičíst rozumný zájem na skutečném splnění 

v místě sjednaném jako místo plnění ve smlouvě, která je právním důvodem vzniku jeho 

pohledávky. Toto pravidlo vybočuje z představy o účincích jednostranného právního úkonu 

směřujícího k započtení, které nastupují bez ohledu na vůli adresáta tohoto právního úkonu a 

jež započtení přibližují případům dovolené svépomoci. Adresátu právního úkonu směřujícího 

                                                             
301 Čl. 124 odst. 2 věta první CEC: Der Schuldner kann dem Zessionar alle Einwendungen entgegenhalten, die er 
dem Zedenten bis zum Zeitpunkt der Abtretung entgegensetzen konnte; wenn er der Abtretung ohne Vorbehalt 
zugestimmt hat, kann er jedoch nicht mehr die Aufrechnung einwenden. 
302 Čl. 132 odst. 5 CEC: Wenn die gegenseitigen Verpflichtungen vertragsgemäß an zwei verschiedenen Orten 
zu erfüllen sind, müssen die Transportkosten zum Zahlungsort eingerechnet werden, es sei denn, der Gläubiger 
widerspricht der Aufrechnung aufgrund eines verständlichen Interesses daran, dass die Erfüllung am 
vorgesehenen Ort stattfindet. 
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k započtení se tak podle návrhu otevírá možnost účinky tohoto právního úkonu zvrátit, 

odporuje-li mu podle čl. 132 odst. 5 CEC a mají-li na jeho základě zaniknout pohledávky 

s různým místem plnění. Lhůta, ve které může adresát tomuto právnímu úkonu odporovat, 

aby jeho právní účinky odčinil, pak vyplývá z čl. 132 odst. 3 posl. věta CEC, podle něhož 

druhá strana může vznést námitku proti právnímu úkonu směřujícímu k započtení během 

přiměřené lhůty. 

 Splatnost pohledávek jako předpoklad jejich způsobilosti k započtení úpravu započtení 

v návrhu vzdaluje zániku závazků splněním. Přestože čl. 128 odst. 3 CEC ve výčtu způsobů, 

jakými zanikají závazky, zřetelně odlišuje splnění a započtení, poměr mezi nimi lépe 

vystihuje čl. 13:101 PECL, spokojil-li se namísto splatnosti pohledávek s oprávněním žádat 

splnění pohledávky použité k započtení a splnit svůj vlastní závazek. Jestliže je strana 

oprávněna žádat splnění své pohledávky ještě před splatností, měla by být také oprávněna 

použít takovou pohledávku k jednostrannému započtení. A naopak, může-li strana splnit svůj 

závazek, který ještě nedospěl, a druhá strana je povinna plnění nabídnuté před splatností 

přijmout, měl by mít dlužník též oprávnění takový závazek uspokojit náhradním způsobem a 

jednostranně proti němu započítat svou vzájemnou pohledávku, je-li sama k započtení 

způsobilá.  

Určitost pohledávek jako předpoklad jejich způsobilosti k započtení podobně jako 

v dalších návrzích upomíná na požadavek pravosti pohledávek. Na druhé straně vyjádření této 

vlastnosti pohledávek lze vysledovat již v úvodu čl. 132 odst. 1 CEC, určuje-li, že 

pohledávky, které mají započtením zaniknout, musejí existovat současně. Z předpokladu 

určitosti pohledávek, pokud jde o jejich výši, pak návrh slevuje v čl. 132 odst. 6 část první 

věty za středníkem CEC, podle něhož může soudce na návrh věřitele ohledně jeho závazku 

řízení přerušit až do zjištění hodnoty pohledávky, která má být započítána, jestliže jedna 

z pohledávek není určitá co do výše, ale lze ji snadno a rychle zjistit.303 

 Podle čl. 132 odst. 4 CEC započtení není přípustné, jestliže jedna z obou pohledávek 

vznikla v důsledku mimosmluvního nedovoleného jednání nebo jestliže strana proti ní 

z opatrnosti vznesla z oprávněného důvodu námitku nebo jestliže předmětem pohledávky je 

vydání věcí přenechaných do úschovy nebo bezplatného užívání nebo jestliže před 

                                                             
303 Čl. 132 odst. 6 CEC: Sind die Voraussetzungen des Abs. 2 dieses Artikels nicht erfüllt, hat der Gläubiger 
lediglich unter Voraussetzungen des Art.s 108 dieses Gesetzbuches ein Zurückbehaltungsrecht gegenüber der 
anderen Partei; ist eine der Forderungen nicht der Höhe nach bestimmt, aber leicht und schnell festzustellen, 
kann der Richter auf Antrag des Gläubigers hinsichtlich dessen Verpflichtung die Entscheidung bis zur 
Feststellung des Wertes der aufzurechnenden Forderung aussetzen. Die Aufrechnung kann aufgrund des 
Parteiwillens auch stattfinden, wenn die Voraussetzungen der vorstehenden Absätze nicht erfüllt sind. 
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započtením se strana vzdala práva nebo v každém dalším případě stanoveném zákonem.304 

Jakkoli se zdá, že návrh v úpravě zákazů započtení nerozlišuje mezi započtením určité 

pohledávky a započtením proti určité pohledávce, vyplývá z povahy věci, že pohledávky 

vypočtené v čl. 132 odst. 4 CEC nejsou podle návrhu vyloučeny ze započtení vůbec, nýbrž 

jen podle toho, komu taková pohledávka náleží. Není tedy přípustné jednostranně započítat 

pohledávku, vůči níž jejímu dlužníku přísluší námitka, kterou by se ubránil při uplatnění 

takové pohledávky před soudem nebo jiným orgánem, a naopak proti takové pohledávce je 

jednostranné započtení přípustné, nakolik dlužník by takovou pohledávku mohl i splnit. 

Jednostranné započtení je pak nepřípustné proti pohledávkám z protiprávního jednání, které 

nespočívá v porušení smluvního závazku, ani proti pohledávkám na vydání věci přenechané 

do úschovy nebo k bezplatnému užívání, zatímco věřitel tyto pohledávky použít 

k jednostrannému započtení smí. 

 Návrh po vzoru některých vnitrostátních právních úprav prohlašuje za nepřípustné 

jednostranné započtení proti pohledávce z protiprávního jednání, avšak musí jít o jednání, jež 

označuje za mimosmluvní. Takovou pohledávku tedy založí jen jednání, kterým dlužník 

porušil mimosmluvní povinnost, zatímco proti pohledávce, která vznikla porušením závazku 

založeného smlouvou, je podle čl. 132 odst. 4 CEC jednostranné započtení přípustné. 

Případům porušení smluvních povinností se přibližují pohledávky na vydání věcí 

přenechaných druhé straně, avšak oproti některým kodifikacím soukromého práva přijatým 

v naší právní oblasti návrh vylučuje z okruhu pohledávek, proti kterým je nepřípustné 

jednostranné započtení, pohledávky na vydání věcí přenechaných k užívání za úplatu, tedy do 

nájmu nebo pachtu. Nehodí-li se podle čl. 132 odst. 4 CEC k jednostrannému započtení 

pohledávky, proti kterým jejich dlužníku, jenž by byl adresátem jednostranného právního 

úkonu směřujícího k započtení, přísluší z oprávněného důvodu námitka, znamená to, že návrh 

dovoluje jednostranně započítat jen takové pohledávky, jež jsou vymahatelné. 

 Nepřípustnost jednostranného započtení však podle návrhu nepůsobí sama o sobě 

neplatnost právního úkonu směřujícího k započtení, nýbrž se projeví jen k námitce druhé 

strany, která je adresátem tohoto právního úkonu. To vyjadřuje čl. 132 odst. 4 CEC tím, že 

opravňuje druhou stranu namítnout nepřípustnost jednostranného započtení tomu, kdo se na 
                                                             
304 Čl. 132 odst. 4 CEC: Die Aufrechnung ist nicht statthaft – und gegenüber demjenigen, der sich auf sie beruft, 
ist die andere Partei berechtigt, dies einzuwenden –, wenn eine der beiden Forderungen wegen einer 
außervertraglichen unerlaubten Handlung entstanden ist oder wenn ihr eine Partei vorsorglich aus berechtigtem 
Grund widersprochen hat oder wenn die Forderung die Herausgabe zur Verwahrung oder unentgeltlich zum 
Gebrauch überlassener Sachen zum Gegenstand hat oder wenn vor der Aufrechnung ein Verzicht erklärt worden 
ist oder in jedem weiteren vom Gesetz vorgesehenen Fall. Für Kontokorrente, die im Rahmen geschäftlicher 
Beziehungen verwendet werden, ist die Verkehrssitte maßgeblich. Unberührt bleiben die Bestimmungen 
hinsichtlich der Verbraucher, die in der Europäischen Union und deren Mitgliederstaaten gelten. 
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ně odvolává. I zde se však uplatní přiměřená lhůta pro vznesení takové námitky určená čl. 132 

odst. 3 CEC. Z dispozitivní povahy úpravy započtení v návrhu a ovšem i z tohoto určení 

důsledků nepřípustnosti jednostranného započtení se pak podává, že nepřípustnost 

jednostranného započtení může vyplývat i z dohody stran, kterou mezi sebou jednostranné 

započtení některých pohledávek nebo proti některým pohledávkám zakážou, třebaže tento 

důvod nepřípustnosti započtení výčet obsažený v čl. 132 odst. 4 CEC na rozdíl od PECL i 

DCFR neobsahuje. Strany však mohou i naopak mezi sebou povolit jednostranné započtení 

pohledávek vypočtených v čl. 132 odst. 4 PECL nebo proti nim, i když je návrh jinak 

zapovídá. 

 Zvláštní úpravu přípustnosti jednostranného započtení návrh obsahuje pro 

kontokorenty. Podle čl. 132 odst. 4 věta druhá CEC jsou pro kontokorenty, které se používají 

v obchodních vztazích, rozhodující zvyklosti. Zvyklostem tedy návrh přenechává určení, které 

pohledávky nelze ve vztazích týkajících se kontokorentu použít k jednostrannému započtení 

nebo proti kterým z nich nelze jednostranně započítat. V čl. 132 odst. 4 posl. věta CEC pak 

návrh vyjadřuje vztah úpravy nepřípustnosti jednostranného započtení k právním předpisům 

Evropské unie a členských států Evropské unie na ochranu spotřebitele. Ustanovení těchto 

právních předpisů mají zůstat čl. 132 odst. 4 CEC nedotčena. 

 Třebaže návrh vznikal pod vlivem italského občanského zákoníku, který se jako 

většina vnitrostátních právních úprav započtení v románských zemích hlásí k pojetí započtení 

ipso iure, aniž by vyžadoval projev vůle jedné nebo obou stran směřující k započtení, osvojil 

si stejně jako PECL a DCFR opačný přístup a zahrnul mezi předpoklady zániku závazků 

započtením i právní úkon, který k započtení směřuje. Podle čl. 132 odst. 3 CEC k započtení 

dochází tím, že je věřitel uplatní prohlášením, které neobsahuje podmínky ani doložku času; 

prohlášení musí být sděleno druhé straně nebo předneseno do konce prvního ústního jednání, 

při kterém se projednává skutkový děj.305 Úpravou námitky započtení vznesené v řízení před 

soudem a stanovením lhůty, do jejíhož uplynutí může strana takovou námitku vznést, návrh 

zasahuje do oblasti civilního práva procesního, a vykročuje tak z oboru soukromého práva.  

Podobně jako německý občanský zákoník návrh zapovídá podmínky nebo doložky 

času v právním úkonu směřujícím k započtení. Společná úprava právního úkonu směřujícího 

k započtení, který strana učiní v řízení před soudem i mimo ně, však současně vyvolává 

                                                             
305 Čl. 132 odst. 3 CEC: Die Aufrechnung erfolgt, indem ein Gläubiger sie durch eine unbedingte und 
unbefristete Erklärung geltend macht; die Erklärung muss der anderen Partei mitgeteilt oder im gerichtlichen 
Verfahren bis zum Abschluss der ersten mündlichen Tatsachenverhandlung vorgebracht werden. Sie wird in dem 
Zeitpunkt, zu dem sie der anderen Partei mitgeteilt oder vor Gericht abgegeben wird, wirksam. Die Gegenseite 
kann während einer angemessenen Frist nach Maßgabe der folgenden Absätze eine Einwendung erheben. 
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pochybnosti, zda zákaz podmínek a doložek času jako nahodilých složek obsahu tohoto 

právního úkonu dopadá i na eventuální námitku započtení, jež se v řízení před soudem 

pravidelně vyskytuje při započtení proti pohledávce, jež jeho předmětem. Nakolik ovšem účel 

sledovaný zákazem podmínek v jednostranném právním úkonu směřujícím k započtení, 

kterým je ochrana právního postavení adresáta tohoto právního úkonu a jeho jistoty o tom, 

zda a v jakém rozsahu vzájemné pohledávky trvají, nemůže být dotčen, vznese-li strana 

námitku započtení v řízení o pohledávce druhé strany jen in eventum, tedy pro případ, že 

neobstojí jiná její obrana proti právu uplatněnému žalobcem, zdá se, že návrh eventuální 

námitku započtení vznesenou v řízení nevylučuje. Rozhodnutí, jež je výsledkem řízení, ve 

kterém byla vznesena, totiž současně postaví najisto, zda pohledávka žalobce v důsledku 

eventuální námitky započtení vznesené žalovaným zanikla, a tak odstraní pochybnosti, jež o 

této námitce mohl mít žalobce jako věřitel pohledávky, vůči níž směřovala. 

Návrh upravuje i dohodu o započtení. Podle čl. 132 odst. 6 posl. věta CEC může dojít 

k započtení na základě vůle stran, i když předpoklady započtení podle předchozích odstavců 

nejsou splněny. Jestliže předpoklady započtení vyjádřené v čl. 132 odst. 2 CEC nejsou 

splněny, má jinak věřitel vůči druhé straně pouze zadržovací právo, a to za předpokladů 

stanovených v čl. 108 CEC. 

Obdobně jako švýcarský zákon o závazkovém právu návrh dovoluje vzdát se práva 

provést jednostranné započtení. Úprava vzdání se tohoto práva je obsažena ve výčtu 

pohledávek, jejichž jednostranné započtení není přípustné. Podle čl. 132 odst. 4 CEC k nim 

náleží též pohledávky, u kterých ještě před započtením strana učinila prohlášení o vzdání se 

práva. Kdyby šlo vzdání se pohledávky a prominutí dluhu, který jí odpovídá, nemohlo by 

k započtení dojít již pro nedostatek vzájemné pohledávky, která by v důsledku prominutí 

zanikla. Vzdáním se práva je tedy třeba rozumět vzdání se práva na jednostranné započtení 

pohledávky, jež by k němu jinak byla způsobilá. 

Podle čl. 132 odst. 7 CEC,306 jenž pro právní úkony směřující k započtení povolává 

k přiměřenému použití čl. 36 odst. 2 CEC, pokud jde o hodnotu pohledávky, která je použita k 

započtení, se na právní úkon směřující k započtení klade požadavek písemné formy, jestliže 

hodnota této pohledávky převyšuje 5 000 euro.307 Podle čl. 36 odst. 2 věta druhá CEC má 

dokument, který zachycuje právní úkon s hodnotou převyšující tuto částku, účinky vůči třetím 

                                                             
306 Čl. 132 odst. 7 CEC: Auf die in diesem Artikel vorgesehenen Erklärungen ist Art. 36 Abs. 2 hinsichtlich des 
Wertes der zur Aufrechnung gestellten Forderung anzuwenden. 
307 Čl. 36 odst. 2 věta druhá CEC: Für den Beweis von Verträgen mit einem Wert von über 5.000 Euro ist 
Schriftform erforderlich. Dritten gegenüber gilt ein solches Dokument nur, wenn es beglaubigt datiert ist, außer 
man beweist, dass der Dritte das Datum kannte. 
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osobám, jen jestliže je ověřena jeho datace, s výjimkou případu, kdy se prokáže, že třetí osoba 

datum znala. 

 Ve shodě s PECL a DCFR se i CEC odklonil od zpětných účinků započtení, jež 

vnitrostátní právní úpravy přimykají k okamžiku setkání pohledávek způsobilých k započtení, 

a určuje, že započtení působí ex nunc. Podle čl. 132 odst. 3 věta druhá CEC započtení nabývá 

účinnosti v okamžiku, kdy je sděleno druhé straně nebo předneseno před soudem. To 

znamená, že ani podle tohoto návrhu nemůže započtení odklidit důsledky prodlení se 

splněním závazku, který je jeho předmětem, pokud nastaly v období po jeho setkání se 

vzájemným závazkem věřitele vůči dlužníku způsobilým k započtení. Současně tak návrh 

nedovoluje jednostranně započítat ani promlčené pohledávky, i kdyby promlčení nastalo až 

poté, co se staly způsobilými k započtení se vzájemnou pohledávkou dlužníka za věřitelem. 

 Rovněž na půdě Mezinárodního institutu pro unifikaci soukromého práva 

(UNIDROIT) vznikají návrhy, které může vnitrostátní zákonodárce použít jako předlohu při 

tvorbě práva, popřípadě na něž mohou smluvní strany v právních vztazích s cizím prvkem 

odkázat při určení vzájemných práv a závazků. K těmto účelům slouží i Principy smluv 

uzavíraných v mezinárodním obchodě, jejichž poslední znění Mezinárodní institut pro 

unifikaci soukromého práva vydal v roce 2010.308 Tento návrh upravuje zánik závazků 

započtením v kapitole 8. 

 K předpokladům zániku závazků započtením podle Principů UNIDROIT náležejí 

vzájemnost pohledávek, stejnorodost předmětu jejich plnění, oprávnění strany, která provádí 

započtení, splnit svůj závazek vůči druhé straně, určitost a splatnost pohledávky použité 

k započtení a právní úkon směřující k započtení. Na rozdíl od návrhů, které sledují 

sjednocování soukromého práva členských států Evropské unie, neupravují Principy 

UNIDROIT předpoklad přípustnosti započtení a neurčují, jaké pohledávky nelze 

k jednostrannému započtení použít nebo proti jakým pohledávkám nemůže jednostranné 

započtení směřovat. 

 Jestliže si dvě strany navzájem dluží peníze nebo jiná plnění téhož druhu, může každá 

z nich („strana, která provádí započtení“) podle čl. 8.1 odst. 1 Principů UNIDROIT započítat 

svůj závazek proti závazku svého věřitele („druhé strany“), pokud v okamžiku započtení je 

strana, která provádí započtení, oprávněna ke splnění svého závazku a závazek druhé strany, 

pokud jde o jeho trvání a výši, je určitý a plnění splatné.309 Principy UNIDROIT tedy 

                                                             
308 V dalším se vychází z německého znění Principů smluv uzavíraných v mezinárodním obchodě z roku 2010. 
309 Čl. 8.1 odst. 1 Principů UNIDROIT: Wenn zwei Parteien einander Geld oder andere Leistungen derselben Art 
schulden, so kann jede von ihnen (die „aufrechnende Partei“) ihre Verpflichtung gegen eine solche ihres 
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zachovávají předpoklady vzájemnosti pohledávek a stejnorodosti předmětu plnění, které jsou 

vlastní podstatě započtení. Podobně jako návrhy, které vznikly na půdě evropské integrace, 

povoluje i čl. 9.1.13 odst. 2 Principů UNIDROIT výjimku z předpokladu vzájemnosti 

pohledávek při postoupení práv na plnění. Dlužník může vůči novému věřiteli vykonat každé 

právo na započtení, které měl vůči dosavadnímu věřiteli až do okamžiku, ve kterém obdržel 

oznámení o postoupení.310 Naopak při převzetí závazku nemůže nový dlužník podle čl. 9.2.7 

odst. 2 Principů UNIDROIT vůči věřiteli vykonat právo na započtení, které měl vůči věřiteli 

dosavadní dlužník.311  

Při postoupení smlouvy se podle čl. 9.3.6 odst. 1 Principů UNIDROIT312 obdobně 

použije čl. 9.1.13 Principů UNIDROIT, pokud postoupení smlouvy zahrnuje postoupení práv. 

Pokud postoupení smlouvy zahrnuje převzetí závazků, použije se podle čl. 9.3.6 odst. 2 

Principů UNIDROIT obdobně čl. 9.2.7 Principů UNIDROIT. To znamená, že v případě 

postoupení smlouvy může druhá (postoupená) smluvní strana použít k jednostrannému 

započtení proti pohledávkám nové smluvní strany i pohledávky, které mohla použít 

k jednostrannému započtení až do okamžiku, kdy jí bylo postoupení smlouvy oznámeno, a 

naopak nová smluvní strana jako dlužník nemůže započítat pohledávky dosavadní smluvní 

strany proti pohledávkám druhé (postoupené) smluvní strany. 

Na předpokladu vzájemnosti pohledávek Principy UNIDROIT naopak trvají v případě 

solidárních závazků. Podle čl. 11.1.4 Principů UNIDROIT může společně a nerozdílně 

zavázaný dlužník, od nějž věřitel požaduje plnění, uplatnit všechny námitky a oprávnění 

k započtení, které příslušejí jemu osobně, nebo všem společně a nerozdílně zavázaným 

dlužníkům, avšak nikoli takové námitky nebo oprávnění k započtení, které osobně příslušejí 

jednomu nebo několika jiným společně a nerozdílně zavázaným dlužníkům.313 Podobně podle 

čl. 11.1.12 Principů UNIDROIT může společně a nerozdílně zavázaný dlužník, vůči němuž je 

                                                                                                                                                                                              
Gläubigers (der „anderen Partei“) aufrechnen, wenn zum Zeitpunkt der Aufrechnung (a) die aufrechnenden 
Partei zur Erfüllung ihrer Verpflichtung berechtig ist; (b) die Verpflichtung der anderen Partei hinsichtlich ihres 
Bestehens und Betrages bestimmt und die Leistung fällig ist. 
310 Čl. 9.1.13 odst. 2 Principů UNIDROIT: Der Schuldner kann gegenüber dem neuen Gläubiger jedes Recht auf 
Aufrechnung ausüben, das ihm gegen den bisherigen Gläubiger bis zu dem Zeitpunkt, in dem er die Mitteilung 
die Mitteilung über die Abtretung erhalten hat, zur Verfügung stand. 
311 Čl. 9.2.7 odst. 2 Principů UNIDROIT: Der neue Schuldner kann gegenüber dem Gläubiger kein Recht auf 
Aufrechnung ausüben, das dem bisherigen Schuldner gegenüber dem Gläubiger zur Verfügung stand. 
312 Čl. 9.3.1 odst. 1 Principů UNIDROIT: Soweit die Abtretung eines Vertrages eine Abtretung von Rechten 
enthält, ist Artikel 9.1.13 entsprechend anzuwenden. 
Čl. 9.3.1. odst. 2 Principů UNIDROIT: Soweit die Abtretung eines Vertrages eine Übertragung von 
Verpflichtungen enthält, ist Artikel 9.2.7 entsprechend anzuwenden. 
313 Čl. 11.1.4 Principů UNIDROIT: Ein Gesamtschuldner, von dem der Gläubiger die Leistung verlangt, kann 
alle Einwendungen und Aufrechnungsbefugnisse geltend machen, die ihm persönlich zustehen, oder die allen 
Gesamtschuldnern zustehen, nicht aber solche Einwendungen oder Aufrechnungsbefugnisse, die einem oder 
mehreren der anderen Gesamtschuldner persönlich zustehen. 
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uplatňován nárok spoludlužníkem, který poskytl plnění, vůči tomuto nároku vznést všechny 

námitky a oprávnění k započtení, které příslušejí společně a nerozdílně zavázaným dlužníkům 

a spoludlužník je byl mohl uplatnit vůči věřiteli, a námitky, které příslušejí jemu osobně, 

avšak nemůže vůči němu vznést námitky a oprávnění k započtení, které osobě příslušejí 

jednomu nebo několika jiným spoludlužníkům.314 

Pokud jde o aktivní solidaritu, určuje čl. 11.2.3 odst. 1 Principů UNIDROIT, že 

dlužník může vůči každému ze společně a nerozdílně oprávněných věřitelů uplatnit všechny 

námitky a oprávnění k započtení, které příslušejí jemu osobně z jeho vztahu k tomuto věřiteli 

nebo které může vznést vůči všem spoluvěřitelům; nemůže naproti tomu uplatnit námitky a 

právo k započtení, které jemu osobně příslušejí z jeho vztahu k jednomu nebo několika jiným 

spoluvěřitelům.315  

Ve srovnání s CEC sledují Principy UNIDROIT širší pojetí stejnorodosti předmětu 

plnění a vedle peněz je neomezují jen na jiné zastupitelné věci, nýbrž ke splnění tohoto 

předpokladu způsobilosti pohledávek k započtení postačí, jde-li o plnění téhož druhu. 

Takovému vymezení mohou vyhovět jak závazky, jejichž předmětem jsou hmotné věci 

určené jednotlivě, tak závazky spočívající v jiném plnění, pokud by je věřitel mohl použít ke 

splnění svého vzájemného závazku vůči dlužníkovi. Na druhé straně ve shodě s PECL a 

DCFR obsahují pravidla pro jednostranné započtení pohledávek vyjádřených v různých 

měnách. Podle čl. 8.2 Principů UNIDROIT může být právo na započtení vykonáno, jestliže 

závazky spočívají v tom, že strany mají zaplatit peníze v různých měnách, pokud jsou obě 

měny volně směnitelné a strany nesjednaly, že strana, která provádí započtení, musí zaplatit 

jen v určité měně.316 

 Poměru mezi započtením a splněním odpovídá, jestliže se Principy UNIDROIT 

spokojují tím, že strana, která jednostranně prohlašuje započtení, může svůj závazek vůči 

adresátovi právního úkonu směřujícího k započtení splnit, a nevyžadují jeho splatnost. Tento 
                                                             
314 Čl. 11.1.12 Principů UNIDROIT: Ein Gesamtschuldner, gegen den ein Anspruch von demjenigen 
Mitschuldner geltend gemacht wird, der die Leistung erbracht hat, (a) kann diesem Anspruch alle den 
Gesamtschuldnern gemeinsamen Einwendungen und Aufrechnungsbefugnisse entgegenhalten, die der 
Mitschuldner gegen den Gläubiger hätte geltend machen können; (b) kann diesem Anspruch Einwendungen 
entgegenhalten, die ihm persönlich zustehen; (c) kann diesem Anspruch keine Anwendungen und 
Aufrechnungsbefugnisse entgegenhalten, die einem oder mehreren Mitschuldner persönlich zustehen. 
315 Čl. 11.2.3 odst. 1 Principů UNIDROIT: Der Schuldner kann gegenüber jedem der Gesamtgläubiger alle 
Einwendungen und Aufrechnungsbefugnisse geltend machen, die ihm persönlich aus seinem Verhältnis zu 
diesem Gläubiger zustehen oder die er allen Mitgläubigern entgegenhalten kann; nicht geltend machen kann er 
hingegen Einwendungen und Aufrechnungsrechte, die ihm persönlich aus seinem Verhältnis zu einem oder 
mehreren der anderen Mitgläubiger zustehen. 
316 Čl. 8.2 Principů UNIDROIT: Wenn die Verpflichtungen darin bestehen, Geld in verschiedenen Währungen 
zu bezahlen, kann das Recht auf Aufrechnung ausgeübt werden, sofern beide Währungen frei konvertierbar sind 
und die Parteien nicht vereinbart haben, dass die aufrechnende Partei nur in einer bestimmten Währung zu 
zahlen hat. 
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předpoklad však vytýčily v poměru ke vzájemné pohledávce za adresátem jednostranného 

právního úkonu směřujícího k započtení, jak vyplývá z čl. 8.1 písm. b) Principů UNIDROIT. 

Pohledávka použitá k jednostrannému započtení, jíž odpovídá závazek adresáta právního 

úkonu směřujícího k započtení, tedy musí být v okamžiku, kdy strana, o jejíž pohledávku jde, 

prohlašuje jednostranné započtení, již dospělá. K jednostrannému započtení před splatností by 

se podle Principů UNIDROIT nehodila, ani kdyby strana, která prohlašuje započtení, byla 

jako její věřitel oprávněna žádat splnění této pohledávky i před splatností a adresát právního 

úkonu směřujícího k započtení by byl bez ohledu na splatnost jako dlužník povinen tuto 

pohledávku splnit. 

 Podobně Principy UNIDROIT rozlišují pohledávku použitou k jednostrannému 

započtení a pohledávku, vůči níž jednostranné započtení směřuje, pokud jde o předpoklad 

určitosti, jenž se zřejmě i zde blíží vlastnosti pohledávek, kterou některé vnitrostátní 

kodifikace soukromého práva označují za pravost pohledávek. Zatímco pohledávka, vůči níž 

jednostranné započtení směřuje, podle čl. 8.1 odst. 1 Principů UNIDROIT tento předpoklad 

způsobilosti pohledávek k započtení splňovat nemusí, pohledávka použitá k jednostrannému 

započtení mu musí vyhovět, jak pokud jde o trvání této pohledávky, tak pokud jde o její výši, 

jinak se k jednostrannému započtení nehodí. Z tohoto předpokladu slevuje čl. 8.2 Principů 

UNIDROIT,317 podle něhož může strana, která provádí započtení, započítat svůj závazek vůči 

závazku druhé strany, který není určitý, pokud jde o jeho trvání nebo jeho výši, jestliže 

závazky obou stran spočívají na téže smlouvě. Jinak vyjádřeno, z hlediska předpokladů 

způsobilosti pohledávek k započtení se prosazuje právní souvislost pohledávek, které mají 

započtením zaniknout, jakkoli jinak nemá význam, zejména pro závěr o stejnorodosti 

předmětu plnění.318 

 Jakkoli Principy UNIDROIT neupravují zákaz započtení některých pohledávek, 

popřípadě proti některým pohledávkám, dotýkají se přece předpokladu přípustnosti započtení 

v souvislosti s promlčenými pohledávkami. Podle čl. 10.10 Principů UNIDROIT je věřitel 

oprávněn prohlásit započtení do doby, než dlužník uplatnil uplynutí promlčecí lhůty. Z toho 

patrně vyplývá, že dlužník účinky započtení již nemůže odvrátit, ani kdyby námitku 

promlčení vznesl v přiměřené době poté, co mu věřitel doručil jednostranný právní úkon 

                                                             
317 Čl. 8.1 odst. 2 Principů UNIDROIT: Beruhen die Verpflichtungen beider Parteien auf demselben Vertrag, 
kann die aufrechnende Partei auch gegen eine Verpflichtung der anderen Partei aufrechnen, die hinsichtlich ihres 
Bestehens oder ihrer Höhe nicht bestimmt ist. 
318 Obdobný význam právní souvislosti pohledávek, které mají zaniknout započtením, lze sledovat v § 388 odst. 
2 písm. a) ObchZ, podle něhož i po uplynutí promlčecí doby může oprávněná strana uplatnit své právo při 
obraně nebo započtení, jestliže se obě práva vztahují k téže smlouvě nebo k několika smlouvám uzavřeným na 
základě jednoho jednání nebo několika souvisejících jednání (k tomu blíže v části VI., kapitola 2.). 
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směřující k započtení.319 Promlčená pohledávka se tedy podle čl. 10.10 Principů UNIDROIT 

k jednostrannému započtení nehodí, jen jestliže dlužník námitku promlčení takové 

pohledávky vznesl dříve, než věřitel započtení jednostranně prohlásil. Takovou námitku 

započtení zřejmě může dlužník uplatnit i mimo řízení, jinak by jí byl možností věřitele 

jednostranně započítat promlčenou pohledávku docela zbaven. 

 Stejně jako všechny návrhy, které vznikly jako příspěvek k úsilí o sjednocování 

soukromého práva členských států Evropské unie, vycházejí i Principy UNIDROIT 

z právního úkonu jako právního důvodu započtení. Zánik závazků započtením tedy podle nich 

nenastává pouhým setkáním pohledávek způsobilých k započtení, nýbrž se vyžaduje projev 

vůle jedné nebo obou stran. Podle čl. 8.3 Principů UNIDROIT se právo na započtení 

vykonává prohlášením vůči druhé straně.320 Z hlediska určitosti tohoto právního úkonu 

vyžaduje čl. 8.4 odst. 1 Principů UNIDROIT, aby prohlášení o započtení určilo závazky, na 

které se vztahuje. Jestliže však prohlášení neurčí závazek, proti němuž je započtení vykonáno, 

může druhá strana podle čl. 8.4 odst. 2 Principů UNIDROIT během přiměřené lhůty vůči 

straně, která provádí započtení, určit, na které pohledávky se započtení vztahuje; pokud 

takové určení neučiní, vztahuje se započtení na všechny závazky poměrně.321  

Jde o podobnou úpravu, jakou obsahuje i čl. 13:105 PECL. I zde se rozlišuje mezi 

určením pohledávek použitých k započtení a pohledávek, proti nimž započtení směřuje. Při 

nedostatku takového určení však Principy UNIDROIT nepovolávají k přiměřenému použití 

pravidla o započítání na plnění, nýbrž naopak přenechávají právo provést toto určení adresátu 

jednostranného právního úkonu směřujícího k započtení, pokud je vykoná ve stanovené 

propadné lhůtě. Opomene-li i adresát jednostranného prohlášení o započtení určit své 

pohledávky, které mají být započtením uspokojeny, neprosadí se ani potom pravidla o 

započítání na plnění a namísto toho se provede započítání poměrně na každou pohledávku, 

proti které mohlo jednostranné započtení směřovat. 

Třebaže čl. 8.3 Principů UNIDROIT upravuje pouze jednostranný právní úkon 

směřující k započtení jako právní důvod zániku závazků započtením, je zřejmé, že to 

                                                             
319 Čl. 10.10 Principů UNIDROIT: Der Gläubiger ist berechtigt, die Aufrechnung zu erklären, bis der Schuldner 
den Ablauf der Verjährungsfrist geltend gemacht hat. 
320 Čl. 8.3 Principů UNIDROIT: Das Recht auf Aufrechnung wird durch Erklärung gegenüber der anderen Partei 
ausgeübt. 
321 Čl. 8.4. odst. 1 Principů UNIDROIT: Die Erklärung muss die Verpflichtungen bestimmen, auf die sie sich 
bezieht. 
Čl. 8.4 odst. 2 Principů UNIDROIT: Bestimmt die Erklärung nicht die Verpflichtung, gegen welche die 
Aufrechnung ausgeübt wird, kann die andere Partei innerhalb einer angemessenen Frist gegenüber der 
aufrechnenden Partei festlegen, auf welche Verpflichtung sich die Aufrechnung bezieht; soweit keine solche 
Festlegung getroffen wird, bezieht sich die Aufrechnung anteilig auf alle Verpflichtungen. 
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nevylučuje ani dohodu stran o započtení, protože oprávnění stran na základě shodného 

projevu vůle přivodit zánik pohledávek započtením vyplývá již ze zásady smluvní svobody, 

ke které se hlásí čl. 1.1 Principů UNIDROIT, podle něhož je na vůli stran, zda uzavřou 

smlouvu, a určit její obsah.322 

 Také Principy UNIDROIT připínají účinky započtení až k právnímu úkonu, který je 

jeho právním důvodem, a neznají zpětné účinky zániku závazků započtením, jež by nastaly 

okamžikem setkání pohledávek způsobilých k započtení. Podle čl. 8.5 odst. 1 Principů 

UNIDROIT způsobuje započtení zánik závazků.323 Rozsah tohoto účinku vyplývá z čl. 8.5 

odst. 2 Principů UNIDROIT, podle něhož způsobuje započtení zánik závazků až do výše 

nižšího závazku, jestliže se co do výše závazky liší.324 Jde o jiné vyjádření východiska, že 

pohledávky způsobilé k započtení zanikají až do výše, v jaké se kryjí. Započtení pak podle čl. 

8.5 odst. 3 Principů UNIDROIT působí od okamžiku prohlášení o započtení.325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
322 Čl. 1.1 Principů UNIDROIT: Die Parteien sind frei, einen Vertrag abzuschließen und seinen Inhalt zu 
bestimmen. 
323 Čl. 8.5 odst. 1 Principů UNIDROIT: Die Aufrechnung bewirkt das Erlöschen der Verpflichtungen. 
324 Čl. 8.5 odst. 2 Principů UNIDROIT: Unterscheiden sich die Verpflichtungen der Höhe nach, bewirkt die 
Aufrechnung das Erlöschen der Verpflichtungen bis zur Höhe der geringeren Verpflichtung. 
325 Čl. 8.5 odst. 3 Principů UNIDROIT: Die Aufrechnung wirkt ab dem Zeitpunkt der Erklärung der 
Aufrechnung. 
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III. Vývoj právní úpravy započtení 

 

1. Obecný zákoník občanský 

 

 Obecný zákoník občanský z roku 1811 zůstal podle čl. 2 zákona č. 11/1918 Sb. z. a n., 

o zřízení samostatného státu československého, v platnosti i po prohlášení samostatnosti 

československého státu. V důsledku recepce dosavadního práva se území Československa 

rozdělilo na dvě právní oblasti, ve kterých se odráželo dualistické uspořádání někdejšího 

Rakousko – Uherska. Zatímco v českých zemích nadále platilo rakouské právo, na Slovensku 

a v Podkarpatské Rusi bylo převzato právo uherské. Rozdíly mezi oběma částmi právě 

ustaveného státu byly zvlášť patrné v oboru soukromého práva. V tzv. Předlitavsku, jehož 

součástí byly i české země, došlo ke kodifikaci soukromého práva již obecným zákoníkem 

občanským, který nabyl účinnosti v roce 1812. Naproti tomu v Uhersku, kam dříve náležely 

Slovensko a Podkarpatská Rus, nadále platily především právní obyčeje. Ačkoli obecný 

zákoník občanský platil v letech 1852 – 1861 i v Uhersku, udržela se z něj v platnosti na 

tomto území jen nepatrná část. Soukromé právo v českých zemích na jedné straně a na 

Slovensku a Podkarpatské Rusi na straně druhé tedy nebylo souměřitelné, jak pokud jde o 

jeho obsah, tak i prameny práva. 

 Jednotný československý stát, ve kterém došlo ke státnímu spojení všech těchto celků, 

a jeho hospodářský život však vyžadovaly sjednocení právní úpravy, které by usnadnilo 

vzájemné styky mezi různými částmi Československa. Především z těchto důvodů se 

pociťovala naléhavá potřeba unifikace soukromého práva. Ministerstvo spravedlnosti proto 

v roce 1919 připravilo úřední překlad obecného zákoníku občanského, ve znění pozdějších 

změn, včetně změn usnesených již československým Revolučním národním shromážděním, 

do českého jazyka. Vždyť i obecný zákoník občanský byl vyhlášen pouze v jediném úředním 

znění, a to v německém jazyce. Ministerstvo spravedlnosti zamýšlelo navrhnout přijetí tohoto 

úředního překladu jako jednotného občanského zákoníku pro celé území československého 

státu. 

 Tento návrh vyhovoval potřebě rychlého sjednocení občanského práva platného 

v Československu, avšak vyvolal nepříznivou odezvu u představitelů právní vědy, které 

ministerstvo spravedlnosti se svým záměrem seznámilo. Jak J. Krčmář, tak E. Svoboda, které 

ministerstvo spravedlnosti oslovilo, nepovažovali pouhý překlad obecného zákoníku 

občanského za řešení, které by mohlo dlouhodobě vyřešit potřebu sjednocení občanského 

práva na československém území, a zaujali stanovisko, které podporovalo důkladnější změny 
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dosavadního občanského práva platného v českých zemích. Toto stanovisko potom převážilo 

a výsledkem byla shoda na tom, že základem pro přípravu československého občanského 

zákoníku zůstane obecný zákoník občanský, který měl být podroben opatrné revizi.326 Přitom 

se mělo jeho znění přizpůsobit též ostatním změnám v právních předpisech vůbec, ke kterým 

došlo po vzniku československého státu, jakož i vývoji, ke kterému od jeho přijetí a změn 

přijatých ještě před převratem došlo ve společenských vztazích. 

 Tak začaly práce na rekodifikaci, jejichž výsledkem mělo být přijetí jednotného 

československého občanského zákoníku. Zatím však na území Československa trvaly dvě 

právní oblasti, a to české země na jedné straně, v nichž platil v oboru soukromého práva 

především obecný zákoník občanský, a Slovensko a Podkarpatská Rus na druhé straně 

s převzatým uherským převážně obyčejovým občanským právem. Pouze na území Hlučínska, 

které na základě uzavřených mírových smluv Československo převzalo od Německa, došlo 

k rozšíření územní působnosti obecného zákoníku občanského a dalších soukromoprávních 

předpisů platných v českých zemích, které v této oblasti nahradily německé soukromé právo, 

zejména německý občanský zákoník z roku 1896.327 Současně docházelo ke sjednocování 

některých dílčích oblastí soukromého práva přijímáním zvláštních zákonů, zejména v oboru 

rodinného práva, které představovaly přímé změny obecného zákoníku občanského. Právní 

úprava započtení obsažená v obecném zákoníku občanském, ve znění změn provedených ještě 

před rokem 1918,328 však zůstala nedotčena.  

 Československá právní věda navázala při výkladu obecného zákoníku občanského na 

závěry přijaté v době před vznikem Československa. Stejně tak se nadále používaly i 

dosavadní výsledky rozhodovací činnosti soudů. Při výkladu a používání obecného zákoníku 

občanského se přihlíželo i k dalšímu vývoji v Rakousku, kde rovněž zůstal v platnosti. Tak se 

i do právní vědy v období po vzniku československého státu přenesly spory o to, zda zánik 

závazků započtením nastává ipso iure, nebo zda se k němu vyžaduje právní úkon. 

Rozhodovací činnost soudů však již stála na stanovisku, podle kterého docházelo k zániku 

závazků započtením až na základě právního úkonu stran.329 V právní vědě se ovšem 

vyskytovalo i opačné pojetí a dosud v této otázce nepanovala jednota.330 Jakkoli se zdálo, že 

                                                             
326 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku z roku 1937, s. 235 
327 Nařízení vlády č. 152/1920 Sb. z. a n., jímž se upravuje soudnictví a rozšiřuje působnost zákonů a nařízení 
z oboru soukromého práva a soudní správy v územích postoupených Československé republice podle mírových 
smluv. 
328 Tzv. III. dílčí novelou z roku 1916 (cís. nař. č. 69/1916 ř.z.) 
329 Např. Vážný 1271, 2483, 12133, 12692 
330 R. Mayr-Harting se přiklonil ke stanovisku, podle něhož sice zánik závazků započtením nastává přímo ze 
zákona, avšak jde o zánik pouze podmíněný, jehož účinky se projeví, jen jestliže dlužník vznese námitku 
započtení. Nepostačila by přitom námitka vznesená mimo řízení před soudem, ledaže by ji druhá strana vzala na 
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tyto rozpory mají význam jen pro právní vědu, projevovaly se i v řešení některých dílčích 

otázek výkladu právní úpravy započtení. 

 Jestliže měl dlužník za věřitelem pohledávky, vůči níž mělo směřovat započtení, více 

vzájemných pohledávek, mohl v pojetí, podle něhož důvodem započtení je právní úkon, určit, 

kterou z těchto vzájemných pohledávek k započtení použije. Jestliže by však započtení 

nastávalo již ze zákona, aniž by se vyžadoval projev vůle stran, zanikla by započtením 

vzájemná pohledávka, která by se s pohledávkou věřitele setkala nejdříve.331 Zastánci tohoto 

pojetí přiznávali dlužníku volbu mezi více vzájemnými pohledávkami způsobilými 

k započtení, jen jestliže by dospěly současně, a jejich setkání s pohledávkou věřitele by proto 

nastalo ve stejný okamžik. Naproti tomu neměla taková volba příslušet věřiteli, který žádá 

splnění své pohledávky. Došlo-li již k započtení, nemohl takový věřitel dodatečně určit, že 

započtením měla zaniknout jiná jeho pohledávka za dlužníkem.332 

 Dlužníkovi se přiznávalo právo použít k započtení své vzájemné pohledávky i proti 

pohledávce, která se stala předmětem zástavního práva. Mohlo však jít jen o takové vzájemné 

pohledávky, které vznikly ještě před zřízením zástavního práva k pohledávce, vůči níž 

započtení směřuje. Kdyby došlo k započtení jiných vzájemných pohledávek, neodnímala by 

okolnost, že vznikly až po zřízení zástavního práva, tomuto započtení platnost, avšak 

započtení by nebylo účinné vůči zástavnímu věřiteli.333 Pokud by ovšem započtení nastávalo i 

bez projevu vůle stran, došlo by k zániku vzájemných pohledávek již v okamžiku, kdy se 

setkaly. Otázka přípustnosti započtení proti zastavené pohledávce by tak odpadla, protože 

pohledávka, která měla být předmětem zástavního práva, by zanikla a nebylo by možné ji 

zastavit. 

 Účinky započtení nastávaly podle § 1438 obecného zákoníku občanského setkáním 

pohledávek způsobilých k započtení. Pohledávky se jako způsobilé k započtení přitom setkaly 

v okamžiku, kdy dospěla pohledávka splatná později. Splatnost pohledávek se proto 

považovala za předpoklad započtení, a to bez ohledu na to, zda započtení mělo nastat bez 

dalšího již střetem pohledávek, anebo zda se k němu vyžadoval právní úkon stran.334 Strany 

                                                                                                                                                                                              
vědomí. V takovém případě je však důvodem zániku závazků dohoda o započtení. K zániku závazků započtením 
soud nepřihlíží z úřední povinnosti, ale jen k námitce dlužníka. Přitom sám započtení neprovádí, pouze zjišťuje, 
zda pohledávky již započtením zanikly (Mayr-Harting, R. – Soustava občanského práva, kniha třetí. Právo 
obligační. Brno: Nakladatelství Barvič & Novotný, 1928, s. 184 – 185). 
331 Mayr-Harting, R. – op. cit. v pozn. 330, který dlužníkovi právo volby v takovém případě odpírá. 
332 Sedláček, J. in Rouček, F., Sedláček, J. (ed.) – op. cit. v pozn. 5, s. 353 
333 Tamtéž, s. 372 – 373 
334 Tamtéž, s. 351 a 365, opačně Mayr-Harting, R. – op. cit. v pozn. 330, s. 181, podle něhož mohl dlužník 
započítat svou splatnou pohledávku proti vzájemné pohledávce věřitele, jež dosud splatná nebyla, jestliže by 
takovou pohledávku byl před její splatností oprávněn též splnit. 
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však mohly sjednat i jiný okamžik, ke kterému měly nastat účinky započtení. Dohoda o 

započtení mohla vést k zániku pohledávek, které by jinak nemohly být předmětem započtení, 

protože chyběl některý z jeho předpokladů. I zde se však projevovaly důsledky rozdílného 

pohledu na právní důvod započtení. Jestliže by započtení nastávalo i bez právního úkonu stran 

již setkáním pohledávek způsobilých k započtení, byla by dohoda o započtení takových 

pohledávek jen potvrzením zániku těchto pohledávek, který by nastal již předtím v okamžiku 

jejich setkání.335 

 Spor o právní důvod započtení vyřešil vládní návrh občanského zákoníku předložený 

v roce 1937336 ve prospěch pojetí, podle něhož k započtení dochází až na základě projevu vůle 

některé ze stran závazkového právního vztahu. Vyskytnou-li se vzájemné pohledávky, které 

jsou pravé a jdou na plnění stejného druhu, zrušují se podle § 1306 věta první vládního návrhu 

občanského zákoníku z roku 1937 kompensací, pokud se navzájem kryjí, když některá z obou 

stran učiní projev vůle nesoucí se ke kompensaci. Vládní návrh občanského zákoníku z roku 

1937 tedy na rozdíl od obecného zákoníku občanského nezanechával pochybnosti o tom, že 

důvodem započtení je právní úkon. K tomu se přihlásila i důvodová zpráva k tomuto 

návrhu.337 Vymezení započtení podle navrhovaného ustanovení § 1306 vládního návrhu 

občanského zákoníku započtení také přesněji odlišovalo od splnění. Oproti § 1438 obecného 

zákoníku občanského se tak započtení nesměšovalo s placením, a tedy se zánikem závazků 

splněním.338 

 V souladu s dosavadní právní úpravou určil § 1306 věta druhá vládního návrhu 

občanského zákoníku okamžik, ke kterému pohledávky započtením zanikají. Podle tohoto 

ustanovení působí kompensace ode dne, kdy se pohledávky setkají. Totéž vyplývalo i z § 

1438 obecného zákoníku občanského, jakkoli postrádal výslovné určení tohoto okamžiku. 

Rovněž při určení předpokladů pro jednostranné započtení se vládní návrh občanského 

zákoníku z roku 1937 přidržel předlohy obecného zákoníku občanského. K jednostrannému 

započtení pohledávek se tak i nadále měla vyžadovat vzájemnost, pravost a stejnorodost 

                                                             
335 Sedláček, J. in Rouček, F., Sedláček, J. (ed.) – op. cit. v pozn. 5, s. 349 
336 Vládní osnova občanského zákoníku vznikla již v roce 1931, poté byla předmětem připomínkového řízení a 
v letech 1935 – 1936 probíhaly na základě jeho výsledků redakční práce na vládním návrhu občanského 
zákoníku předloženém Národnímu shromáždění v roce 1937 (důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského 
zákoníku z roku 1937, s. 288 – 289). 
337 „V § 1306 byl rozřešen starý spor, zdali compensatio ipso iure fit čili nic, jasným ustanovením ve smyslu 
alternativy druhé.“ (důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku z roku 1937, s. 410) 
338 Právní věda však již za účinnosti obecného zákoníku občanského mezi splněním a započtením rozlišovala. 
Např. R. Mayr-Harting poukázal na to, že započtení není splněním, avšak splnění nahrazuje (Mayr-Harting, R. – 
op. cit. v pozn. 330, s. 179). 



98 
 

pohledávek. V § 1308339 pak vládní návrh občanského zákoníku z roku 1937 převzal i 

požadavek určitosti pohledávky dosud obsažený v § 1440 obecného zákoníku občanského. Ve 

stejném ustanovení se pak poprvé objevilo pravidlo, podle něhož nelze proti pohledávce 

dospělé kompenzovat pohledávku nedospělou. Toto pravidlo mělo nahradit dosavadní znění § 

1439 obecného zákoníku občanského a převzaly je i pozdější kodifikace občanského práva na 

našem území. V občanském zákoníku je ostatně obsaženo dosud.340 

 Požadavek vzájemnosti pohledávek dále rozváděly § 1311 a 1312 vládního návrhu 

občanského zákoníku z roku 1937. Podle § 1311 tohoto návrhu dlužník nemůže naproti 

svému věřiteli zpravidla (§§ 1198, 1237) kompensovati, co věřitel má plniti jinému nebo jiný 

dlužníkovi. Toto ustanovení odpovídalo § 1441 věta první obecného zákoníku občanského. 

Výslovně však připouštělo z tohoto pravidla výjimky. Odkazy přitom směřovaly na 

navrhovanou právní úpravu ručení341 a postoupení pohledávky.342 V § 1312 vládního návrhu 

občanského zákoníku z roku 1937, podle něhož může dlužník, byla-li pohledávka převedena 

postupně na několik osob, sice kompensovati svoji pohledávku, kterou měl v době, kdy dluh 

byl poprvé postoupen, za věřitelem prvním, jakož i svoji pohledávku za věřitelem posledním, 

ale nemůže kompensovati svou pohledávku, kterou má za některým z věřitelů prostředních, 

vládní návrh občanského zákoníku z roku 1937 převzal § 1442 obecného zákoníku 

občanského. Zvláštní úpravu započtení proti pohledávkám zapsaným ve veřejných knihách, 

kterou obsahoval § 1443 obecného zákoníku občanského, vládní návrh občanského zákoníku 

z roku 1937 přenechával knihovnímu zákonu.343  

Vyloučení pohledávek z jednostranného započtení upravily § 1307, 1309 a 1310 

vládního návrhu občanského zákoníku z roku 1937. Podle § 1307 tohoto návrhu se ke 

kompensaci nehodí pohledávky uvedené v § 1299, není-li ustanoveno nic jiného. § 1299 

vládního návrhu občanského zákoníku z roku 1937 se týkal promlčených a nežalovatelných 

pohledávek, jakož i pohledávek neplatných pro nedostatek formy. Tyto naturální pohledávky 

tedy nebylo možné uplatnit ani k jednostrannému započtení. Důvodová zpráva přitom 

                                                             
339 Proti pohledávce dospělé nelze kompensovati pohledávku nedospělou a ke kompensaci se nehodí pohledávky 
neurčité. 
340 Z pohledu nynějších sporů o přípustnost jednostranného započtení splatné pohledávky proti pohledávce 
nesplatné zasluhuje pozornost hodnocení této změny v důvodové zprávě k vládnímu návrhu občanského 
zákoníku, která zvolené znění považovala za přesnější vyjádření, než jaké obsahoval obecný zákoník občanský 
(důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku z roku 1937, s. 410). 
341 § 1198 vládního návrhu občanského zákoníku z roku 1937: Jestliže rukojmí nebo plátce věřitele uspokojil 
nedorozuměv se s hlavním dlužníkem, může mu hlavní dlužník namítati vše, co by byl mohl namítati věřiteli. 
342 § 1237 vládního návrhu občanského zákoníku z roku 1937: Dlužníku zůstávají všechny námitky proti 
pohledávce.  Jestliže však proti poctivému nabyvateli uznal pohledávku za pravou, je povinen jej uspokojiti jako 
svého věřitele. 
343 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku z roku 1937, s. 411 
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poukazovala na to, že tyto pohledávky lze zajistit ručením i uznáním dluhu.344 V § 1309 věta 

první vládního návrhu občanského zákoníku z roku 1937, podle něhož proti pohledávkám na 

vrácení věcí svémocně odňatých, půjčených nebo do uschování vzatých, najatých nebo 

pachtovaných nelze vykonati právo zadržovací ani kompensaci, vládní návrh občanského 

zákoníku z roku 1937 převzal pravidlo vyslovené v § 1440 obecného zákoníku občanského a 

současně přesněji vyjádřil, že tyto pohledávky samy naopak k jednostrannému započtení lze 

použít. Druhá věta § 1309 tohoto návrhu připustila jednostranné započtení proti pohledávkám 

z nepravidelné úschovy, a to s ohledem na potřeby obchodu. 

Vládní návrh občanského zákoníku z roku 1937 obsahoval i úpravu jednostranného 

započtení proti pohledávkám, které nemohou být předmětem výkonu rozhodnutí, jež byla do 

té doby vyhrazena právním předpisům občanského práva procesního. Podle § 1310 vládního 

návrhu občanského zákoníku z roku 1937 nelze vykonati kompensaci proti pohledávkám na 

nutnou výživu a vůbec proti pohledávkám nezabavitelným. Vládní návrh občanského 

zákoníku z roku 1937 naproti tomu neobsahoval pravidla o jednostranném započtení proti 

pohledávkám státu, která obecný zákoník občanský vyslovoval v § 1441 věta druhá. Namísto 

toho zmocňoval čl. LXV vládního návrhu zákona, kterým se vydává občanský zákoník, vládu 

k vydání nařízení, kterým by upravila pravidla o započtení pohledávek za státem, pokud měly 

pro započtení těchto pohledávek platit odchylky od obecné právní úpravy zániku závazků 

započtením.345 

Podle § 1313 vládního návrhu občanského zákoníku z roku 1937 není k započtení 

třeba jiných vlastností pohledávek, než které jsou uvedeny v předcházejících předpisech. 

Výčet předpokladů jednostranného započtení tak byl uzavřený a na zánik závazků z tohoto 

důvodu neměly být kladeny další požadavky. Podle důvodové zprávy k vládnímu návrhu 

občanského zákoníku z roku 1937 mělo toto ustanovení především vyloučit pochybnosti o 

tom, zda předpokladem jednostranného započtení je likvidita pohledávky.346 

Národní shromáždění nakonec vládní návrh občanského zákoníku z roku 1937 

v důsledku mnichovského diktátu již nestačilo schválit. Obecný zákoník občanský tak 

v Československu platil až do konce roku 1950, kdy jej nahradil československý občanský 

zákoník z téhož roku. 

 

 
                                                             
344 Tamtéž, s. 410 
345 Čl. LXV. vládního návrhu uvozovacího zákona k občanskému zákoníku: K §§ 1306 až 1313. Vládním 
nařízením může býti ustanoveno o kompensaci pohledávek za státem. 
346 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku z roku 1937, s. 411 
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2. Občanský zákoník z roku 1950 

 

 Změny ve společenských vztazích po únorovém převratu v roce 1948 a úplné 

znárodnění průmyslu a dalších odvětví národního hospodářství, jakož i kolektivizace 

zemědělství se měly odrážet také v naprosté změně pojetí občanského práva. Změněné 

poměry byly opravdu v příkrém rozporu s dosavadním soukromým právem založeným na 

ochraně soukromého vlastnictví a smluvní svobodě, a proto ještě před přijetím občanského 

zákoníku z roku 1950 dala Ústava 9. května přijatá po únorovém převratu soudcům pokyn, 

aby právní předpisy vykládali v souladu s duchem ústavy a zásad lidově demokratického 

zřízení.347 To se týkalo i obecného zákoníku občanského, který zatím ještě zůstával 

v platnosti. Občanský zákoník z roku 1950 pak měl občanské právo postavit do služeb 

společenského uspořádání nastoleného po roce 1948. Jeho těžiště spočívalo v právní úpravě 

socialistického vlastnictví a jeho ochraně, jak vyplývalo z důvodové zprávy k vládnímu 

návrhu občanského zákoníku z roku 1950. Právě v ustanoveních o vlastnickém právu se měla 

nejzřetelněji projevit nedávná politická změna. Oblast závazkového práva se pak měla 

přizpůsobit potřebám ústředního plánování národního hospodářství. Důsledkem byly nejen 

změny v pravidlech výkladu projevu vůle stran občanskoprávních vztahů, který se podřizoval 

úkolům vyplývajícím z hospodářského plánu, nýbrž i pronikavé zvýšení významu správních 

aktů jako právního důvodu vzniku, změny a zániku závazků. 

 Přestože se občanský zákoník z roku 1950, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 1951, stal 

výrazem společenských změn způsobených únorovým převratem z roku 1948 a jakkoli se 

důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku z roku 1950 hlásila k sovětskému 

vzoru, přesto navazoval tam, kde to bylo možné, na dosavadní právní vývoj. O co více 

důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku z roku 1950 zdůrazňovala úsilí o 

oproštění od dosavadního soukromého práva, o to častěji občanský zákoník z roku 1950 

obsahuje úpravu srovnatelnou s jinými evropskými kodifikacemi soukromého práva, třebaže 

v mnoha ohledech deformovanou potřebami tehdejší vládní moci. Zvláště ve srovnání 

s dalším vývojem občanského práva v Československu vynikne, nakolik občanský zákoník 

z roku 1950 ještě nevybočuje z tradic kontinentálně evropského práva. 

 Tak i v právní úpravě započtení obsažené v občanském zákoníku z roku 1950 není 

obtížné vysledovat zřetelnou souvislost s vládním návrhem občanského zákoníku z roku 

1937. Jak vyplývá z předcházejících výkladů, byl tento návrh ovšem sám založen na obecném 

                                                             
347 § 143 ústavního zákona č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky 
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zákoníku občanském z roku 1811, který se jím měl změnit jen v nejnutnějším rozsahu. Jeho 

prostřednictvím se tak do právní úpravy započtení podle občanského zákoníku z roku 1950 

bez přerušení promítá celý dosavadní vývoj kodifikací soukromého práva na našem území. 

Význam právní úpravy započtení obsažené v občanském zákoníku z roku 1950 ovšem 

snižovaly zvláštní právní předpisy, které upravovaly právní vztahy mezi socialistickými 

organizacemi, a to za použití veřejnoprávní metody regulace, jakkoli marxistické právní vědě 

byl dualismus soukromého a veřejného práva cizí. Stále silnější role státu v národním 

hospodářství tak vymaňovala velké oblasti společenských vztahů z dosahu právní úpravy 

obsažené v občanském zákoníku, který postupně ztrácel svůj někdejší význam těžiště 

soukromého práva. 

 Občanský zákoník z roku 1950 nahradil výraz kompensace použitý ještě ve vládním 

návrhu občanského zákoníku z roku 1937 pojmem započtení, a do značné míry tak ustálil 

jazykový výraz pro tento způsob zániku závazků. Stejně jako vládní návrh občanského 

zákoníku z roku 1937 vycházel z toho, že zánik závazků započtením nenastává ipso iure, ale 

vyžaduje se k němu právní úkon jedné nebo obou stran závazkového právního vztahu, jehož 

obsahem je pohledávka, která má započtením zaniknout. Podle § 326 občanského zákoníku 

z roku 1950 se vzájemné pohledávky směřující k plnění stejného druhu zrušují započtením, 

pokud se vzájemně kryjí, když některá z obou stran, třebas i proti vůli strany druhé, učiní 

projev směřující k započtení. Zrušení pohledávek nastane pak okamžikem, kdy se 

započítatelné pohledávky setkají. Je zřejmé, že již základní ustanovení o započtení se do 

značné míry kryje s § 1306 vládního návrhu občanského zákoníku z roku 1937. Oproti tomuto 

návrhu občanský zákoník z roku 1950 zdůraznil, že účinky započtení provedeného 

jednostranným právním úkonem nastávají bez ohledu na vůli adresáta tohoto právního úkonu. 

Nešlo však o věcnou změnu proti dosavadní právní úpravě ani proti vládnímu návrhu 

občanského zákoníku z roku 1937, protože nezávislost účinků započtení na vůli adresáta 

jednostranného právního úkonu směřujícího k započtení je tomuto důvodu zániku závazků 

pojmově vlastní. 

 Občanský zákoník z roku 1950 ve srovnání s obecným zákoníkem občanským i 

s vládním návrhem občanského zákoníku z roku 1937 opustil předpoklad pravosti 

pohledávek, které mají zaniknout započtením. Obsah tohoto pojmu byl do značné míry 

neostrý. Vedl se především spor o to, zda se tento předpoklad rovná likviditě pohledávek, 

anebo se omezuje jen na samozřejmý předpoklad jejich existence. Pravost pohledávek však 
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podle některých stanovisek měla zahrnovat i požadavek jejich vymahatelnosti.348 Spory o 

obsah předpokladu pravosti pohledávek přetrvaly i v Rakousku, kde obecný zákoník 

občanský dosud platí, jak se podává z výkladu o právní úpravě započtení v Rakousku (část II., 

kapitola 2.). Opuštění předpokladu pravosti pohledávek v občanském zákoníku z roku 1950 

tedy mohlo spíše přispět k odstranění těchto výkladových obtíží. Ostatně i vládní návrh 

občanského zákoníku z roku 1937, který tento předpoklad zachovával, výslovně vyloučil ze 

způsobilosti k započtení nevymahatelné pohledávky.349 Takové úpravy by jistě nebylo třeba, 

kdyby vymahatelnost jako předpoklad způsobilosti pohledávek k započtení bezrozporně 

vyplývala z pojmu pravé pohledávky. 

 Shodně s vládním návrhem občanského zákoníku z roku 1937 spojoval § 326 věta 

druhá občanského zákoníku z roku 1950 zánik pohledávek v důsledku započtení s 

okamžikem, kdy se setkají jako způsobilé k započtení. Rozdíl spočíval jen v tom, že zdůraznil 

způsobilost pohledávek k započtení jako předpoklad k tomu, aby se vůbec mohly setkat. 

Setkání pohledávek, které nesplňují předpoklady k započtení, však nemůže nastat, a proto 

úprava okamžiku, kdy nastupují účinky započtení, obsažená ve vládním návrhu občanského 

zákoníku z roku 1937 a posléze v občanském zákoníku z roku 1950 se věcně shodovala. 

Valný význam jistě nelze připisovat ani tomu, že občanský zákoník z roku 1950 vyhledával 

pro účinky započtení konkrétní okamžik, zatímco podle vládního návrhu občanského 

zákoníku z roku 1937 započtení působí ode dne, kdy se pohledávky setkají. 

 Za okamžik setkání pohledávek způsobilých k započtení se považoval okamžik, kdy 

obě, popřípadě všechny pohledávky, které měly být předmětem jednostranného započtení, 

dospěly. Dospělost pohledávek se tedy považovala za předpoklad jejich způsobilosti 

k jednostrannému započtení.350 Občanský zákoník z roku 1950 však převzal z vládního 

návrhu občanského zákoníku z roku 1937 také pravidlo, které zapovídá započtení splatné 

pohledávky proti pohledávce nesplatné. Podle § 328 občanského zákoníku z roku 1950, který 

zjevně vychází z první části § 1308 vládního návrhu občanského zákoníku z roku 1937, tedy 

proti pohledávce dospělé nelze započítat pohledávku nedospělou. Přijetí tohoto pravidla do 

platné právní úpravy ovšem vyvolávalo od počátku spor o to, zda lze důkazem opaku připustit 

jednostranné započtení splatné pohledávky proti pohledávce, jejíž splatnost dosud 

                                                             
348 Srov. Sedláček, J. in Rouček, F., Sedláček, J. (ed.) – op. cit. v pozn. 5, s. 350. I zde se ovšem připouští, že 
pojem pravost pohledávek je sporný. 
349 § 1307 vládního návrhu občanského zákoníku z roku 1937 
350 Knapp, V. – op. cit. v pozn. 4, s. 228 
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nenastala.351 Naopak panovala shoda potud, že z pravidla vysloveného § 328 občanského 

zákoníku z roku 1950 není možné vyvozovat přípustnost jednostranného započtení nesplatné 

pohledávky proti vzájemné pohledávce, jejíž splatnost rovněž ještě nenastala. 

 Na rozdíl od obecného zákoníku občanského i vládního návrhu občanského zákoníku 

z roku 1937 věnoval občanský zákoník z roku 1950 zvláštní ustanovení započtení na základě 

dohody stran. Podle § 332 občanského zákoníku z roku 1950 lze započtením vyrovnat 

jakékoli pohledávky, dohodnou-li se strany. V předchozí právní úpravě započtení i v právních 

úpravách obsažených v jiných kodifikacích občanského práva se dovolení dohody o započtení 

často vůbec neobjevuje, protože je výrazem smluvní svobody. I bez jejího připuštění tedy 

mohou strany závazkového právního vztahu přivodit zánik závazků, jestliže projeví shodnou 

vůli směřující k započtení. Odchýlil-li se občanský zákoník z roku 1950 od tohoto přístupu, je 

v tom snad možné spatřovat důsledek značného omezení smluvní svobody vůbec, které mělo 

být vlastní právním vztahům spadajícím do oblasti jeho věcné působnosti. V takovém 

prostředí ovšem mohlo ustanovení § 332 občanského zákoníku odstranit pochybnosti o 

přípustnosti dohody o započtení, které by jinak mohly vznikat. 

 Přípustnost dohody o započtení vyslovená občanským zákoníkem z roku 1950 však 

má i jiný význam. Pro zánik závazků započtením podle § 332 občanského zákoníku z roku 

1950 zachovávala pouze předpoklad vzájemnosti pohledávek, které mají zaniknout, zatímco 

od předpokladu stejnorodosti předmětu jejich plnění právní úprava upouštěla. Spočívá-li 

podstata započtení v odečtení vzájemných pohledávek, jejichž předmětem je plnění, jež může 

dlužník použít ke splnění svého závazku vůči věřiteli stejně jako věřitel ke splnění svého 

vzájemného závazku vůči dlužníku, stírá se v dohodě o započtení pohledávek, jejichž předmět 

plnění není stejnorodý, rozdíl mezi započtením a vzájemným prominutím dluhu. Věřitel 

neobdrží, co očekával ke splnění své pohledávky ani jinou rovnocennou majetkovou hodnotu. 

Majetková hodnota vzájemných pohledávek, jejichž předmět plnění není stejného druhu, se 

může zcela lišit. Záleží jen na vůli stran, jaké pohledávky mají být předmětem dohody o 

započtení, pokud se odhlíží i od předpokladu stejnorodosti pohledávek. 

 Pravidla o přípustnosti jednostranného započtení proti pohledávce, která byla 

opakovaně převedena, převzal § 331 občanského zákoníku z roku 1950352 téměř beze zbytku 

                                                             
351 Tamtéž. V. Knapp přitom vyloučil přípustnost jednostranného započtení, které se týkalo nesplatné 
pohledávky, vůbec, protože splatnost (dospělost) pohledávek považoval za předpoklad jejich způsobilosti 
k jednostrannému započtení. Podle jeho stanoviska proto nebylo přípustné nejen jednostranné započtení 
nesplatné pohledávky proti pohledávce splatné, ale i naopak, a ovšem nebylo přípustné ani jednostranné 
započtení mezi nesplatnými pohledávkami navzájem. 



104 
 

z § 1312 vládního návrhu občanského zákoníku z roku 1937, který měl zachovat úpravu 

obsaženou již v obecném zákoníku občanském. V případě opakovaného postoupení 

pohledávky tedy dlužník mohl použít k započtení jen pohledávky, které měl za prvním 

postupitelem, a pohledávky za posledním postupitelem, zatímco pohledávky za ostatními 

osobami, které byly majiteli vzájemné pohledávky, k započtení způsobilé nebyly. Přitom 

stejně jako vládní návrh občanského zákoníku z roku 1937 neobsahoval občanský zákoník 

z roku 1950 zvláštní pravidla o přípustnosti započtení proti pohledávkám zapsaným ve 

veřejných knihách. 

 K jednostrannému započtení se podle § 327 občanského zákoníku z roku 1950 

nehodily pohledávky promlčené, neplatné pro nedostatek formy nebo vůbec nežalovatelné. To 

odpovídalo úpravě obsažené v § 1307 vládního návrhu občanského zákoníku z roku 1937. 

V souladu s podstatou zániku závazků v důsledku jednostranného započtení tedy z tohoto 

způsobu zániku závazku byly vyňaty nevymahatelné pohledávky. Takové pohledávky dlužník 

nemohl použít k započtení vůči vzájemné pohledávce svého věřitele. Proti nevymahatelným 

pohledávkám však jednostranné započtení bylo přípustné, přirozeně za předpokladu, že 

k němu byly použity pohledávky, jež se k jednostrannému započtení hodily.353 

 Výčet pohledávek, proti nimž bylo jednostranné započtení nepřípustné, obsahovaly § 

329 a 330 občanského zákoníku z roku 1950. Podle § 329 občanského zákoníku z roku 1950 

není započtení přípustné proti pohledávkám na vrácení věcí svémocně nebo lstivě odňatých, 

půjčených, daných do úschovy nebo pronajatých nebo na peněžitou náhradu za ně. Jde o 

pravidlo převzaté z § 1309 vládního návrhu občanského zákoníku z roku 1937, které samo 

navazovalo na § 1440 obecného zákoníku občanského, avšak s tím rozdílem, že občanský 

zákoník z roku 1950 již nerozlišoval pacht a nájem, a proto v pravidlech o přípustnosti 

jednostranného započtení se již nelze setkat s jeho vyloučením proti pohledávkám na vrácení 

věcí pachtovaných.  

Občanský zákoník z roku 1950 však v tomto ustanovení na rozdíl od předchozí právní 

úpravy výslovně vyloučil i započtení proti pohledávkám na peněžité náhrady za věci 

svémocně nebo lstivě odňaté, půjčené, dané do úschovy nebo do nájmu. Toto pravidlo bylo 

předtím třeba dovozovat výkladem.354 Do občanského zákoníku z roku 1950 se na druhé 

straně neprosadila přípustnost započtení proti pohledávkám z nepravidelné úschovy, jak je 

                                                                                                                                                                                              
352 Byla-li pohledávka převedena postupně na několik osob, může dlužník sice započíst pohledávku, kterou měl 
v době prvého převodu za prvním převodcem, jakož i svoji pohledávku, kterou má za věřitelem posledním, 
nemůže však započíst svoji pohledávku, kterou má za některým z převodců prostředních. 
353 Knapp, V. – op. cit. v pozn. 4, s. 230 
354 Mayr-Harting, R. – op. cit. v pozn. 330, s. 182 
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dovoloval § 1308 věta druhá vládního návrhu občanského zákoníku z roku 1937. Podle § 330 

občanského zákoníku z roku 1950 bylo dále zakázáno jednostranné započtení proti 

pohledávkám na úhradu osobních potřeb, proti pohledávkám vyloučeným z exekuce, jakož i 

proti pohledávkám na náhradu škody způsobené na životě nebo zdraví. Všechny pohledávky 

vypočtené v § 329 a 330 občanského zákoníku z roku 1950 však samy byly způsobilé 

k jednostrannému započtení.355 

 I když do věcné působnosti občanského zákoníku z roku 1950 náležely i závazkové 

právní vztahy, které vznikaly v ústředně řízeném národním hospodářství, začaly se ještě za 

účinnosti obecného zákoníku občanského objevovat zvláštní právní předpisy, které 

upravovaly některé otázky závazkových právních vztahů, jejichž stranami byly osoby 

z oblasti socialistického sektoru národního hospodářství. Tyto zvláštní právní předpisy přitom 

obsahovaly i významná omezení, která se týkala přípustnosti zániku závazků započtením. Již 

dne 30. 4. 1948 nabyl účinnosti zákon č. 51/1948 Sb., o úpravě některých finančních poměrů 

národních podniků průmyslových a potravinářských, který v § 8 odst. 1 zapověděl národním 

podnikům zřízeným podle dekretu prezidenta republiky č. 100/1945 Sb., o znárodnění dolů a 

některých průmyslových podniků, a dekretu prezidenta republiky č. 101/1945 Sb., o 

znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského, vyrovnávat své závazky 

kompensací. Tento zákaz s účinností od 1. 1. 1949 rozšířil zákon č. 161/1949 Sb., o úpravě 

některých finančních poměrů dalších národních podniků, na další znárodněné podniky.  

Od 1. 7. 1950 obsahoval § 15 zákona č. 104/1950 Sb., o financování národních výborů 

a komunálních podniků, obecný zákaz započtení závazků národních a komunálních podniků. 

Ministerstvo financí mohlo vyhláškou v příslušném úředním listu stanovit výjimky, kdy 

podnik smí své závazky kompensací vyrovnat. Tento zákaz byl sice s účinností od 1. 1. 1952 

bez náhrady zrušen zákonem č. 106/1951 Sb., o úpravě financování národních a komunálních 

podniků, přesto se započtení nepeněžitých závazků v závazkových právních vztazích, které 

vznikaly při plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství, považovalo za nepřípustné, 

a to vzhledem k účelu těchto závazků, který bylo možné naplnit jen jejich skutečným 

splněním. To vedlo k závěru, že nejde o závazky s předmětem plnění stejného druhu.356 

Započtení peněžitých závazků pak upravovaly vesměs podzákonné právní předpisy.  

Odst. 85 vládní vyhlášky č. 387/1952 Ú.l., kterou se vydávají základní pravidla pro 

krátkodobé úvěrování Státní bankou československou a pro platební a súčtovací styk, 

upravoval započtení jako zvláštní formu bezhotovostního zúčtování, a to v podobě 

                                                             
355 Knapp, V. – op. cit. v pozn. 4, s. 232 
356 Tamtéž, s. 224 
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jednorázového započtení, jednorázového skupinového započtení, periodického započtení 

zůstatků a mezipodnikové zúčtovny. Započtení prováděla Státní banka československá podle 

směrnic, které měla vydat. V případě skupinového započtení pohledávek přitom nemusel být 

splněn předpoklad jejich vzájemnosti. Některé peněžité závazky zvláštní právní předpisy 

naopak ze započtení zcela vylučovaly. Tak podle § 36 vládního nařízení č. 33/1955 Sb., o 

hospodářských smlouvách, bylo neplatné započtení pohledávek na zaplacení majetkových 

sankcí.  

Tento zákaz převzal i § 69 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích. Podle § 

76 tohoto zákona pak mohly závazky socialistických organizací, které byly obsahem 

závazkových právních vztahů vznikajících při plnění státního plánu rozvoje národního 

hospodářství, zanikat započtením jen v případech, kdy to dovolovaly zvláštní právní předpisy. 

Tím se zánik závazků započtením v právních vztazích upraveným zákonem č. 69/1958 Sb. 

ocitl mimo právní úpravu obsaženou v občanském zákoníku. Nepatrný význam mělo 

započtení pro zánik těchto závazků i za účinnosti pozdějšího hospodářského zákoníku. 

 

3. Občanský zákoník, ve znění účinném před 1. 1. 1992 

 

 Ústava z roku 1960357 prohlásila dovršení výstavby socialistické společnosti 

v Československu. Toto politické prohlášení, které mělo potvrzovat vývoj od převratu v roce 

1948, bylo současně podnětem k rekodifikačním pracím, jejichž výsledkem se stala úplná 

změna právní úpravy vztahů, které v obvyklých společenských poměrech spadají do oboru 

soukromého práva. Vedle občanského zákoníku přijatého jako zákon č. 40/1964 Sb., který 

nabyl účinnosti dne 1. 4. 1964, tak byly vydány také hospodářský zákoník, zákoník práce, 

zákon o rodině a zákoník mezinárodního obchodu.  

Dosavadní občanský zákoník z roku 1950 přestal vyhovovat představám o uspořádání 

vztahů v socialistické společnosti. Další kodifikace občanského práva, která vystřídala po 

poměrně krátké době občanský zákoník z roku 1950, měla vyjádřit, jak podstatně se od přijetí 

občanského zákoníku z roku 1950 změnily společenské vztahy, které upravoval. Zatímco 

v době přijetí občanského zákoníku z roku 1950 vedle sebe působil jak socialistický sektor 

národního hospodářství, tak ustupující soukromé podnikání, získalo v dalším období 

socialistické společenské vlastnictví a plánovité řízení národního hospodářství rozhodující 

                                                             
357 Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky 
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význam. Za takových změněných okolností nemohl občanský zákoník z roku 1950, jemuž se 

vytýkalo příliš tradiční pojetí jeho právní úpravy, obstát.358 

 Změnu poměrů ve společnosti, kterou měla vyjádřit ústava z roku 1960, dále 

rozváděly zásady, na kterých mělo nadále spočívat občanské právo.359 Tyto zásady se podle 

čl. VIII. občanského zákoníku, ve znění účinném před 1. 1. 1992, současně staly vodítkem pro 

výklad právních norem v oblasti občanského práva.360 Jejich prostřednictvím se na právní 

vztahy upravené občanským zákoníkem nemělo pohlížet jen z hlediska postavení jejich stran, 

ale z hlediska zájmů celé společnosti, s nimiž neměly být zájmy jednotlivce v rozporu. Proto 

výkon práv a plnění povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů přestal být jen věcí 

jejich stran, nýbrž jej prostupovaly zájmy, které na jejich vůli nebyly závislé. Věcná 

působnost občanského zákoníku se pak omezila jen na vztahy mezi jednotlivci a 

socialistickými organizacemi při uspokojování osobních potřeb občanů a dále vztahy mezi 

jednotlivci navzájem. Úprava právních vztahů mezi socialistickými organizacemi byla 

vyhrazena hospodářskému zákoníku. Občanský zákoník tak přestal být těžištěm právní úpravy 

v oblasti majetkových vztahů.361 

 Současně s omezením věcné působnosti občanského zákoníku a změnou jeho 

významu v oblasti majetkových vztahů se jiné podoby mělo dostat i právní úpravě obsažené 

v občanském zákoníku. Výsledkem rekodifikace provedené v roce 1964 bylo opuštění mnoha 

tradičních institutů, které nahradila právní úprava, jež měla lépe odrážet společenské poměry 

nastolené v předchozím období a dokonce i přispívat k jejich dalšímu rozvíjení. Těmto 

požadavkům byla na jedné straně cizí abstraktní povaha právních norem, kterou měla vytlačit 

kazuistická právní úprava, na druhé straně však došlo ke značnému zjednodušení právních 

norem obsažených v občanském zákoníku, které mělo sledovat záměr větší srozumitelnosti 

jejich adresátům.362 Proti dosažení takového záměru však stálo nejen napětí mezi představami 

o stavu společnosti vyjádřenými provedenou rekodifikací a skutečným stavem, ale i samotná 

okolnost tak podstatného zásahu do představ o platném právu osvojených v minulosti. 

 Jakkoli započtení jako důvod zániku závazků zůstalo v občanském zákoníku, ve znění 

účinném před 1. 1. 1992, zachováno, dočkala se i jeho právní úprava v některých ohledech 

zjednodušení oproti předchozímu stavu. Předpoklady započtení vyjádřil § 96 občanského 

zákoníku, ve znění účinném před 1. 1. 1992, podle něhož vzájemné pohledávky věřitele a 
                                                             
358 Bod II. obecné části důvodové zprávy k návrhu občanského zákoníku z roku 1964 
359 Čl. I. až VII. občanského zákoníku, ve znění účinném do 31. 12. 1991 
360 K tomu blíže Knapp, V., Luby, Š. a kol. – Československé občanské právo, svazek I. Praha: Orbis, 1974, s. 
38 
361 Bod V. obecné části důvodové zprávy k návrhu občanského zákoníku z roku 1964 
362 Tamtéž 
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dlužníka, jejichž předmět je stejného druhu, zaniknou započtením, pokud se vzájemně kryjí, 

jestliže některá ze stran učiní projev směřující k započtení. Přes odlišné vyjádření ve srovnání 

s občanským zákoníkem z roku 1950 zůstaly předpoklady započtení vzájemnost pohledávek i 

stejnorodost předmětu jejich plnění.  

Právním důvodem započtení byl jednostranný právní úkon některé ze stran, avšak 

občanský zákoník, ve znění účinném před 1. 1. 1992, si podržel stejně jako občanský zákoník 

z roku 1950 i výslovnou právní úpravu dohody o započtení. Na rozdíl od občanského 

zákoníku z roku 1950 však nelze uzavřít, že by pro zánik závazků na základě dohody o 

započtení právní úprava obsažená v občanském zákoníku, ve znění účinném před 1. 1. 1992, 

upouštěla od požadavku stejnorodosti předmětu plnění.363 Třebaže dohoda o započtení byla 

dovolena v § 97 odst. 3 občanského zákoníku, ve znění účinném před 1. 1. 1992, pro 

započtení pohledávek vyloučených z jednostranného započtení, nevznikaly pochybnosti o 

tom, že na základě dohody o započtení mohou zaniknout i pohledávky, jež jsou způsobilé také 

k jednostrannému započtení.364 

Občanský zákoník, ve znění účinném před 1. 1. 1992, převzal v ustanovení § 97 odst. 

2 věta druhá z občanského zákoníku z roku 1950 zákaz započtení pohledávky, která ještě není 

splatná, proti splatné pohledávce, který odpovídal již § 1308 vládního návrhu občanského 

zákoníku z roku 1937. Důvodová zpráva k návrhu občanského zákoníku sice rozuměla určení 

okamžiku zániku pohledávek započtením podle § 96 věta druhá občanského zákoníku, ve 

znění účinném před 1. 1. 1992, podle něhož zánik nastane okamžikem, kdy se pohledávky 

setkají, tak, že předpokladem jejich setkání je též jejich splatnost,365 výklad pravidla o zákazu 

započtení nesplatné pohledávky proti pohledávce splatné však stále kolísal. Na jedné straně 

stálo pojetí, které nesplatné pohledávky z jednostranného započtení vůbec vylučovalo, a tedy 

nepřipouštělo ani jednostranné započtení splatné pohledávky proti pohledávce, jejíž splatnost 

dosud nenastala.366 Opačné stanovisko naopak jednostranné započtení splatné pohledávky 

proti pohledávce nesplatné připouštělo za použití důkazu opaku při výkladu § 97 odst. 2 věta 

druhá občanského zákoníku, ve znění účinném před 1. 1. 1992.367 

                                                             
363 Bičovský, J., Holub, M. a kol. – Občanský zákoník a předpisy souvisící. I. svazek. Praha: Panorama, 1984, s. 
118 
364 Tamtéž 
365 Podle zvláštní části důvodové zprávy k návrhu občanského zákoníku z roku 1964 dochází k zániku závazků 
započtením v tom okamžiku, kdy se vzájemně splatné pohledávky téhož druhu setkají. 
366 Češka, Z., Kabát, J., Ondřej, J., Švestka, J. a kol. – Občanský zákoník, komentář. Díl I. Praha: Panorama, 
1987, s. 303 
367 Čížkovská, V. in Knapp, V., Luby, Š. a kol. – op. cit. v pozn. 360, s. 566. Je ovšem nutno dodat, že stejný 
argument, byť s opačným výsledkem, používali zastánci nepřípustnosti jednostranného započtení splatné 
pohledávky proti pohledávce nesplatné. 
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Přípustnost jednostranného započtení omezoval výčet pohledávek, proti nimž nebylo 

jednostranné započtení přípustné, obsažený v § 97 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění 

účinném před 1. 1. 1992. Na prvním místě stál zákaz jednostranného započtení proti 

pohledávkám státu. Přípustné však bylo jednostranné započtení proti pohledávkám 

socialistických organizací, které byly právnickými osobami odlišnými od státu.368 Vzhledem 

k tomu, že bylo potlačeno rozlišení soukromého a veřejného práva, byl význam zákazu 

započtení proti pohledávkám státu širší a neomezoval se jen na pohledávky, které byly 

obsahem občanskoprávních vztahů.369 

Ve srovnání s předchozí právní úpravou došlo k zúžení zákazu jednostranného 

započtení proti pohledávkám, které vyplývají z protiprávního úkonu dlužníka. Podle § 97 

odst. 2 občanského zákoníku nebylo přípustné jednostranné započtení proti pohledávce na 

náhradu škody způsobené na zdraví, ledaže by šlo o vzájemnou pohledávku na náhradu škody 

téhož druhu. Podle téhož ustanovení se zákaz jednostranného započtení vztahoval nadále i na 

případy, kdy by takové započtení směřovalo proti pohledávkám, které nelze postihnout 

výkonem rozhodnutí. U všech pohledávek vypočtených v § 97 odst. 1 občanského zákoníku, 

ve znění účinném před 1. 1. 1992, tedy právní úprava dávala přednost jejich skutečnému 

uspokojení, avšak tyto pohledávky samy bylo možné k jednostrannému započtení použít.370 

Započtení proti pohledávkám na výživné upravoval zákon o rodině (§ 98 občanského 

zákoníku, ve znění účinném před 1. 1. 1992). 

Podle § 97 odst. 2 věta první občanského zákoníku, ve znění účinném před 1. 1. 1992, 

nebylo přípustné započtení pohledávek promlčených, pohledávek, kterých se nelze domáhat u 

soudu, a oproti dosavadní právní úpravě i pohledávek z vkladů, jimiž se rozuměly pohledávky 

z vkladů na vkladních knížkách a na běžných účtech.371 Přestože v případě nevymahatelných 

pohledávek šlo o převzetí dosavadní právní úpravy, výklad pravidla o nepřípustnosti 

jednostranného započtení pohledávek uvedených v § 97 odst. 2 věta první občanského 

zákoníku, ve znění účinném před 1. 1. 1992, směřoval k závěru, že tyto pohledávky jsou 

z jednostranného započtení vyloučeny vůbec. To by znamenalo, že se nejen nehodí 

                                                             
368 Češka, Z., Kabát, J., Ondřej, J., Švestka, J. a kol. – op. cit. v pozn. 366, s. 305, a v rozhodovací činnosti soudů 
Nejvyšší soud o občanském soudním řízení v některých věcech pracovněprávních, občanskoprávních a 
rodinněprávních (Sborník stanovisek, závěrů, rozborů a zhodnocení soudní praxe, zpráv o rozhodování soudů a 
soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu), Praha: SEVT, 1980 
369 Knapp, V., Plank, K. – Učebnice československého občanského práva, svazek I – obecná část. Praha: Orbis, 
1965, s. 367 
370 Tamtéž, s. 366 
371 Češka, Z., Kabát, J., Ondřej, J., Švestka, J. a kol. – op. cit. v pozn. 366, s. 305 
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k jednostrannému započtení proti jiným pohledávkám, nýbrž že jednostranné započtení 

nemůže směřovat ani proti nim samotným.372 

I když občanský zákoník, ve znění účinném před 1. 1. 1992, stejně jako předchozí 

právní úprava neobsahoval v tomto směru žádné zvláštní pravidlo, rozhodovací činnost soudů 

nadále stála na stanovisku, podle něhož vyloučení pohledávky z jednostranného započtení je 

důsledkem promlčení, jen jestliže k němu došlo dříve, než se pohledávky způsobilé 

k započtení setkaly.373 Při úvaze o přípustnosti jednostranného započtení promlčených 

pohledávek tedy dostaly přednost zpětné účinky započtení vyjádřené v § 96 věta druhá 

občanského zákoníku, ve znění účinném před 1. 1. 1992, jakkoli jinak musely být 

předpoklady započtení splněny v době, kdy strana učinila právní úkon směřující k započtení. 

  

4. Hospodářský zákoník 

 

 Zatímco občanský zákoník z roku 1964 se omezil na právní úpravu vztahů, u nichž 

alespoň na jedné straně stála fyzická osoba (občan), a do značné míry se tak jeho věcná 

působnost v oblasti závazkového práva posunula ke spotřebitelským vztahům, zákon č. 

109/1964 Sb., hospodářský zákoník, přijatý dne 4. 6. 1964 upravoval některé právní vztahy, 

které vznikaly při ústředním řízení národního hospodářství. Podle § 1 hospodářského 

zákoníku náležely do oblasti jeho věcné působnosti právní vztahy týkající se plánovitého 

řízení národního hospodářství a socialistického společenského vlastnictví, organizace 

hospodářské činnosti, postavení socialistických organizací a jejich hospodaření, spolupráce 

socialistických organizací a jejich majetkové odpovědnosti za porušení stanovených 

povinností a platební a úvěrové vztahy socialistických organizací. Socialistickými 

organizacemi byly podle § 14 hospodářského zákoníku státní, družstevní a společenské 

organizace, jakož i jiné organizace, jejichž činnost přispívá k rozvoji socialistických vztahů. 

 Hospodářský zákoník nebyl v postavení zvláštního právního předpisu vůči 

občanskému zákoníku, ale samostatně upravoval právní vztahy, které spadaly do oblasti jeho 

věcné působnosti, aniž by se občanský zákoník mohl podpůrně použít. Potřeba zvláštní právní 

úpravy vztahů, které vznikaly v ústředně řízeném národním hospodářství, měla vyplývat ze 

zvláštní povahy těchto vztahů ve srovnání s právními vztahy, jejichž stranami byli jednotlivci. 
                                                             
372 Čížkovská, V. in Knapp, V., Luby, Š. a kol. – op. cit. v pozn. 360, s. 567 nebo Bičovský, J., Holub, M. a kol. 
– op. cit. v pozn. 363, s. 120, kde se však z jednostranného započtení zcela vylučují i pohledávky vypočtené v § 
97 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění účinném před 1. 1. 1992, a jejich započtení se připouští jen na základě 
dohody. 
373 Rozsudek býv. Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky ze dne 17. 3. 1972, sp. zn. 2 Cz 7/72, 
uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 69/1972 
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Zatímco společenská funkce právních vztahů, do kterých vstupují jednotlivci, měla spočívat 

v uspokojování jejich osobních potřeb, mělo být účelem právních vztahů mezi socialistickými 

organizacemi uspokojování potřeb celé společnosti. O těchto potřebách a způsobu jejich 

uspokojování přitom rozhodoval stát. Socialistické organizace proto byly podrobeny řídící 

činnosti státu, nakládaly s majetkem ve společenském vlastnictví, a nemohly tak rozhodovat o 

svém právní postavení ani o své činnosti. Naproti tomu jednotlivec nakládá svým vlastním 

majetkem a o uspokojování svých potřeb rozhoduje sám. Na rozdíl od socialistických 

organizací se tedy právní postavení jednotlivce mělo vyznačovat samostatností.374 

 Započtení jako způsobu zániku závazků, které byly obsahem hospodářsko-právních 

vztahů, hospodářský zákoník připisoval pouze okrajový význam. Účelem právních vztahů 

mezi socialistickými organizacemi bylo především plnění hospodářských plánů. Tomuto 

požadavku odpovídal zánik závazků splněním, zatímco započtení bylo naplnění základního 

účelu těchto právních vztahů do značné míry cizí a mělo se omezit jen na způsob 

bezhotovostního platebního styku. Podle § 361 odst. 3 hospodářského zákoníku tak bylo 

započtení vzájemných pohledávek mezi socialistickými organizacemi přípustné, jen jestliže 

s tím souhlasila Státní banka československá, nebo v případech, ve kterých tak stanovil 

zvláštní právní předpis. Započtení provedené byť na základě dohody stran právního vztahu, 

jehož obsahem byly pohledávky, které měly zaniknout, bez souhlasu Státní banky 

československé, aniž by šlo o případy dovolené zvláštním právním předpisem, bylo pro 

rozpor s právními předpisy neplatné podle § 24 odst. 1 hospodářského zákoníku.375 

 Státní banka československá mohla udělit souhlas k započtení jak dvěma 

socialistickým organizacím, jejichž vzájemné pohledávky měly započtením zaniknout, tak 

více organizacím ke skupinovému započtení pohledávek, jimž se nedostávalo vzájemnosti.376 

Zánik závazků započtením i bez souhlasu Státní banky československé pak dovoloval 

například § 38 odst. 1 vyhlášky č. 85/1966 Sb., o platebním styku a zúčtování na účtech 

organizací, podle něhož se vzájemné pohledávky mezi organizacemi vyrovnávaly započtením 

u periodického zúčtování pohledávek mezi organizacemi ministerstva zemědělství a lesního 

hospodářství a Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků a dále u vnitrorevírního 

zúčtování mezi podniky ministerstva hornictví. Právní důvod takového započtení však měla 

určit až dohoda mezi ústředím Státní banky československé a příslušnými ústředními orgány 

o způsobu tohoto vyrovnání vzájemných pohledávek uzavíraná podle § 38 odst. 2 vyhlášky č. 
                                                             
374 S. Vaněk in Vaněk, S. a kol. – Československé hospodářské právo. Praha: Panorama, 1979, s. 12 a násl. 
375 Tamtéž, s. 309 
376 Procházka, A. (ed.) a kol. – Komentář k hospodářskému zákoníku a k zákonu o hospodářské arbitráži. Díl I, 
svazek B. Praha: Institut ČSKVŘ Praha, 1974, s. 306 
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85/1966 Sb. Je zřejmé, že taková dohoda nebyla právním úkonem, ale měla normativní 

význam. Ustanovení § 38 odst. 3 vyhlášky č. 85/1966 Sb. současně povolávalo k vyslovení 

souhlasu se započtením mezi socialistickými organizacemi v ostatních případech ústředí 

Státní banky československé. 

 Vyhlášku č. 85/1966 Sb. nahradila s účinností od 1. 3. 1979 vyhláška č. 10/1978 Sb., o 

platebním styku a zúčtování na účtech organizací. Podle § 32 věta první vyhlášky č. 10/1978 

Sb. bylo možné provádět vyrovnávání vzájemných pohledávek mezi organizacemi 

započtením jen se souhlasem Státní banky československé. Vyhláška přitom rozlišovala 

jednorázové a periodické započtení, jakož i započtení mezi dvěma socialistickými 

organizacemi a skupinové započtení. Podle § 32 věta druhá vyhlášky č. 10/1978 Sb. měla 

způsob skupinového vyrovnávání vzájemných pohledávek upravit dohoda mezi ústředím 

Státní banky československé, popřípadě jejími hlavními ústavy a příslušnými federálními 

ústředními orgány, popřípadě ústředními orgány republik. Zánik závazků započtením však 

mohl nastat i bez ohledu na vůli věřitelů pohledávek, které měly započtením zaniknout, 

jestliže pro to byly ekonomické důvody (§ 32 posl. věta vyhlášky č. 10/1978 Sb.). V takovém 

případě mohla Státní banka československá vzájemně zúčtovat platby, které u ní byly 

evidovány, ačkoli nebyla stranou právních vztahů, jejichž obsahem byly pohledávky, o jejichž 

započtení šlo, a věřitelé těchto pohledávek nepožádali o souhlas k jejich započtení. 

 Právní úprava započtení podle hospodářského zákoníku vedle pohledávek, které byly 

obsahem hospodářsko-právních vztahů, dopadala i na jiné pohledávky za socialistickými 

organizacemi, včetně pohledávek daňových, poplatkových, celních nebo pohledávek na 

odvody do státního rozpočtu nebo ve prospěch nadřízené organizace, popřípadě pohledávky 

na zaplacení pokut nebo penále.377 Zvláštními právními předpisy, které dovolovaly započtení 

takových pohledávek, pak byly například také právní předpisy o řízení ve věcech daní a 

poplatků, pokud umožňovaly započítat daňovou pohledávku správce daně s pohledávkou 

socialistické organizace na vrácení daňového přeplatku.378  

 Přípustnost započtení byla rozšířena až po změně hospodářského zákoníku provedené 

zákonem č. 98/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník, s účinností od 1. 7. 

1988. V hospodářsko-právních vztazích mohly socialistické organizace napříště přivodit zánik 

vzájemných pohledávek započtením na základě dohody. Souhlas Státní banky československé 

se zánikem závazků započtením se nadále vyžadoval jen ohledně pohledávek evidovaných ve 

                                                             
377 Tamtéž 
378 Např. § 15 odst. 2 bod 3 vyhlášky č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků, podle něhož bylo daň 
možné zaplatit přeplatkem na jiné dani. 
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Státní bance československé. I v těchto případech však právním důvodem zániku závazků 

započtením byla dohoda socialistických organizací. Zvláštní právní předpis mohl určit 

přípustnost započtení i bez dohody stran nebo naopak stanovit, ve kterých případech je zánik 

závazků započtením vyloučen. 

 K přizpůsobení hospodářského zákoníku poměrům změněným po roce 1989 došlo 

zejména zákonem č. 103/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník, a to 

s účinností od 1. 5. 1990. Právní úprava obsažená v hospodářském zákoníku nyní připouštěla 

započtení vzájemných pohledávek na základě dohody stran, aniž by do jejich vztahu 

vstupovala Státní banka československá. Na druhé straně právní úpravu jednostranného 

započtení, jakož i případů, ve kterých zánik závazků započtením není přípustný, nadále 

přenechával zvláštním právním předpisům. 

 Na rozdíl od obvyklého pojetí započtení jako právního důvodu zániku závazků, které 

okamžik, kdy nastávají účinky započtení, spojuje se setkáním započítávaných pohledávek, 

docházelo k zániku závazků započtením podle § 373 odst. 3 hospodářského zákoníku až 

dnem, ve kterém bylo započtení provedeno.379 Přitom právní úprava obsažená 

v hospodářském zákoníku prohlašovala započtení za zánik povinnosti platit splněním, a tedy 

započtení přibližovala spíše zvláštnímu způsobu splnění. Toto určení okamžiku, ve kterém 

nastávají účinky započtení, zůstalo beze změny po celou dobu účinnosti hospodářského 

zákoníku. 

 Rovněž po celou dobu účinnosti hospodářského zákoníku platil zákaz započtení proti 

pohledávkám státu podle § 73 odst. 2 hospodářského zákoníku, podle něhož dlužník nemohl 

svůj závazek vůči státu uhradit započtením své pohledávky za státem. Tento zákaz se patrně 

omezoval jen na zánik pohledávky státu započtením provedeným jednostranným právním 

úkonem dlužníka, zatímco započtení jednostranným právním úkonem učiněným jménem státu 

a započtení na základě dohody obou stran bylo zřejmě přípustné. Šlo tedy o protějšek zákazu 

započtení proti pohledávkám státu podle § 97 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění účinném 

před 1. 1. 1992. V rozsahu věcné působnosti hospodářského zákoníku však bylo třeba 

rozlišovat pohledávky státu a pohledávky socialistických organizací, jež měly právní 

subjektivitu. Pohledávky socialistických organizací mohly zaniknout započtením jen za 

podmínek stanovených § 361 odst. 3 hospodářského zákoníku, popřípadě zvláštními právními 

předpisy. 

                                                             
379 Na druhé straně účinky započtení ex nunc upravují i evropské návrhy a Principy UNIDROIT (k tomu 
podrobněji část II., kapitola 5.). 
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 Nejasná zůstala účinnost § 73 odst. 2 hospodářského zákoníku v období od 1. 1. 1992 

do 31. 12. 2000. Podle § 772 bod 3. ObchZ sice byl zrušen hospodářský zákoník, ale podle § 

761 odst. 1 ObchZ se dosavadními předpisy, včetně ustanovení § 73 hospodářského zákoníku, 

mělo řídit právo hospodaření státních organizací s majetkem státu, a to až do vydání nové 

úpravy, kterou se s účinností od 1. 1. 2001 stal teprve zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České 

republiky a jejím vystupování v právních vztazích.380 Jakkoli byl v tomto období pro úpravu 

práva hospodaření státních organizací s majetkem státu povolán celý § 73 hospodářského 

zákoníku, nelze přehlédnout, že tohoto práva se ve skutečnosti týkal jen § 73 odst. 1 

hospodářského zákoníku, který organizacím ukládal povinnosti při hospodaření 

s pohledávkami státu. Naproti tomu adresáty zákazu započtení proti pohledávkám státu 

vysloveného v § 73 odst. 2 hospodářského zákoníku byly osoby, jež byly vůči státu v právním 

postavení dlužníka. Takovými osobami sice jistě mohly být i státní organizace, avšak 

v takovém případě nevystupovaly jako nositelé práva hospodaření s majetkem státu. Z toho 

vyplývá, že zákaz započtení proti pohledávkám státu podle § 73 odst. 1 hospodářského 

zákoníku se neuplatnil v období po 31. 12. 1991 ani na základě § 761 odst. 1 ObchZ.381 

 

5. Zákoník mezinárodního obchodu 

 

 Omezení významu občanského zákoníku na právní úpravu vztahů, do nichž vstupují 

jednotlivci navzájem nebo jako spotřebitelé se socialistickými organizacemi, a kodifikace 

právních vztahů, které vznikaly při ústředním plánování národního hospodářství, si vynutily 

přijetí zvláštního právního předpisu pro obchodní vztahy s cizím prvkem. Právní úprava 

těchto vztahů na jedné straně nemohla vystačit s občanským zákoníkem, jemuž se právní 

vztahy bez účasti spotřebitelů vymykaly, na druhé straně zahraniční osoby, které vstupovaly 

do obchodních vztahů s československými socialistickými organizacemi, přirozeně nebyly 

podrobeny pravomoci československých státních orgánů při řízení národního hospodářství, ať 

šlo o osoby z jiných států ve sféře vlivu Sovětského svazu, nebo o osoby ze států s jiným 

politickým uspořádáním. Pro vztahy mezi organizacemi z různých socialistických států se 

však zpravidla uplatňovala zvláštní právní úprava obsažená v mezinárodních smlouvách, 

zejména v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci. 

                                                             
380 Na rozpor mezi úplným zrušením hospodářského zákoníku podle § 772 bod 3. ObchZ a zachováním účinnosti 
některých jeho ustanovení podle § 761 odst. 1 ObchZ poukázala I. Pelikánová in Pelikánová, I. – Obchodní 
zákoník. Komentář. 5. díl. Praha: Linde Praha, 1999, s. 643 – 644. 
381 Opačně důvodová zpráva k návrhu zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích 
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 Účelem zvláštního zákona pro mezinárodní obchodní styk tedy byla souborná úprava 

majetkových vztahů v mezinárodním obchodním styku, jak vyplývalo z § 1 zákona č. 

101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního 

obchodu), který nabyl účinnosti dne 1. 4. 1964. Za vztahy vznikající v mezinárodním 

obchodním styku, na něž se vztahoval zákoník mezinárodního obchodu, jestliže pro ně podle 

kolizních norem mezinárodního práva soukromého bylo rozhodné československé právo, se 

považovaly vztahy mezi osobami se sídlem nebo bydlištěm na území různých států, pokud šlo 

o úplatný převod věcného, závazkového nebo jiného práva nebo hospodářské hodnoty, 

činnost nebo zdržení se činnosti, majetkové vztahy z bankovního styku a jiné majetkové 

vztahy, které vznikají mezi obchodníky. 

 Do oblasti věcné působnosti zákoníku mezinárodního obchodu dále náležely právní 

vztahy, jejichž předmětem je užívání věci nebo využití práva nebo jiné hospodářské hodnoty, 

a právní vztahy z jiné než námořní přepravy, jestliže se plnění uskutečňuje v mezinárodním 

měřítku. Zákoníkem mezinárodního obchodu se rovněž vždy řídily právní vztahy, které 

vznikaly z obstarávání nebo uskutečňování námořní přepravy zásilek, nájmu lodi nebo smluv 

o provozu lodi. Jestliže se zákoníkem mezinárodního obchodu řídily právní vztahy, s nimiž 

souvisely, byly jeho právní úpravě podrobeny i právní vztahy z bankovního styku, pojištění, 

ze smlouvy o kontrolní činnosti a jiné související právní vztahy.382 Z vymezení věcné 

působnosti zákoníku mezinárodního obchodu vyplývalo, že se jím řídily i některé právní 

vztahy mezi československými organizacemi navzájem, jestliže tyto právní vztahy 

vykazovaly jiný cizí prvek. 

 Z hlediska právních vztahů v mezinárodním obchodním styku se podle § 8 odst. 2 

zákoníku mezinárodního obchodu považovaly československé podniky pro zahraniční obchod 

a ostatní hospodářské organizace zapsané v podnikovém rejstříku za obchodníky. V právních 

vztazích upravených zákoníkem mezinárodního obchodu bylo možné použít občanský 

zákoník jen v případech, ve kterých na něj zákoník mezinárodního obchodu odkazoval, jinak 

byly právní vztahy vznikající v mezinárodním obchodním styku z působnosti občanského 

zákoníku vyloučeny, jak vyplývalo z § 497 občanského zákoníku, ve znění účinném před 1. 1. 

1992, který pro právní úpravu těchto vztahů odkazoval na zvláštní zákon. Obdobně § 389 

odst. 2 hospodářského zákoníku vylučoval právní vztahy v mezinárodním obchodním styku 

z věcné působnosti hospodářského zákoníku, pokud jsou upraveny zákoníkem mezinárodního 

obchodu. Totéž ostatně vyplývalo i z § 3 zákoníku mezinárodního obchodu, podle něhož se 

                                                             
382 Kanda, A. – Zákoník mezinárodního obchodu. Praha: Orbis, 1976, s. 19 
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pro právní vztahy v mezinárodním obchodním styku, pro něž je rozhodné československé 

právo, použije výhradně zákoník mezinárodního obchodu.383 

Právní úprava zániku závazků započtením vycházela z občanského zákoníku z roku 

1950.384 Podle § 265 zákoníku mezinárodního obchodu, mají-li strany pohledávky směřující k 

plnění stejného druhu vůči sobě navzájem a některá ze stran, třeba proti vůli druhé strany, 

učiní projev směřující k započtení, ruší se oba nároky, pokud se vzájemně kryjí. Ve shodě 

s občanským zákoníkem z roku 1950 i s občanským zákoníkem z roku 1964 tedy předpoklady 

započtení byly vzájemnost pohledávek a stejnorodost předmětu jejich plnění.385 K započtení 

nedocházelo již jejich setkáním, ale až na základě právního úkonu některé ze stran. Stejně 

jako občanský zákoník z roku 1950 dovoloval i § 270 zákoníku mezinárodního obchodu 

započtení dohodou. Jeho znění bylo přitom doslova shodné s § 332 občanského zákoníku 

z roku 1950, a tak i zákoník mezinárodního obchodu v případě zániku závazku na základě 

dohody o započtení upouštěl od požadavku stejnorodosti předmětu plnění závazků, které měly 

z tohoto důvodu zaniknout. 

Účinky započtení nastávaly podle § 265 věta druhá zákoníku mezinárodního obchodu 

v okamžiku, kdy se oba nároky staly způsobilými k započtení. Jde nepochybně o přesnější 

vyjádření okamžiku, ke kterému nastávají účinky započtení, protože na rozdíl od jiných 

právních úprav vymezuje, co se rozumí setkáním pohledávek. Poněkud nepřesné je však 

použití výrazu nárok, a to zejména v souvislosti se započtením promlčených pohledávek. 

Zákoník mezinárodního obchodu přitom zejména pod vlivem švýcarské právní úpravy 

započtení 386 obsahoval v § 267 věta druhá zákoníku mezinárodního obchodu pravidlo, podle 

něhož započtení nebrání, jestliže pohledávku nelze uplatnit pro promlčení, které nastalo 

teprve po době, kdy se pohledávky staly způsobilými k započtení. Odstraňoval tak 

pochybnosti o tom, zda pro přípustnost jednostranného započtení promlčených pohledávek je 

rozhodující stav v době, kdy jejich věřitel projevil vůli směřující k započtení, nebo stav 

v době, kdy se setkaly se vzájemnou pohledávkou způsobilou k započtení. 

                                                             
383 Zvláštní část důvodové zprávy k § 3 návrhu zákoníku mezinárodního obchodu však připouštěla použití 
hospodářského zákoníku i pro právní vztahy, které spadaly do věcné působnosti zákoníku mezinárodního 
obchodu, pokud jejich stranami byly pouze československé socialistické organizace a jde o práva a povinnosti 
neupravené zákoníkem mezinárodního obchodu, například v oblasti kontraktační povinnosti nebo vzájemného 
platebního styku mezi socialistickými organizacemi. 
384 Jak uváděla i zvláštní část důvodové zprávy k návrhu zákoníku mezinárodního obchodu. 
385 Vzhledem ke svému samostatnému postavení v poměru k občanskému zákoníku obsahoval zákoník 
mezinárodního obchodu i vlastní vymezení věcí určených podle druhu. Podle § 15 zákoníku mezinárodního 
obchodu šlo o věci, které jsou určeny podle počtu, míry nebo váhy a mohou být nahrazeny jinými věcmi téhož 
druhu a jakosti. Současně byla v případě pochybností nastolena vyvratitelná právní domněnka druhového určení 
věci. 
386 K tomuto vzoru se hlásila zvláštní část důvodové zprávy k návrhu zákoníku mezinárodního obchodu. 
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V § 267 odst. 1 převzal zákoník mezinárodního obchodu z občanského zákoníku 

z roku 1950 zákaz započtení nesplatné pohledávky proti pohledávce splatné. Tuto úpravu 

však dále rozvinul a připustil z takto vysloveného pravidla dvě výjimky. Předně bylo možné 

provést jednostranné započtení nesplatné pohledávky proti pohledávce splatné, jestliže u 

věřitele splatné pohledávky byla zjištěna nezpůsobilost plnit. Podle § 267 odst. 2 zákoníku 

mezinárodního obchodu pak bylo jednostranné započtení nesplatné pohledávky proti 

pohledávce splatné přípustné také v případě, že věřitel odsunul bezúplatně k žádosti dlužníka 

dobu plnění jeho závazku. Obě tyto výjimky se později staly předlohou pro právní úpravu 

započtení obsaženou v nynějším obchodním zákoníku. 

Pokud jde o vzájemnost pohledávek, zachoval § 269 zákoníku mezinárodního 

obchodu zvláštní úpravu týkající se přípustnosti započtení při opakovaném převodu 

pohledávky, jejíž obsah navazoval na § 331 občanského zákoníku z roku 1950 a jeho 

prostřednictvím i na § 1442 obecného zákoníku občanského. V právních vztazích v oblasti 

věcné působnosti zákoníku mezinárodního obchodu bylo tedy nadále možné v případě 

opakovaného postoupení pohledávky jednostranně započítat jen pohledávky za prvním a 

posledním věřitelem postoupené pohledávky. Naproti tomu občanský zákoník, ve znění 

účinném před 1. 1. 1992, tato pravidla nepřevzal. Zákoník mezinárodního obchodu současně 

upravoval námitku započtení v případě postoupení pohledávky. Podle § 143 zákoníku 

mezinárodního obchodu mohl dlužník namítat své vzájemné pohledávky proti postupiteli i 

vůči postupníkovi, i když v době postoupení ještě nebyly splatné. Dlužník však musel oznámit 

postupníkovi své pohledávky vůči postupiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o 

postoupení pohledávky dověděl. 

Shodně s § 329 občanského zákoníku z roku 1950 vylučoval § 268 zákoníku 

mezinárodního obchodu jednostranné započtení proti pohledávkám na vrácení věcí svémocně 

nebo lstivě odňatých, půjčených, daných do úschovy nebo pronajatých nebo na peněžitou 

náhradu za ně. Naproti tomu podle § 266 zákoníku mezinárodního obchodu se 

k jednostrannému započtení hodily pouze pohledávky, které lze uplatnit před soudem, 

zatímco nevymahatelné pohledávky nebylo možné k jednostrannému započtení použít, až na 

zmíněnou výjimkou promlčených pohledávek, pokud promlčení nastalo až po jejich setkání se 

vzájemnou pohledávkou, proti níž jednostranné započtení směřuje.  
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IV. Systém platné právní úpravy 

 

 Obecnou právní úpravu zániku závazků započtením pro celou oblast soukromého 

práva obsahují § 580 a 581 ObčZ. Na tento společný základ právní úpravy započtení navazují 

některá ustanovení o započtení pohledávek v § 358 až § 364 ObchZ, která mají vyjadřovat 

odchylky vyvolané zvláštní povahou obchodních závazkových vztahů. Právní úpravu 

započtení pohledávek na výživné přenechává § 581 odst. 4 ObčZ zákonu č. 94/1963 Sb., o 

rodině, ve znění pozdějších předpisů. Závazky mohou započtením zaniknout i 

v pracovněprávních vztazích. Podpůrně se přitom podle § 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, použije obecná právní úprava zániku závazků 

započtením podle občanského zákoníku. Zatímco odchylky vyjádřené právní úpravou pro 

oblast věcné působnosti zákona o rodině a zákoníku práce se v podstatě omezují na otázku 

přípustnosti započtení, obchodní zákoník upravuje pro zánik závazků započtením 

významnější odlišnosti. Vztah obchodního zákoníku k obecnému občanskému právu, 

především k občanskému zákoníku, je přitom složitější, než vztah zvláštního právního 

předpisu k právním předpisům obecným, jak jej vyjadřuje § 1 odst. 2 ObchZ. 

 I v právní úpravě zániku závazků započtením se projevuje, že obchodní zákoník 

vykračuje z mezí vytýčených jeho postavením v pramenech soukromého práva a neomezuje 

se pouze na odchylky vlastní společenským vztahům, které spadají do oblasti věcné 

působnosti obchodního zákoníku. Pravidla, která obchodní zákoník vyslovuje pro zánik 

závazků započtením, tak nenavazují beze zbytku na právní úpravu započtení obsaženou 

v občanském zákoníku, nýbrž představují do značné míry samostatnou právní úpravu, která 

málo hledí na podpůrné použití obecného občanského práva. Obchodní zákoník tak v právní 

úpravě započtení na jedné straně opakuje stejná pravidla, jaká obsahuje už občanský zákoník, 

na druhé straně upravuje odchylky, které sotva vyplývají ze zvláštní povahy obchodních 

závazkových vztahů, a staví je do protikladu k obecné právní úpravě zániku závazků 

započtením podle občanského zákoníku. 

 Jestliže § 581 odst. 2 ObčZ zakazuje jednostranné započtení pohledávek, kterých se 

nelze domáhat u soudu, obchodní zákoník vyjadřuje totéž v § 358 věta první ObchZ, podle 

něhož jsou k jednostrannému započtení způsobilé pohledávky, které lze uplatnit u soudu. 

Stejně tak § 359 ObchZ, podle něhož proti pohledávce splatné nelze započítat pohledávku 

nesplatnou, opakuje, co vyplývá z § 581 odst. 2 věta druhá ObčZ, který zapovídá jednostranné 

započtení pohledávky, která ještě není splatná, proti splatné pohledávce. Jen zdánlivou 

odchylku představuje pravidlo o jednostranném započtení promlčených pohledávek podle § 
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358 věta druhá ObchZ, který připouští jejich započtení, jestliže pohledávka je promlčena, 

avšak promlčení nastalo teprve po době, kdy se pohledávky staly způsobilými k započtení. 

Právě toto pravidlo může vyvolávat značné pochybnosti, zda je jen výrazem zanedbané 

souvislosti s obecnou právní úpravou započtení podle občanského zákoníku a pouze 

nadbytečně opakuje, co platí o významu uplynutí promlčecí lhůty pro jednostranné započtení 

v soukromém právu vůbec, nebo zda jde o skutečnou odchylku oproti občanskému zákoníku a 

v neobchodních závazkových vztazích v tomto směru platí něco jiného (k jednostrannému 

započtení promlčených pohledávek blíže v části VI., kapitola 2.). 

 Naopak skutečné odchylky ve srovnání s obecnou právní úpravou započtení 

obsaženou v občanském zákoníku vyjadřuje obchodní zákoník pro přípustnost jednostranného 

započtení nesplatných pohledávek, jakož i pro započtení proti pohledávkám opakovaně 

postoupeným. Významnou odchylku představuje též upuštění od předpokladu stejnorodosti 

předmětu plnění pro započtení na základě dohody o započtení v obchodních závazkových 

vztazích. Všechny tyto odlišnosti však vzbuzují pochybnosti, zda vskutku náležejí do právní 

úpravy obchodního zákoníku, která se má omezit jen na zvláštnosti, jež vykazují obchodní 

závazkové vztahy. Zvláštní ustanovení obchodního zákoníku o zániku závazků započtením se 

jeví spíše jako nahodilé odchylky od obecné právní úpravy obsažené v občanském zákoníku. 

Ve skutečnosti jsou totiž výsledkem vývoje právní úpravy po 31. 12. 1991, kdy nabyly 

účinnosti podstatné změny občanského zákoníku a současně nabyl účinnosti i obchodní 

zákoník. Zatímco obecná právní úprava zániku závazků započtením v občanském zákoníku 

bezprostředně navazovala na znění občanského zákoníku před 1. 1. 1992, obchodní zákoník 

do značné míry převzal právní úpravu započtení obsaženou v zákoníku mezinárodního 

obchodu, jež však sama představovala pokračování právní úpravy občanského zákoníku 

z roku 1950. Tato okolnost také vysvětluje, proč se poměr mezi obecnou právní úpravou 

započtení obsaženou v občanském zákoníku a zvláštními ustanoveními o zániku závazků 

započtením podle obchodního zákoníku vychyluje a občanský zákoník v něm opouští 

postavení těžiště soukromého práva. 

 Jako způsobilé k započtení se mohou setkat i pohledávky, které náležejí do věcné 

působnosti různých právních předpisů upravujících zánik závazků započtením. Strany tak 

mohou započítat navzájem pohledávku, která je obsahem závazkového právního vztahu 

z oblasti věcné působnosti občanského zákoníku, s pohledávkou na výživné náležející do 

věcné působnosti zákona o rodině, je-li takové započtení podle těchto právních předpisů 

přípustné. Obdobně může započtením zaniknout pohledávka, která je obsahem 

pracovněprávního vztahu, jestliže se setkala s pohledávkou, která se spravuje občanským 
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zákoníkem. Totéž pak ovšem platí i v poměru mezi pohledávkami vyplývajícími 

z obchodních závazkových vztahů a pohledávkami, které se řídí pouze občanským 

zákoníkem.387 Odlišnost právní úpravy započtení v občanském a obchodním zákoníku však 

značně ztěžuje vyhledání předpokladů, které musejí být splněny, aby se pohledávky, které 

jsou obsahem obchodních a neobchodních závazkových vztahů, mohly setkat jako způsobilé 

k započtení. 

 Jinými slovy, spadají-li pohledávky do věcné působnosti právních předpisů z různých 

odvětví soukromého práva, nepřekáží to jejich způsobilosti k započtení. Toto hledisko nemá 

význam ani pro splnění předpokladu stejnorodosti předmětu plnění, protože tento předpoklad 

vyjadřuje vlastnosti předmětu plnění a míjí se s otázkou právního důvodu vzniku pohledávek, 

tím spíše pak se závěrem o tom, kterým právním předpisem se spravují závazkové právní 

vztahy, jejichž jsou obsahem (ke stejnorodosti předmětu plnění jako předpokladu zániku 

závazků započtením se podrobnější výklad podává v části V., kapitola 2.). Jestliže je tedy 

předmět plnění pohledávky, která je obsahem neobchodního závazkového vztahu, stejného 

druhu jako předmět plnění pohledávky, která vyplývá z obchodního závazkového vztahu, jsou 

z hlediska stejnorodosti předmětu plnění způsobilé k započtení a mohou se setkat bez ohledu 

na to, že se každá z nich alespoň zčásti řídí jiným právním předpisem. 

 V oblasti obchodních závazkových vztahů je třeba dále odpovědět na otázku, zda se 

jako způsobilé k započtení mohou setkat pohledávky ze závazkových právních vztahů, ve 

kterých stejná fyzická osoba vystupuje jednou jako podnikatel, jednou jako nepodnikatel. 

Stane-li se fyzická osoba podnikatelem, nerozdvojí se přirozeně její právní osobnost. Ať jedná 

při provozování svého podniku, nebo jako nepodnikatel, jde vždy o totožnou osobu. 

Předpoklad vzájemnosti pohledávek je tedy splněn i tam, kde dlužník má závazek vůči 

fyzické osobě, který vznikl při podnikatelské činnosti této osoby, a současně je věřitelem 

vzájemné pohledávky za stejnou fyzickou osobou, která však při vzniku této pohledávky jako 

podnikatel nejednala. Obě pohledávky jsou vzájemné, protože je mají navzájem stejné osoby. 

Nezáleží přitom na okolnosti, zda některá z nich vystupovala jako podnikatel. Tato okolnost 

přirozeně ani nevypovídá nic o povaze závazkových právních vztahů, jejichž obsahem jsou 

takové pohledávky, protože podnikatel může vstupovat do neobchodních závazkových vztahů 

a naproti tomu nepodnikatel se může stát stranou obchodního závazkového vztahu. Okolnost, 

zda věřitel nebo dlužník jednali při vzniku pohledávky způsobilé k započtení, popřípadě 

později při změně v subjektech závazkového právního vztahu nebo při změně v jeho obsahu, 

                                                             
387 Shodně Kopáč, L. – Obchodní kontrakty. I. díl. Praha: Prospektrum, 1993, s. 230 
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jako podnikatelé, je tedy sama o osobě z hlediska splnění předpokladu vzájemnosti 

pohledávek bez významu.388 

 Jestliže se tedy mohou setkat pohledávky, které jsou obsahem obchodních i 

neobchodních závazkových vztahů, jako způsobilé k započtení, je třeba vyhledat právní 

předpis, kterým by se takový zánik těchto pohledávek započtením řídil. Určující je především 

odpověď na otázku, jaký právní předpis se má použít pro stanovení předpokladů započtení. 

Zánik závazků započtením se od jiných způsobů zániku závazků liší tím, že při něm 

v rozsahu, v jakém se kryjí, zanikají nejméně dvě pohledávky. Jejich zánik je přitom 

navzájem podmíněný v tom významu, že bez zániku jedné pohledávky nemůže zaniknout 

v rozsahu, v jakém se kryjí, ani druhá pohledávka. Odtud vyplývají potíže při určení právního 

předpisu, kterým se má započtení spravovat, jestliže je pohledávka, vůči níž započtení 

směřuje, obsahem obchodního závazkového vztahu, zatímco vzájemná pohledávka použitá 

k započtení vyplývá ze závazkového právního vztahu, který se řídí pouze občanským 

zákoníkem, nebo naopak. Jakkoli se odchylky v právní úpravě započtení obsažené 

v obchodním zákoníku oproti obecné právní úpravě zániku závazků započtením podle 

občanského zákoníku projevují především v pravidlech přípustnosti jednostranného započtení, 

neomezuje se střet právní úpravy započtení podle občanského a obchodního zákoníku jen na 

započtení jednostranným právním úkonem, nýbrž se projevuje i při započtení na základě 

dohody, protože také pro tento právní důvod zániku závazků obchodní zákoník určuje odlišná 

pravidla. 

 Zánik pohledávky, která je obsahem obchodního závazkového vztahu, se jistě nemůže 

řídit občanským zákoníkem, a naopak pro zánik pohledávky, která vyplývá ze závazkového 

právního vztahu spadajícího do věcné působnosti občanského zákoníku, není dobře možné 

použít právní normy obsažené v obchodním zákoníku. Pokud je však způsobem zániku 

závazků započtení, nelze vystačit se závěrem, že zánik pohledávky, která je obsahem 

obchodního závazkového vztahu, se spravuje obchodním zákoníkem, zatímco pro zánik 

pohledávky, která je obsahem neobchodního závazkového vztahu, se použije pouze občanský 

zákoník.389 Příčina tkví právě v neoddělitelném spojení zániku obou pohledávek. Pohledávky 

se jako způsobilé k započtení musejí setkat. Má-li pohledávka zaniknout započtením, musí 
                                                             
388 Shodně Hušek, J. in Faldyna, F. a kol. – Obchodní zákoník s komentářem. II. díl. Praha: Codex: 2000, s. 202 
– 203; opačně Bejček, J. – op. cit. v pozn. 7, s. 146 – 147.  J. Bejček považuje fyzickou osobu – podnikatele za 
dva odlišné právní subjekty, podle toho, zda jedná jako podnikatel, nebo nepodnikatel. Stejně také Bejček, J. in 
Bejček, J., Eliáš, K., Raban, P. a kol. – op. cit. v pozn. 27, s. 204 
389 Tak Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. – op. cit. v pozn. 33, s. 1539. 
Autorka připouští započtení mezi pohledávkami z obchodních a neobchodních závazkových vztahů za 
předpokladu, že jsou obě způsobilé k započtení podle toho právního předpisu, kterým se každá z nich řídí. 
Obdobně i Kopáč, L. – op. cit. v pozn. 387, s. 230. 
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vykazovat určité vlastnosti. To však ještě k započtení nestačí. Zánik takové pohledávky 

započtením nastane v okamžiku, kdy se setká s jinou pohledávkou, jež musí mít rovněž určité 

vlastnosti, aby k setkání mohlo dojít. Nemá-li vzájemná pohledávka takové vlastnosti, s první 

pohledávkou se nesetká. Jinak vyjádřeno, jsou-li splněny předpoklady započtení mezi dvěma 

pohledávkami podle obchodního zákoníku, neznamená to ještě, že by dvě pohledávky se 

stejnými vlastnostmi mohly započtením zaniknout i podle občanského zákoníku, protože oba 

právní přepisy určují předpoklady započtení dílem odlišně. 

 Z toho vyplývá, že k započtení pohledávek, z nichž jedna je obsahem obchodního 

závazkového vztahu, zatímco druhá vyplývá ze závazkového právního vztahu, který se řídí 

pouze občanským zákoníkem, nepostačuje, jsou-li každá způsobilá k započtení podle toho 

právního předpisu, do jehož věcné působnosti náleží závazkový právní vztah, jehož jsou 

obsahem. K započtení se vyžaduje setkání pohledávek určitých vlastností. Splnění 

předpokladů pro započtení jedné pohledávky není možné oddělit od splnění předpokladů u 

pohledávky vzájemné.390 Jejich setkání vyžaduje, aby měly právě takové vlastnosti, které je 

umožňují. Jestliže tedy například občanský zákoník nedovoluje započtení nesplatné 

pohledávky, proti pohledávce, jejíž splatnost již nastala, zatímco obchodní zákoník takové 

započtení připouští, pokud věřitel splatné pohledávky není schopen plnit své peněžité 

závazky, nestačí k setkání nesplatné pohledávky, která je obsahem obchodního závazkového 

vztahu, a řídí se proto obchodním zákoníkem, jen okolnost, že věřitelem vzájemné splatné 

pohledávky je osoba, která není schopna plnit své peněžité závazky, jestliže splatná 

pohledávka této osoby vyplývá z neobchodního závazkového vztahu, jenž se řídí občanským 

zákoníkem. Podle občanského zákoníku by se totiž taková splatná pohledávka s nesplatnou 

pohledávkou nemohla setkat, a jejich jednostranné započtení právním úkonem věřitele 

nesplatné pohledávky by nebylo možné, jakkoli by jednostranné započtení pohledávek se 

stejnými vlastnostmi, jež by obě byly obsahem obchodních závazkových vztahů, podle 

obchodního zákoníku bylo přípustné. 

 Proto započtením mohou zaniknout pohledávky, které jsou obsahem obchodních a 

neobchodních závazkových vztahů, jen jestliže by každá z nich podle právního předpisu, 

kterým se řídí závazkový právní vztah, jehož jsou obsahem, splňovala předpoklady započtení 

a současně byla podle tohoto právního předpisu způsobilá setkat se s pohledávkou takových 

vlastností, jaké má vzájemná pohledávka, jež vyplývá ze závazkového právního vztahu, který 

                                                             
390 Shodně Křetínský, D. – Námitka započtení při postoupení pohledávky, Právní rozhledy, 1998, č. 10, s. 503 
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se řídí jiným právním předpisem.391 V naznačeném případu jednostranného započtení 

nesplatné a splatné pohledávky by tedy nesplatná pohledávka, která by se spravovala 

obchodním zákoníkem, byla způsobilá k započtení s pohledávkou splatnou, protože věřitel 

splatné pohledávky by nebyl schopen plnit své peněžité závazky, a takové započtení by proto 

vyhovovalo výjimce určené obchodním zákoníkem ze zákazu započtení nesplatných 

pohledávek proti pohledávkám, jejichž splatnost již nastala, avšak z hlediska splatné 

pohledávky, která by byla obsahem neobchodního závazkového vztahu, a právní úprava 

započtení obsažená v obchodním zákoníku by na ni proto nedopadala, by takové jednostranné 

započtení bylo nepřípustné, protože občanský zákoník zapovídá jednostranné započtení 

nesplatné pohledávky proti pohledávce splatné, a to i když věřitel splatné pohledávky není 

schopen plnit své peněžité závazky. To by vedlo k závěru, že se obě pohledávky nesetkaly, a 

jejich jednostranné započtení tak není možné. 

 Podobně by se započtení jevilo mezi pohledávkami z obchodního a neobchodního 

závazkového vztahu na základě dohody o započtení, pokud by předmět jejich plnění nebyl 

stejného druhu. Z hlediska pohledávky, která by byla obsahem obchodního závazkového 

vztahu, by uzavření dohody o započtení bylo možné, protože obchodní zákoník pro tento 

právní důvod zániku závazků započtením upouští od předpokladu stejnorodosti předmětu 

plnění. Občanský zákoník jej však i pro započtení na základě dohody o započtení zachovává. 

Pohledávka, která by byla obsahem neobchodního závazkového vztahu, a řídila by se proto 

pouze občanským zákoníkem, by se tedy jako způsobilá k započtení mohla setkat jen 

s takovou pohledávkou, ať z neobchodního nebo obchodního závazkového vztahu, jejíž 

předmět plnění by byl stejnorodý, jinak by nemohla zaniknout započtením ani na základě 

dohody o započtení. I zde by tedy k setkání pohledávek ve skutečnosti nedošlo a dohoda o 

započtení by nemohla přivodit jejich zánik.392 

 Již z obecných výkladů o podstatě započtení obsažených v části I. vyplývá, jaké 

předpoklady musejí být splněny, aby mohl nastoupit zánik závazků započtením. Jakkoli je 

podstata započtení shodná a do značné míry prostupuje jeho právní úpravu v různých 

                                                             
391 Opačně Křetínský, D. – op. cit. v pozn. 390, s. 503. Autor dospěl k závěru, že obchodním zákoníkem se má 
řídit započtení, jen jsou-li obě pohledávky obsahem obchodních závazkových vztahů. Jestliže jedna nebo obě 
započítávané pohledávky vyplývají z neobchodního závazkového vztahu, má se započtení řídit pouze 
občanským zákoníkem. Důvodem přitom má být vztah obchodního a občanského zákoníku jako zvláštního a 
obecného právního předpisu. Při takovém určení právního předpisu, který se má použít pro zánik závazků 
započtením, by se však pouze občanským zákoníkem řídil i zánik pohledávek, které jsou obsahem obchodních 
závazkových vztahů, ačkoli tyto závazkové právní vztahy jako celek náležejí do věcné působnosti obchodního 
zákoníku. 
392 K závěru, že na základě dohody o započtení pohledávek s předmětem plnění různého druhu uzavřené podle          
§ 364 ObchZ mohou zaniknout jen pohledávky, jež jsou obsahem obchodních závazkových vztahů, dospívá i 
Hušek, J. in Faldyna, F. a kol. – op. cit. v pozn. 388, s. 212 – 213. 
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právních řádech nejméně v systému kontinentálně evropského práva, třídění předpokladů 

započtení bývá nahlíženo pohledem právě platné právní úpravy zániku závazků započtením. 

Její vývoj proto sleduje i třídění předpokladů započtení v nauce. Ve vztahu k naší nynější 

právní úpravě zániku závazků započtením se obyčejně uvádějí jako předpoklady započtení 

vzájemnost pohledávek, stejnorodost předmětu jejich plnění, přípustnost započtení a právní 

úkon směřující k započtení.393 V jiném třídění předpokladů započtení se k nim přidává ještě 

pravost pohledávek ve významu jejich vymahatelnosti u soudu, která je však kryta již 

předpokladem přípustnosti započtení, a dále splatnost závazků, které mají započtením 

zaniknout.394  

Splatnost závazků však spíše vypovídá o okamžiku, kdy se pohledávky způsobilé 

k započtení zpravidla setkají. Jinými slovy, pohledávky musejí být v okamžiku setkání, který 

většinou spadá vjedno se splatností té pohledávky, která dospěla později, již způsobilé 

k započtení. Splatnost jejich způsobilost k započtení nedovršuje, nýbrž pouze určuje okamžik 

jejich setkání, který je rozhodný pro stanovení okamžiku, k němuž nastávají účinky započtení. 

Nejde však o předpoklad započtení, jakkoli se splatnost obyčejně vyžaduje, aby se 

pohledávky způsobilé k započtení vůbec setkaly.395 Někdy se jako předpoklad započtení 

pohledávek uvádí též jejich vzájemné krytí.396 V rozsahu, v jakém se kryjí, pohledávky 

započtením zanikají. Tato okolnost tedy vyjadřuje rozsah účinků započtení pro další trvání 

pohledávek, které jsou předmětem započtení, a vyplývá především z předpokladu 

stejnorodosti předmětu plnění. Nepředstavuje však další předpoklad započtení. Pohledávky, 

které splňují předpoklady započtení, se kryjí. Jde tedy o důsledek jejich způsobilosti 

k započtení, nikoli o její předpoklad. 

Složitěji se podávalo třídění předpokladů započtení v době účinnosti obecného 

zákoníku občanského na našem území. Jako předpoklady započtení se uváděly vzájemnost 

pohledávek, stejnorodost předmětu jejich plnění, splatnost, žalovatelnost (vynutitelnost) a 

                                                             
393 Např. Dvořák, J. in Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J. a kol. – op. cit. v pozn. 2, s. 137 - 138. Přípustnost 
započtení se zde označuje za započitatelnost. Shodně třídí předpoklady započtení i Čížkovská, V. in Knapp, V., 
Plank, K. a kol. – op. cit. v pozn. 369, s. 366. Obdobné třídění předpokladů započtení používá i Fiala, J., Kindl, 
M. a kol. – Občanské právo hmotné. Plzeň. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 424 – 425. 
394 Bejček, J. in Bejček, J., Eliáš, K., Raban, P. a kol. – op. cit. v pozn. 27. Přípustnost započtení se v tomto 
třídění označuje za předpoklad neexistence zákonného zákazu. Jak vyplývá z následujících výkladů, zákaz 
započtení a tedy jeho nepřípustnost může vyplývat i z dohody stran. Podobně i Bejček, J. – op. cit. v pozn. 7, s. 
147 – 148. 
395 Dospělost pohledávek řadil k předpokladům započtení podle občanského zákoníku z roku 1950 i V. Knapp in 
Knapp, V. – op. cit. v pozn. 4, s. 218. Jinak však předpoklady započtení třídí pouze na vzájemnost pohledávek, 
plnění stejného druhu, další předpoklady stanovené zákonem (přípustnost započtení) a projev směřující 
k započtení. 
396 Zuklínová, M. in Holub, M. a kol. – Občanský zákoník, komentář. Svazek 2. Praha: Linde Praha, 2003, s. 
896. I v tomto třídění se mezi předpoklady započtení zařazuje splatnost pohledávek. 
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pravost (likvidita) pohledávek ve významu jejich prokazatelnosti v řízení před soudem, která 

neměla být obtížnější než prokazatelnost pohledávky žalobce, ledaže obě pohledávky 

vykazovaly právní souvislost. Započtení ovšem přirozeně nesmělo překážet jeho vyloučení 

zákonem.397 Při výkladu obecného zákoníku občanského, který dosud platí v Rakousku, se 

jako předpoklady započtení uvádějí pravost, splatnost, stejnorodost a vzájemnost pohledávek, 

jakož i nedostatek zákazů započtení.398 V německém občanském právu se jako předpoklady 

započtení uvádějí vzájemnost, stejnorodost a existence pohledávek, jakož i splatnost 

pohledávky použité k započtení.399 V širším pojetí se předpoklady započtení v německém 

občanském právu třídí na vzájemnost pohledávek, stejnorodost předmětu jejich plnění, 

vynutitelnost pohledávky použité k započtení, oprávnění splnit pohledávku, proti níž 

započtení směřuje, nedostatek zákazu započtení a právní úkon směřující k započtení.400 

Podobně se výčet předpokladů zániku závazků započtením uvádí též ve švýcarském 

občanském právu. Jde o vzájemnost pohledávek, vynutitelnost pohledávky použité 

k započtení ve významu její splatnosti a žalovatelnosti, oprávnění splnit pohledávku, vůči níž 

započtení směřuje a stejnorodost plnění.401 Započtení přirozeně ani ve švýcarském občanském 

právu nesmí překážet zákaz započtení a vyžaduje se pro ně právní úkon směřující k započtení. 

Z tohoto přehledu je zjevné, že další předpoklady započtení, jako je vynutitelnost 

pohledávek, popřípadě jejich pravost, jsou v třídění předpokladů započtení, které se připíná 

k nynější právní úpravě započtení u nás, zahrnuty do předpokladu přípustnosti započtení, 

který vystihuje také tyto vlastnosti pohledávek, pokud se vyžadují. Oprávnění splnit 

pohledávku, vůči níž započtení směřuje, pak souvisí spíše s okamžikem, ke kterému se 

pohledávky způsobilé k započtení setkají, a zůstává tak mimo třídění předpokladů započtení. 

Do jaké míry má význam pro zánik závazků započtením podle naší právní úpravy, je 

předmětem podrobnějšího výkladu v části VI., kapitola 1., která jedná o započtení 

nesplatných pohledávek. Jako předpoklady započtení lze tedy přijmout vzájemnost 

pohledávek, stejnorodost předmětu plnění, přípustnost započtení a právní úkon směřující 

k započtení. V tomto pořadí se o jednotlivých předpokladech započtení podává výklad 

v následující části. 

                                                             
397 Toto třídění podává Mayr-Harting, R. – op. cit. v pozn. 330, s. 179 – 184. Předpoklad likvidity pohledávek 
byl ovšem sporný. J. Sedláček omezuje předpoklady započtení pouze na vzájemnost závazků, pravost ve 
významu žalovatelnost pohledávek, stejný předmět obou závazků a splatnost (Sedláček, J. in Rouček, F., 
Sedláček, J. (ed.) – op. cit. v pozn. 5, s. 350). 
398 Griss, I. in Koziol, H., Bydlinski, P., Bollenberger, R. a kol. – op. cit. v pozn. 44, s. 1581 – 1582; k tomu 
podrobněji v části II., kapitola 2. 
399 Brox, H. – op. cit. v pozn. 13, s. 106; k tomu blíže část II., kapitola 3. 
400 Medicus, D. – op. cit. v pozn. 14, s. 131 - 136 
401 Bucher, E. - op. cit. v pozn. 23, s. 434 - 440 
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Jde přitom o předpoklady započtení společné tomuto způsobu zániku závazků bez 

ohledu na to, zda právním důvodem započtení je jednostranný právní úkon nebo dohoda stran. 

I pro zánik závazků na základě dohody o započtení se tedy vedle vzájemnosti pohledávek 

vyžaduje stejnorodost předmětu plnění, byť s významnou výjimkou pro obchodní závazkové 

vztahy, a přípustnost započtení, nakolik některé pohledávky právní předpisy vylučují ze 

započtení vůbec a jejich započtení není přípustné na základě jednostranného právního úkonu 

ani na základě dohody o započtení. Na tomto závěru nic nemění ani okolnost, že okruh 

pohledávek, jejichž započtení jednostranným právním úkonem právní předpisy vylučují, je 

značně širší než okruh pohledávek, které není možné započítat ani na základě dohody o 

započtení.402   

 Ze všech předpokladů započtení ovšem právní předpisy povolují výjimky. I po změně 

subjektů závazkového právního vztahu tedy v některých případech zachovávají způsobilost 

pohledávek k započtení i přes nedostatek jejich vzájemnosti. V obchodních závazkových 

vztazích mohou strany na základě dohody o započtení přivodit zánik vzájemných pohledávek 

započtením, i když nesplňují předpoklad stejnorodosti předmětu plnění. Okruh pohledávek, 

jejichž započtení jednostranným právním úkonem není přípustné, určují zpravidla dispozitivní 

právní normy. Tytéž pohledávky proto strany mohou započítat na základě dohody o 

započtení, popřípadě mohou okruh těchto pohledávek dohodou určit odchylně, ať jeho 

zúžením nebo rozšířením. Konečně v oblasti obchodních závazkových vztahů se v právní 

úpravě obchodních společností vyskytuje ojedinělá právní úprava započtení, která upouští od 

předpokladu právního úkonu směřujícího k započtení a pohledávky v těchto případech 

zanikají započtením ipso iure. 

 Mezi předpoklady započtení je pak třeba odlišit předpoklady, které vypovídají o 

způsobilosti pohledávek k započtení, od předpokladu právního důvodu započtení. Právní úkon 

směřující k započtení, který je pravidelným předpokladem tohoto způsobu zániku závazků, 

vede k zamýšleným právním následkům, jen jestliže jsou pohledávky, které se mají stát 

předmětem započtení, způsobilé k započtení. Předpokladem způsobilosti pohledávek 

k započtení tak jsou jejich vzájemnost, stejnorodost předmětu jejich plnění a přípustnost 

započtení podle právních předpisů a dohody stran. Jsou-li tyto předpoklady splněny, mohou 

jedna nebo obě strany přivodit zánik závazků započtením, pokud učiní právní úkon směřující 
                                                             
402 Na pouhou vzájemnost pohledávek a právní úkon směřující k započtení omezuje předpoklady započtení, 
jehož právním důvodem je dohoda stran, Dvořák, J. in Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J. a kol. – op. cit. 
v pozn. 2, s. 143, obdobně již dříve i Čížkovská, V. in Knapp, V., Plank, K. a kol. – op. cit. v pozn. 369, s. 368. 
Naopak stejnorodost předmětu plnění řadí k předpokladům započtení na základě dohody stran v neobchodních 
závazkových vztazích Fiala, J., Kindl, M. a kol. – Občanské právo hmotné. Plzeň. Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk, 2009, s. 425. 
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k započtení. Předpoklady způsobilosti pohledávek k započtení spolu s právním úkonem 

směřujícím k započtení tedy představují předpoklady zániku závazků započtením, je však 

mezi nimi třeba současně rozlišovat. 

 Pohledávky, které mají zaniknout započtením, musejí být k započtení způsobilé, aby 

se setkaly a bylo možné přivodit jejich zánik započtením. Předpoklady způsobilosti 

pohledávek k započtení tedy musejí být splněny v okamžiku jejich setkání. Samo setkání 

pohledávek způsobilých k započtení však k jejich zániku započtením až na výjimky nevede a 

musí k němu přistoupit právní úkon směřující k započtení. K tomu, aby jedna nebo obě strany 

mohly právním úkonem směřujícím k započtení způsobit zánik pohledávek, které se jako 

způsobilé k započtení setkaly, však nepostačuje, že pohledávky byly v okamžiku jejich 

setkání způsobilé k započtení. Jestliže v době po jejich setkání některý z předpokladů 

způsobilosti pohledávek k započtení odpadl, aniž by šlo o výjimku, kterou povoluje právní 

předpis, popřípadě dohoda stran, přestaly být způsobilé k započtení a právní úkon směřující 

k započtení jejich zánik započtením přivodit nemůže, i když v minulosti předpoklady 

způsobilosti pohledávek k započtení splňovaly. 

 Odtud vyplývá, že předpoklady způsobilosti k započtení musejí pohledávky, které 

mají započtením zaniknout, splňovat od okamžiku, ve kterém se setkaly a k němuž má nastat 

jejich zánik započtením, až do okamžiku, kdy strana nebo obě strany učiní právní úkon 

směřující k započtení, popřípadě do okamžiku, kdy má tento právní úkon nabýt účinnosti.403 

Jestliže předpoklady způsobilosti pohledávek k započtení zanikly, mohou strany učinit právní 

úkon směřující k započtení až poté, co tyto předpoklady opět nastoupí.404 Pokud se tedy 

například setkaly pohledávky způsobilé k započtení a poté některá z nich zanikla v důsledku 

marného uplynutí propadné lhůty, nemohou strany zánik takové pohledávky později odčinit 

právním úkonem směřujícím k započtení. Jeho účinky nejen nemohou nastat zpětně 

k okamžiku, kdy se pohledávky jako způsobilé k započtení setkaly, nýbrž nemohou nastat 

vůbec, protože některá z pohledávek již zanikla, třebaže až poté, co se setkala s jinou 

pohledávkou, a obě pohledávky se tak staly způsobilými k započtení. 

 Nejsou-li předpoklady způsobilosti pohledávek k započtení splněny, je právní úkon 

směřující k započtení neplatný. V neobchodních závazkových vztazích má tato neplatnost 

vždy absolutní povahu bez ohledu na to, jaký předpoklad započtení se nedostává, protože 

                                                             
403 K otázce splnění předpokladů způsobilosti k započtení při odložené účinnosti právního úkonu směřujícího 
k započtení podrobněji v části V., kapitola 4. 
404 Přitom při absolutní neplatnosti právního úkonu směřujícího k započtení nemůže nastat jeho účinnost, ani 
když později důvod neplatnosti odpadl (obdobně rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 11. 2010, sp. zn. 29 Cdo 
254/2009). 
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neplatnost právního úkonu podle občanského zákoníku je zásadně absolutní, nejde-li o případ 

výslovně vypočtený v § 40a ObčZ, se kterým se pojí relativní neplatnost. Neplatnost právních 

úkonů v obchodních závazkových vztazích naopak vychází ze zásady relativní povahy 

neplatnosti, jestliže je neplatnost stanovena pouze na ochranu některého účastníka (§ 267 

odst. 1 ObchZ). Chybí-li předpoklad vzájemnosti pohledávek nebo stejnorodosti předmětu 

plnění, sotva by bylo možné uzavřít, že důvod neplatnosti právního úkonu směřujícího 

k započtení hledí pouze k ochraně některé strany. Naopak v případě nepřípustnosti 

jednostranného započtení pohledávek, ať vyplývá z  právních předpisů nebo dohody stran, se 

zpravidla sleduje pouze ochrana právního postavení adresáta jednostranného právního úkonu 

směřujícího k započtení. Nedostává-li se tedy předpokladu přípustnosti jednostranného 

započtení, připadá v úvahu v obchodních závazkových vztazích relativní neplatnost právního 

úkonu směřujícího k započtení (k tomu dále v části V., kapitola 3.). 

 Tento závěr ovšem nemá místo v případě započtení pohledávek vznikajících v oblasti 

práva obchodních společností a družstev. Podle § 267 odst. 1 věta druhá ObchZ neplatí 

pravidlo o relativní povaze neplatnosti právního úkonu, je-li neplatnost stanovena pouze na 

ochranu některého účastníka, pro smlouvy uzavřené podle části druhé obchodního zákoníku, 

která upravuje právní poměry obchodních společností a družstev. Jakkoli je tato výjimka 

stanovena pouze pro smlouvy, vztahuje se jistě i na jiné právní úkony, ať jednostranné, jako je 

jednostranné započtení, nebo dvoustranné, jako je dohoda o započtení. Právní úkon směřující 

k započtení, který odporuje zákazům započtení vysloveným v právní úpravě obchodních 

společností a družstev podle části druhé obchodního zákoníku, je tedy absolutně neplatný a 

obchodní společnost nebo družstvo se jeho neplatnosti nemusí dovolávat. 
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V. Předpoklady započtení 

 

1. Vzájemnost pohledávek 

 

 Prvním předpokladem zániku závazků započtením je jejich vzájemnost. Požadavek 

vzájemnosti pohledávek, které mají zaniknout započtením, vyplývá z podstaty započtení. Jak 

již bylo vyloženo dříve (část I., kapitola 1.), má započtení dvojí význam. Započtením se 

dlužník zprošťuje svého závazku vůči věřiteli. Pohledávka věřitele však zaniká 

s uspokojením, protože věřitel obdrží rovnocennou hodnotu spočívající v tom, že ani on 

nemusí splnit svůj závazek vůči dlužníkovi, a to v rozsahu, v jakém se obě pohledávky kryjí. I  

vzájemná pohledávka dlužníka za věřitelem proto při započtení zaniká s uspokojením. 

K dosažení tohoto vzájemného uspokojení pohledávky strany, která započtení provádí, a 

pohledávky adresáta právního úkonu směřujícího k započtení, je však nezbytná vzájemnost 

pohledávek, které se mají stát předmětem započtení. Dlužník, který započítává vůči vzájemné 

pohledávce svého věřitele, musí tedy být vůči němu současně i v postavení věřitele, aby mohl 

proti svému závazku postavit jinou, rovnocennou hodnotu. 

 Z druhé strany však započtením dosáhne dlužník nejen zproštění svého závazku vůči 

věřiteli, ale současně uspokojí svou vlastní pohledávku za věřitelem, aniž by ji musel 

vymáhat. Jde-li o jednostranné započtení, uspokojí svou pohledávku i bez souhlasu jejího 

dlužníka. Takové uspokojení, jež lze srovnat s případy dovolené svépomoci, ovšem smí získat 

výlučně z majetku právě toho, kdo je jeho dlužníkem. Jen z tohoto majetku může odejmout 

hodnotu, kterou použije k uspokojení vlastní pohledávky. Nemůže proto zásadně započítat 

svou pohledávku tak, aby její náhradní uspokojení spočívalo v něčem jiném, než ve zproštění 

jeho závazku, jenž odpovídá vzájemné pohledávce jeho dlužníka. Jinak vyjádřeno, 

předpokladem zániku závazků jedné strany započtením je zánik vzájemných závazků druhé 

strany, a to vždy ve stejném rozsahu. Bez zániku závazků jedné strany nemohou započtením 

zaniknout ani závazky druhé strany, protože podstatou započtení je jejich současný zánik.  

Každá ze stran tak musí být navzájem jak dlužníkem, tak věřitelem, aby v důsledku 

započtení nemusela v tom rozsahu, v jakém se jejich vzájemné pohledávky kryjí, plnit žádná 

z nich. Výsledek započtení je pak stejný, jako kdyby obě strany skutečně plnily. Ovšem na 

místo toho, aby dlužník plnil věřiteli, a věřitel mu pak totéž plnění v postavení dlužníka zase 

vrátil, se jejich vzájemné pohledávky pouze odečtou.405 Proto je předpoklad vzájemnosti 

                                                             
405 Sedláček, J. in Rouček, F., Sedláček, J. (ed.) – op. cit. v pozn. 5, s. 348 
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pohledávek společným požadavkem kladeným jak na započtení provedené jednostranným 

právním úkonem, tak na zánik závazků na základě dohody o započtení. V platné právní 

úpravě jej vyjadřuje § 580 ObčZ a v souvislosti s dohodou o započtení i § 364 ObchZ. 

Předpoklad vzájemnosti pohledávek chybí, jestliže osoba, která provádí započtení, má 

sice pohledávku za adresátem právního úkonu směřujícího k započtení, ale nemá vůči němu 

závazek a namísto toho má závazek vůči třetí osobě, nebo v případě, že osoba, která provádí 

započtení, sice má vůči adresátovi právního úkonu směřujícího k započtení závazek, ale 

nedostává se jí vůči němu pohledávky a namísto toho má pohledávku za třetí osobou. Stejně 

tak nemůže dojít k zániku závazků započtením, má-li adresát právního úkonu směřujícího 

k započtení sice pohledávku za osobou, která započtení provádí, ale chybí-li jeho vzájemný 

závazek vůči této osobě a namísto toho má závazek vůči třetí osobě, nebo má-li adresát 

právního úkonu směřujícího k započtení sice závazek vůči tomu, kdo započtení provádí, ale 

nedostává se mu vzájemné pohledávky a namísto toho má pohledávku za třetí osobou. 

V prvém z uvedených případů, kdy osoba, která by činila právní úkon směřující 

k započtení, má pohledávku za adresátem tohoto právního úkonu, ale chybí její vzájemný 

závazek vůči němu a namísto toho má závazek vůči třetí osobě, je zjevné, že by důsledkem 

takového započtení mělo být zproštění závazku osoby, která činí právní úkon směřující 

k započtení, vůči třetí osobě, a současně zproštění závazku adresáta právního úkonu 

směřujícího k započtení vůči tomu, kdo by takové započtení provedl, zatímco pohledávka třetí 

osoby použitá k takovému započtení by zůstala neuspokojena. Přitom by ovšem takovou 

pohledávkou nakládala osoba, která by nebyla jejím věřitelem. 

Ani souhlas třetí osoby by však na nedostatku předpokladů takového započtení 

nemohl nic změnit, protože takto provedené započtení by mohlo adresáta právního úkonu, 

který by k němu směřoval, zbavit možnosti uplatnit k započtení své vlastní pohledávky za 

stranou, která právní úkon směřující k započtení učinila. Kdyby šlo o promlčené pohledávky, 

jejichž promlčení však nastalo až poté, co se setkaly s pohledávkou osoby, která by učinila 

právní úkon směřující k započtení, mohl by adresát tohoto právního úkonu jako věřitel 

takových promlčených pohledávek vůbec ztratit možnost dosáhnout jejich uspokojení alespoň 

náhradním způsobem. 

Ve druhém případě osoba, která by činila právní úkon směřující k započtení, sice má 

vůči adresátu tohoto právního úkonu závazek, avšak chybí jí za ním vzájemná pohledávka a 

namísto toho má pohledávku za třetí osobou. Zde by to byl adresát právního úkonu 

směřujícího k započtení, jehož pohledávka by v důsledku takto provedeného započtení zůstala 

neuspokojena. Třetí osoba by zdánlivě byla zproštěna svého závazku vůči tomu, kdo by 
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takové započtení provedl, avšak současně by i tato třetí osoba mohla být zbavena možnosti 

započítat své vlastní pohledávky vůči němu, zejména v případě, že by šlo o pohledávky sice 

promlčené, avšak alespoň způsobilé k započtení. Ani souhlas adresáta právního úkonu 

směřujícího k započtení by proto takové započtení neumožnil. 

V třetím případě má adresát právního úkonu směřujícího k započtení pohledávku za 

tím, kdo by započtení prováděl, avšak chybí mu vůči této osobě vzájemný závazek a namísto 

toho má závazek vůči třetí osobě. V tomto případě by opět zůstala neuspokojena pohledávka 

třetí osoby za adresátem právního úkonu směřujícího k započtení. Její pohledávka by byla 

použita někým, kdo není jejím věřitelem a sám má závazek vůči dlužníkovi této pohledávky. 

Souhlas třetí osoby s takovým započtením by nedostatek předpokladů pro započtení 

neodstranil, protože adresát právního úkonu směřujícího k započtení by jím byl zbaven 

možnosti použít k započtení své případné vlastní pohledávky za třetí osobou. Kdyby šlo o 

pohledávky promlčené, avšak způsobilé k započtení, mohl by být připraven o jedinou 

možnost jejich uspokojení. 

Konečně ve čtvrtém případě má adresát právního úkonu směřujícího k započtení 

závazek vůči tomu, kdo by započtení prováděl, avšak chybí mu vzájemná pohledávka za touto 

osobou a namísto toho má pohledávku za třetí osobou. V takovém případě by sice zdánlivě 

došlo k uspokojení adresáta právního úkonu směřujícího k započtení, protože by přišel o svou 

pohledávku za třetí osobou výměnou za zproštění svého závazku vůči tomu, kdo by takové 

započtení provedl, ale současně by zde chybělo uspokojení pohledávky, která tomuto závazku 

odpovídala. Namísto osoby, která by započtení provedla, by byla svého závazku vůči 

adresátovi právního úkonu směřujícího k započtení zproštěna třetí osoba. Současně by šlo o 

zásah do právního vztahu mezi adresátem právního úkonu směřujícího k započtení a touto 

třetí osobou.  

Třetí osobě by rovněž nebylo možné vnutit zproštění jejího závazku vůči adresátovi 

právního úkonu směřujícího k započtení. Třetí osoba by mohla mít nejen vlastní zájem na 

skutečném splnění takového závazku, nýbrž by sama mohla být věřitelem vzájemných 

pohledávek za adresátem právního úkonu směřujícího k započtení. Možnosti jejich započtení 

by však byla zbavena. To by v případě promlčených pohledávek, jejichž promlčení však 

nastalo až po jejich setkání s pohledávkou adresáta právního úkonu směřujícího k započtení, 

vedlo opět k tomu, že by jejich uspokojení už vůbec nebylo možné dosáhnout.  

Ani kdyby však tato třetí osoba souhlasila se započtením svého závazku vůči věřiteli 

za použití pohledávky, která jí za věřitelem nepříslušela, přesto by takové započtení nemohlo 

být provedeno. Adresát právního úkonu směřujícího k takovému započtení by sice jako věřitel 
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pohledávky za třetí osobou byl povinen přijmout plnění od každého, kdo by je poskytl 

v dohodě s dlužníkem,406 to však právě pro požadavek vzájemnosti kladený na započtení 

neplatí pro přijetí náhradního uspokojení pohledávky v důsledku započtení. Mimoto i adresát 

právního úkonu směřujícího k započtení by stejně jako třetí osoba mohl být připraven o 

možnost započtení svých případných vzájemných závazků vůči třetí osobě. 

Samostatné otázky z hlediska předpokladu vzájemnosti pohledávek, které mají 

zaniknout započtením, vznikají u společných pohledávek a závazků. Jde-li o dílčí závazky, je 

řešení nejsnadnější, protože dílčí závazky nejsou ničím jiným než prostým součtem 

jednotlivých dílčích závazkových právních vztahů.407 Tak jako každý věřitel je po dlužníkovi 

dílčího závazku oprávněn žádat splnění jen v rozsahu svého dílu a dlužník je vůči němu 

povinen jen v tomto rozsahu splnit, může každý z nich pouze v tomto rozsahu také provést 

započtení. A naopak, má-li více dlužníků společný dílčí závazek vůči jedinému věřiteli, může 

věřitel žádat po každém z nich jen tolik, kolik odpovídá dílu připadajícímu na jednotlivého 

dlužníka, a stejně tak může mezi věřitelem a jednotlivým dlužníkem jen co do tohoto dílu 

dojít k započtení. Započtení se tedy v případě společných dílčích závazků, ať s více věřiteli 

nebo více dlužníky, ve skutečnosti neliší od zániku závazků započtením v závazkových 

právních vztazích, ve kterých na obou stranách stojí jediná osoba. 

 Jestliže má více dlužníků témuž věřiteli splnit dluh společně a nerozdílně, je každý 

z dlužníků oprávněn věřiteli splnit celý dluh nebo více, než na něj připadá ve vnitřním poměru 

mezi spoludlužníky. Na tom nic nezmění ani výkon oprávnění věřitele vyplývajícího z § 511 

odst. 1 ObčZ požadovat plnění po kterémkoli ze spoludlužníků. I když se tedy věřitel obrátí se 

žádostí o splnění celého dluhu jen na jednoho ze spoludlužníků anebo žádá-li po něm více, 

než kolik na takového spoludlužníka připadá ve vnitřním poměru mezi spoludlužníky, 

nezbavuje to každého dalšího spoludlužníka práva, aby společný dluh splnil nebo aby věřiteli 

poskytl více, než kolik by odpovídalo jeho podílu na společném závazku, který vyplývá 

z vnitřního poměru mezi spoludlužníky, a ovšem i právě tolik, kolik činí jeho podíl. 

Kdyby jen okolnost, že věřitel vyzve ke splnění společného závazku pouze některého 

nebo některé ze spoludlužníků zavázaných společně a nerozdílně, bránila ostatním 

spoludlužníkům, aby věřitele uspokojili, ztrácel by význam předběžný postih, který podle § 

511 odst. 2 ObčZ přísluší spoludlužníkovi, proti němuž věřitel uplatnil celou pohledávku nebo 

její část převyšující podíl takového spoludlužníka na společném závazku. Dlužník, který je na 

základě výzvy věřitele povinen věřiteli splnit více, než kolik na něj připadá ve vnitřním 

                                                             
406 Dvořák, J. in Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J. a kol. – op. cit. v pozn. 2, s. 133 
407 Knapp, V., Knappová in Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J. a kol. – op. cit. v pozn. 2, s. 72 
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poměru mezi společnými dlužníky, je tedy oprávněn na ostatních spoludlužnících žádat, aby 

společný dluh splnili podle podílů, které na ně připadají, nebo aby jej v tomto rozsahu dluhu 

jinak zbavili. Současně je povinen dát jim i příležitost, aby uplatnili své námitky vůči 

pohledávce věřitele, mezi nimi i námitku započtení. 

Proto i poté, co se věřitel pohledávky, kterou má splnit více dlužníků společně a 

nerozdílně, obrátí o její splnění jen na jednoho ze spoludlužníků nebo od něj žádá více, než 

kolik na takového spoludlužníka připadá ve vnitřním poměru mezi společně a nerozdílně 

zavázanými dlužníky, mohou i ostatní spoludlužníci věřiteli plnit. Potud je mezi nimi a 

věřitelem zachována vzájemnost a v důsledku toho jsou tito ostatní spoludlužníci i nadále 

oprávněni též započítat své pohledávky za věřitelem, i když od nich věřitel nežádá splnění. 

V rozsahu, v jakém dlužník, jehož věřitel vyzval ke splnění, může uplatnit předběžný postih 

vůči ostatním společně a nerozdílně zavázaným dlužníkům, jsou dokonce povinni jej 

pohledávky zbavit, a to popřípadě i započtením své vzájemné pohledávky za věřitelem. Nic 

jim však přirozeně nebrání, aby takové započtení provedli i ve větším rozsahu, než kolik 

odpovídá jejich podílu na společném závazku, jestliže jejich vzájemná pohledávka za 

věřitelem tento rozsah převyšuje, a to tím spíše, že věřitel jejich podíly na společném závazku 

vyplývající z vnitřního poměru mezi nimi nemusí vůbec znát. 

Jestliže tedy věřitel pohledávky, kterou má více dlužníků splnit společně a nerozdílně, 

uplatní takovou pohledávku jen vůči některému nebo některým z nich, neomezuje se mezi 

věřitelem a spoludlužníky vzájemnost jen na ty společné dlužníky, na které se věřitel obrátil 

s výzvou ke splnění, nýbrž tato vzájemnost trvá i mezi věřitelem a ostatními společnými 

dlužníky, protože i oni jsou oprávněni společný dluh splnit. I od nich je takový věřitel povinen 

přijmout plnění, jak vyplývá z § 293 ObchZ, a totéž platí i pro náhradní uspokojení 

započtením vzájemných pohledávek. Nejde však o zvláštní pravidlo v obchodních 

závazkových vztazích, ale stejný závěr je třeba přijmout také o ostatních společných 

závazcích, které mají dlužníci splnit věřiteli společně a nerozdílně.408 

Na druhé straně to neznamená, že by každý společně a nerozdílně zavázaný dlužník 

mohl vůči věřiteli použít k započtení pohledávku, která náleží jinému spoludlužníku. Šlo by o 

jeden z případů, kdy pro započtení chybí předpoklad vzájemnosti. Spoludlužník, který by 

                                                             
408 Shodně Lavický, P. – Solidární závazky. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 98. Autor však tento závěr staví jen na 
tom, že žádostí věřitele o splnění adresovanou některému ze spoludlužníků nedochází k vyloučení práva věřitele 
žádat splnění dluhu také po ostatních spoludlužnících. Podle něj občanský zákoník neobsahuje ustanovení 
obdobné § 293 ObchZ, aby z něj bezrozporně vyplývalo, že věřitel je povinen přijmout plnění od každého 
spoludlužníka. Tato povinnost je však jen důsledkem práva osloveného spoludlužníka na předběžný postih vůči 
ostatním spoludlužníkům. Aby mu mohli ostatní spoludlužníci vyhovět, musí mít věřitel povinnost přijmout 
plnění od každého z nich. 
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použil pohledávku jiného spoludlužníka k započtení s pohledávkou věřitele, má sice vůči 

věřiteli závazek, chybí mu však vzájemná pohledávka, kterou má za věřitelem třetí osoba, 

tedy jiný spoludlužník. Započtení má sice v poměru mezi společně a nerozdílně zavázanými 

dlužníky objektivní účinek, a svého závazku vůči věřiteli by tak v rozsahu provedeného 

započtení byl zproštěn nejen spoludlužník, který k započtení použil pohledávku jiného 

spoludlužníka, ale i tento jiný spoludlužník sám, avšak ani to spoludlužníka neopravňuje, aby 

nakládal pohledávkou jiného spolu s ním vůči témuž věřiteli společně a nerozdílně 

zavázaného dlužníka. Jeho oprávnění se tedy v poměru k tomuto jinému spoludlužníku 

vyčerpává předběžným postihem, při němž může jiného spoludlužníka žádat, aby vůči 

pohledávce věřitele uplatnil vlastní námitky, včetně započtení své vzájemné pohledávky, a to 

v rozsahu, který odpovídá jeho podílu na společném závazku. 

Pokud by vzájemná pohledávka náležela dvěma nebo více společně a nerozdílně 

zavázaným spoludlužníkům, může ji vůči pohledávce věřitele započítat každý z nich, jsou-li 

ohledně takové pohledávky oprávněni rovněž společně a nerozdílně.409 I zde platí, že jim toto 

oprávnění přísluší bez ohledu na to, zda už věřitel vyzval některého ze spoludlužníků ke 

splnění své pohledávky a který ze spoludlužníků na základě této výzvy má věřiteli plnit. 

Nelze však přehlížet, že spoludlužníci, jimž náleží společně a nerozdílně vzájemná 

pohledávka za věřitelem, současně vystupují jako společně a nerozdílně oprávnění věřitelé. 

Každý z nich takovou pohledávku může započítat vůči pohledávce věřitele, avšak jen do 

doby, než některý z nich vykoná předstih. Pak se jejich oprávnění provést za použití takové 

vzájemné pohledávky započtení řídí pravidly o započtení v případě aktivní solidarity, o 

kterých se pojednává dále. 

Spoludlužník, který plnil věřiteli více, než kolik na něj připadá ve vnitřním poměru 

mezi společně a nerozdílně zavázanými dlužníky, má vůči ostatním spoludlužníkům právo 

následného postihu, na jehož základě od nich může podle jejich podílů na společném závazku 

žádat, co za ně plnil věřiteli. Spoludlužníci, vůči kterým uplatnil následný postih, však mohou 

vůči němu vznést všechny námitky, které jim příslušely vůči pohledávce věřitele a k jejichž 

uplatnění jim spoludlužník, který věřiteli plnil více, než kolik na něj podle jeho podílu na 

společném závazku připadalo, nedal příležitost. Mezi takové námitky náleží i námitka 

započtení vzájemné pohledávky spoludlužníka za věřitelem.410 Započtení zde tedy 

                                                             
409 Tamtéž, s. 99. V rozhodovací činnosti soudů byl přijat závěr, podle něhož postačí, aby věřitel započítal svou 
pohledávku za společně a nerozdílně zavázanými dlužníky proti jejich vzájemné pohledávce za věřitelem, z níž 
jsou oprávněni rovněž společně a nerozdílně, právním úkonem adresovaným jen jednomu z nich (usnesení 
Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2010, sp. zn. 20 Cdo 3591/2008). 
410 Čížkovská, V. in Knapp, V., Luby, Š. a kol. – op. cit. v pozn. 360, s. 471 
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spoludlužník uplatňuje i přes nedostatek vzájemnosti.  Započítává totiž pohledávku, která mu 

příslušela vůči věřiteli, proti pohledávce jiného spoludlužníka vyplývající z následného 

postihu. 

Jako jsou všichni společní dlužníci oprávněni započítat své pohledávky za věřitelem, 

jemuž jsou zavázáni společně a nerozdílně, bez ohledu na to, kterého z nich věřitel vyzval ke 

splnění, může také věřitel sám započítat svou pohledávku se vzájemnými závazky, které má 

vůči kterémukoli z nich. Poté, co věřitel některého ze spoludlužníků vyzval ke splnění, proto 

může provést započtení nejen svých vzájemných závazků vůči tomuto spoludlužníku, ale 

může se za použití své pohledávky, kterou jsou všichni spoludlužníci povinni splnit společně 

a nerozdílně, započtením zprostit svého závazku i vůči spoludlužníku, kterého ke splnění své 

pohledávky nevyzval, popřípadě jej vyzval k plnění v menším rozsahu, než kolik činí jeho 

vlastní vzájemný závazek vůči takovému spoludlužníku. Jeho pohledávka je totiž i poté, co 

k jejímu splnění vyzval jen jednoho ze společně a nerozdílně zavázaných spoludlužníků nebo 

jen některé z nich, vymahatelná i po ostatních spoludlužnících. Okolnost, že již ke splnění své 

pohledávky vyzval jiného spoludlužníka, věřiteli nebrání, aby vyzval také ostatní 

spoludlužníky. Je-li jeho pohledávka vymahatelná proti každému ze spoludlužníků, je 

z tohoto hlediska též způsobilá k započtení se vzájemnou pohledávkou kteréhokoli ze 

společně a nerozdílně zavázaných spoludlužníků, a to bez ohledu na to, kterého z nich věřitel 

vyzval ke splnění své pohledávky. 

Složitěji se předpoklady započtení jeví při aktivní solidaritě. Je-li dlužník zavázán ke 

stejnému plnění několika věřitelům, kteří jsou vůči němu oprávněni společně a nerozdílně, 

může podle § 513 ObčZ kdokoli z věřitelů žádat celé plnění a dlužník je povinen splnit 

v celém rozsahu tomu, kdo o plnění požádá první. Dokud některý ze spoluvěřitelů nevykoná 

předstih, může dlužník plnit každému z věřitelů.411 Může ovšem také svůj závazek, jemuž 

odpovídá pohledávka, ze které jsou věřitelé oprávněni společně a nerozdílně, započítat se 

vzájemnou pohledávkou, která mu přísluší za kterýmkoli ze spoluvěřitelů. Do doby, než 

některý ze společných věřitelů vykoná předstih, je nejen zachován předpoklad vzájemnosti 

pohledávek, nýbrž z hlediska každého ze společných věřitelů i předpoklad vymahatelnosti 

jejich pohledávky za dlužníkem. Z tohoto důvodu může také každý ze společných věřitelů 

započítat svůj vzájemný závazek vůči dlužníkovi s pohledávkou, která jim za ním přísluší 

společně a nerozdílně. V rozsahu takto provedeného započtení solidární pohledávka za 

dlužníkem zanikne, a výkon předstihu proto ve stejném rozsahu již nepřipadá v úvahu. 

                                                             
411 Knapp, V., Knappová, M. in Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J. a kol. – op. cit. v pozn. 2, s. 75 
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Poté, co některý ze společných věřitelů vykonal předstih, může dlužník bez omezení 

provést započtení své vzájemné pohledávky, která mu přísluší za tímto věřitelem, se solidární 

pohledávkou, jejímž je dlužníkem. Ani po výkonu předstihu se však u aktivní solidarity 

nezúží okruh věřitelů. Vzájemnost jako předpoklad započtení tedy nadále trvá i mezi 

dlužníkem a věřiteli, kteří předstih nevykonali. Právním následkem výkonu předstihu 

některým ze společných věřitelů je pouze povinnost dlužníka splnit pohledávku právě tomuto 

věřiteli. Protějškem této povinnosti je oprávnění a ostatně i povinnost dlužníka odepřít splnění 

této pohledávky ostatním společným věřitelům. Tito zbývající spoluvěřitelé však věřiteli 

dlužníka nadále zůstávají. Z jejich pohledu je ale společná pohledávka za dlužníkem 

nevymahatelná, protože dlužník není oprávněn splnit ji někomu jinému než věřiteli, který 

vykonal předstih. Vymahatelnost této pohledávky se tedy soustřeďuje právě u tohoto 

věřitele.412 Ostatní společní věřitelé si sice právní postavení věřitelů vůči dlužníkovi solidární 

pohledávky podrží, avšak nemohou ji vymáhat. 

 Z hlediska dlužníka by to znamenalo, že i po výkonu práva předstihu některým ze 

společně a nerozdílně oprávněných věřitelů může vůči jejich solidární pohledávce započítat 

svou vzájemnou pohledávku nejenom za věřitelem, který předstih vykonal, nýbrž také za 

některým z těch věřitelů, kteří předstih nevykonali. Vzájemnost obou pohledávek totiž trvá i 

po výkonu předstihu. V osobě věřitele, který předstih nevykonal, sice přestala být solidární 

pohledávka za dlužníkem vymahatelná, ale dlužník je oprávněn svou vzájemnou pohledávku 

započítat i vůči pohledávce, která není vymahatelná (§ 581 odst. 2 ObčZ, 358 ObchZ; k tomu 

blíže v kapitole 3. této části). Započtení vzájemné pohledávky dlužníka, která mu přísluší za 

věřitelem, který nevykonal předstih, vůči solidární pohledávce se však jeví jako rozporná 

s povinností dlužníka splnit solidární pohledávku jen tomu ze společných věřitelů, který 

vykonal předstih, protože provedením takového započtení by dlužník uspokojil jiného 

spoluvěřitele, i když náhradním způsobem. Z tohoto důvodu se takové započtení zpravidla 

odmítá.413 

Jestliže se však ani výkonem práva předstihu nezmění nic na vzájemnosti pohledávek 

ani mezi dlužníkem a společnými věřiteli, kteří toto právo nevykonali, nelze započtení 

vzájemné pohledávky za některým z těchto věřitelů vůči solidární pohledávce za dlužníkem 

vyloučit pro nedostatek vzájemnosti. Je-li jednostranné započtení proti nevymahatelným 

pohledávkám přípustné, nepřekáží mu ani soustředění vymahatelnosti solidární pohledávky 
                                                             
412 Lavický, P. – op. cit. v pozn. 408, s. 98 
413 Např. Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. – op. cit. v pozn. 33, s. 1385, 
Tomančáková, B. in Eliáš, K. a kol. – Občanský zákoník. Velký akademický komentář. Svazek 2. Praha: Linde 
Praha, 2008, s. 1694 nebo Lavický, P. – op. cit. v pozn. 408, s. 98 
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jen u toho z věřitelů, který předstih vykonal. Na druhé straně by se připuštěním náhradního 

uspokojení jiného společného věřitele, než který vykonal předstih, do značné míry popřel 

význam povinnosti dlužníka plnit právě jen tomu z věřitelů, kdo jej o splnění solidární 

pohledávky první požádal. I zde se tedy prosazuje podoba mezi splněním a započtením. 

Avšak jen na tom, že i započtení vede k uspokojení věřitele stejně jako splnění, není dobře 

možné vybudovat závěr, že po výkonu práva předstihu některým ze solidárních věřitelů 

dlužník docela ztratí možnost započítat vůči solidární pohledávce svou vzájemnou 

pohledávku, která mu náleží za jiným věřitelem, než který vykonal předstih. 

Dlužník nemůže být bez svého souhlasu připraven o možnost provést započtení, která 

nastala před výkonem práva předstihu. Již sama možnost započtení má majetkovou hodnotu, 

která zasluhuje ochranu, jak vyplývá z obecných výkladů o podstatě započtení (část I., 

kapitola 1.). Třebaže strana nevykonala oprávnění provést započtení, majetková hodnota, 

která této možnosti odpovídá, zůstává zachována. Jestliže se tedy pohledávka dlužníka za 

věřitelem, který nevykonal předstih, setkala se společnou pohledávkou věřitelů za dlužníkem 

dříve, než jiný věřitel právo předstihu vykonal, je třeba připustit, že si dlužník po výkonu 

předstihu podrží právo započtení mezi takovými pohledávkami provést. I poté, co jej některý 

z věřitelů, kteří jsou vůči němu oprávněni společně a nerozdílně, vyzval ke splnění jeho 

závazku, může dlužník započítat svou vzájemnou pohledávku za jiným spoluvěřitelem, která 

se s pohledávkou spoluvěřitelů za dlužníkem setkala v době před výkonem práva předstihu.414 

V rozsahu takto provedeného započtení společná pohledávka za dlužníkem zanikne s účinky 

vůči všem společně a nerozdílně oprávněným věřitelům, včetně věřitele, který jako první 

vyzval dlužníka k jejímu splnění. Dlužník pak v tomto rozsahu již není povinen plnit. 

Jakkoli je i po výkonu práva předstihu některým ze společně a nerozdílně oprávněných 

věřitelů zachována vzájemnost i mezi dlužníkem a ostatními spoluvěřiteli, kteří předstih 

nevykonali, a i přes přípustnost započtení proti nevymahatelným pohledávkám, je patrně 

nezbytné odmítnout možnost dlužníka započítat svou vzájemnou pohledávku za společným 

věřitelem, který nevykonal právo předstihu, pokud se tato pohledávka jako způsobilá 

k započtení setkala s pohledávkou společně a nerozdílně oprávněných věřitelů za dlužníkem 

až poté, co jiný věřitel vykonal právo předstihu. Před výkonem práva předstihu dlužníku 

nepříslušela možnost zprostit se svého závazku vůči společně a nerozdílně oprávněným 

věřitelům započtením. Nastala-li tato možnost až po výkonu práva předstihu, bylo by 

započtení provedené dlužníkem za použití jeho vzájemné pohledávky za jiným věřitelem, než 

                                                             
414 Knapp, V. – op. cit. v pozn. 4, s. 221 
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který vykonal předstih, v rozporu s jeho povinností splnit pouze věřiteli, který jej první o 

splnění požádal. Náhradním uspokojením jiného věřitele, jehož účinky by nastaly až po 

výkonu práva předstihu, by již uplatněný předstih ztratil význam. Jestliže se tedy vzájemná 

pohledávka dlužníka setkala s pohledávkou společně a nerozdílně oprávněných věřitelů za 

dlužníkem až po výkonu předstihu, je způsobilá k započtení, jen jestliže jejím dlužníkem je 

věřitel, který předstih vykonal. 

Poté, co některý ze společně a nerozdílně oprávněných věřitelů vyzval dlužníka ke 

splnění pohledávky, může tuto pohledávku započítat se svým vzájemným závazkem vůči 

dlužníkovi už jen tento věřitel. Je ovšem zřejmé, že takový věřitel nemůže provést započtení 

této pohledávky se vzájemnou pohledávkou dlužníka za některým z ostatních společných 

věřitelů, protože by se takovému započtení nedostávalo vzájemnosti pohledávek. To přirozeně 

platí jak poté, co některý z věřitelů vykonal předstih, tak i předtím. Žádný ze společných 

věřitelů nemůže použít solidární pohledávku za dlužníkem k započtení se vzájemnou 

pohledávkou dlužníka za jiným společným věřitelem, a to ani v době, kdy jinak může 

započtení provést každý ze spoluvěřitelů. Takové započtení může směřovat jen k zániku jeho 

vlastního závazku vůči dlužníkovi, jinak by pro nedostatek vzájemnosti nebyl právní úkon 

směřující k započtení závazku některého jiného ze společných věřitelů vůči dlužníku platný. 

Jde o protiklad poměrům mezi společně a nerozdílně zavázanými dlužníky. Ani oni nemohou 

použít k započtení pohledávku jiného spoludlužníka za věřitelem. 

Překážka započtení, které by provedl po výkonu práva předstihu jiný spoluvěřitel, než 

který dlužníka první vyzval ke splnění společné pohledávky, spočívá v nepřípustnosti 

jednostranného započtení nevymahatelných pohledávek. Splnění společné pohledávky se po 

dlužníkovi může domáhat jen věřitel, který vykonal předstih. Pouze tomuto věřiteli je dlužník 

oprávněn splnit. Ostatním věřitelům zůstává za dlužníkem nevymahatelná pohledávka, kterou 

však jednostranně započítat nemohou, jak vyplývá z § 581 odst. 2 ObčZ a § 358 ObchZ. 

Věřitel, který dlužníka nevyzval ke splnění společné pohledávky, tak po výkonu předstihu 

jiným věřitelem nemůže jednostranně započítat svůj vzájemný závazek vůči dlužníkovi za 

použití společné pohledávky, ani kdyby se tyto vzájemné pohledávky setkaly ještě před 

výkonem práva předstihu jiným věřitelem. V době, kdy by takový spoluvěřitel prováděl 

započtení, by totiž již takové započtení nebylo přípustné, a to právě pro nedostatek 

vymahatelnosti společné pohledávky za dlužníkem z hlediska tohoto věřitele.415 

                                                             
415 Tamtéž. V. Knapp připouští ještě jiné řešení, podle kterého je spoluvěřitel, jenž předstih nevykonal, oprávněn 
i po výkonu předstihu jiným spoluvěřitelem započítat společnou pohledávku se svým vzájemným závazkem vůči 
dlužníkovi, pokud se setkaly ještě před výkonem práva předstihu. Pak by v tomto rozsahu společná pohledávka 
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Na rozdíl od dlužníka, který i po výkonu práva předstihu může započítat svou 

pohledávku za spoluvěřitelem, který předstih nevykonal, pokud se obě pohledávky setkaly 

před výkonem předstihu, protože započtení proti nevymahatelné pohledávce je přípustné, tedy 

nemůže spoluvěřitel, který předstih nevykonal, takové započtení provést, protože jemu 

přísluší za dlužníkem již jen nevymahatelná pohledávka, která k jednostrannému započtení 

způsobilá není, ani kdyby se se vzájemnou pohledávkou dlužníka setkala ještě před výkonem 

práva předstihu. 

Zbývá vypořádat se s možností zániku solidárních závazků a pohledávek na základě 

dohody o započtení. V případě pasivní solidarity může věřitele uspokojit každý ze společně a 

nerozdílně zavázaných spoludlužníků. I když tedy věřitel vyzval ke splnění některého z nich, 

může i poté uzavřít s jiným spoludlužníkem dohodu o započtení své pohledávky, kterou mají 

dlužníci splnit společně a nerozdílně, se vzájemnou pohledávkou tohoto jiného spoludlužníka. 

V rozsahu takto provedeného započtení pak pohledávka věřitele za spoludlužníky zanikne, a 

to s účinky vůči všem společně a nerozdílně zavázaným spoludlužníkům. Výzva věřitele 

některému ze společně a nerozdílně zavázaných spoludlužníků proto neomezuje nejen 

možnosti jednostranného započtení vzájemných pohledávek mezi věřitelem a každým ze 

společně a nerozdílně zavázaných spoludlužníků, nýbrž ani možnosti uzavření dohody o 

započtení. 

Před výkonem předstihu některým ze společně a nerozdílně oprávněných věřitelů u 

aktivní solidarity mohou dlužník a kterýkoli ze společných věřitelů uzavřít dohodu o 

započtení svých vzájemných pohledávek. Po výkonu předstihu mohou takovou dohodu jistě 

uzavřít dlužník a ten ze společně a nerozdílně oprávněných věřitelů, který vykonal předstih, 

má-li za ním dlužník vzájemnou pohledávku. V rozsahu, v jakém dlužník může započítat i po 

výkonu práva předstihu své pohledávky za jiným spoluvěřitelem, než který jej vyzval ke 

splnění společné pohledávky, není důvod odpírat dlužníkovi a tomuto spoluvěřiteli ani 

možnost uzavřít dohodu o započtení společné pohledávky se vzájemnou pohledávkou 

dlužníka za tímto věřitelem. Jde-li však o vzájemné pohledávky, které spoluvěřitel, jenž 

nevykonal předstih, ani dlužník po výkonu předstihu jiným společně a nerozdílně 

oprávněným věřitelem jednostranně započítat nemohou, obcházela by dohoda o jejich 

započtení povinnost dlužníka splnit společnou pohledávku věřiteli, který jej o její splnění 

první požádal. 

                                                                                                                                                                                              
zanikla se zpětnými účinky v době před výkonem práva předstihu, které by tak odpadlo. I z praktických hledisek 
se však ve výkladu V. Knappa jeví řešení, které takové započtení nepřipouští, jako vhodnější. 
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Jinak vyjádřeno, nemůže-li dlužník ani společný věřitel, který nevykonal předstih, 

jednostranně započítat s účinky pro společnou pohledávku za dlužníkem, je v tomto rozsahu 

nepřípustné započtení i dohodou, jakkoli by takové započtení z hlediska věřitele, který 

nevykonal předstih, odstraňovalo překážku spočívající v zákazu jednostranného započtení 

nevymahatelné pohledávky. Takto uzavřená dohoda by nebyla neplatná pro rozpor se 

zákonem, protože povinnost dlužníka vůči spoluvěřiteli, který vykonal právo předstihu, se 

vztahuje na splnění společné pohledávky. Jejím uzavřením by však dlužník a spoluvěřitel, 

který předstih nevykonal, tuto dlužníkovu povinnost obcházeli, a dohoda o započtení by tedy 

byla neplatná z tohoto důvodu.416 Souhlas spoluvěřitele, který vykonal předstih, s takovou 

dohodou o započtení, ať předchozí nebo následný, by na její neplatnosti nic nezměnil, protože 

by nadále trvala povinnost dlužníka splnit společnou pohledávku jen tomuto věřiteli. Řešením 

by zde bylo převzetí dluhu spoluvěřitele, který předstih nevykonal, vůči dlužníkovi tím 

spoluvěřitelem, který dlužníka jako první požádal o splnění společné pohledávky, přirozeně 

za splnění předpokladu dlužníkova souhlasu s takovým převzetím dluhu. 

 Předmětem nedílných závazků může být nedělitelné plnění, které může splnit kterýkoli 

ze spoludlužníků nebo které může kterýkoli ze spoluvěřitelů přijmout, anebo nerozlučné 

plnění, které mohou spoludlužníci poskytnout jen společnou činností nebo které mohou od 

dlužníka spoluvěřitelé přijmout jen společným úkonem.417 Občanský zákoník upravuje pouze 

nedílné závazky vůči více věřitelům, zatímco obchodní zákoník obsahuje zvláštní pravidla 

týkající se nedílných závazků s více věřiteli i více dlužníky. Je však mimo pochybnost, že se i 

v neobchodních závazkových vztazích mohou vyskytovat nedílné závazky s více 

spoludlužníky. 

 Jestliže má více spoludlužníků splnit závazek, jehož předmětem je nedělitelné plnění, 

je každý z nich oprávněn takové plnění věřiteli poskytnout. To platí bez ohledu na to, zda se 

věřitel obrátí o splnění takového nedílného závazku jen na některého z nich. Pokud by 

některému ze spoludlužníků, z nichž každý může věřiteli splnit závazek s nedělitelným 

plněním, příslušela za věřitelem pohledávka s předmětem plnění stejného druhu, je takový 

dlužník při splnění ostatních předpokladů oprávněn tyto vzájemné pohledávky započítat. 

Započtení by však mohl provést i věřitel pohledávky, jejímž předmětem je nedílné plnění, 

                                                             
416 Zachování platnosti takové dohody s tím, že by dlužník nebo spoluvěřitel, který po výkonu práva předstihu 
nebyl oprávněn přijmout od dlužníka plnění společné pohledávky, odpovídali spoluvěřiteli, který předstih 
vykonal, za škodu, jež by mu uzavřením dohody o započtení vznikla, se nejeví jako dostatečné, protože ke 
vzniku škody by zpravidla nedošlo s přihlédnutím k povinnosti společně a nerozdílně oprávněných věřitelů se 
mezi sebou o přijaté plnění vypořádat podle § 515 ObčZ, jež jistě platí i pro náhradní uspokojení jejich společné 
pohledávky za dlužníkem. 
417 Čížkovská, V. in Knapp, V., Luby, Š. a kol. – op. cit. v pozn. 360, s. 473 



141 
 

které může poskytnout každý ze spoludlužníků, má-li vůči některému z nich závazek 

s předmětem plnění téhož druhu. Předpoklady započtení z hlediska vzájemnosti jsou zde tedy 

obdobné jako v případě pasivní solidarity. 

 Má-li více spoludlužníků splnit věřiteli závazek, jehož předmětem je nerozlučné 

plnění, připadal by zánik takového závazku započtením v úvahu jen zcela výjimečně, protože 

věřitel by sotva mohl mít vůči spoludlužníkům nebo některému z nich závazek, jehož předmět 

plnění by byl stejného druhu. Nerozlučné plnění spočívá v činnosti, kterou mohou 

spoludlužníci vykonat jen společně, a věřitel by musel být vůči nim nebo některému z nich 

povinen stejnou činností. Podle § 295 ObchZ jsou spoludlužníci povinni plnit závazek 

společně, převezme-li několik osob závazek, z jehož povahy vyplývá, že jej lze splnit pouze 

součinností všech spoludlužníků. Jde o pravidlo, které je nutným výrazem povahy 

nerozlučného plnění, a proto totéž musí platit i v neobchodních závazkových vztazích. Kdyby 

měli všichni spoludlužníci vůči věřiteli vzájemnou pohledávku, která by vykazovala předmět 

plnění stejného druhu, bylo by započtení obou pohledávek možné, a to jak právním úkonem 

všech spoludlužníků, tak právním úkonem věřitele.  

Jestliže by však měl vůči věřiteli vzájemnou pohledávku s předmětem plnění stejného 

druhu jen některý spoludlužník nebo někteří spoludlužníci závazku s nerozlučným předmětem 

plnění, vznikla by otázka, zda by započtení takových vzájemných pohledávek mohl provést 

jen ten ze spoludlužníků, kterému za věřitelem přísluší vzájemná pohledávka způsobilá 

k započtení, jestliže splnit vůči věřiteli společný závazek mohou pouze všichni spoludlužníci 

společnou činností. Při splnění předpokladu stejnorodosti předmětu plnění by bylo třeba 

započtení vzájemných pohledávek považovat za možné i v těchto případech. Věřitel by zde 

nebyl nucen přijmout náhradní uspokojení své pohledávky od někoho, kdo by nebyl 

dlužníkem, a právní postavení ostatních spoludlužníků by rovněž nebylo dotčeno. 

Spoludlužník nebo spoludlužníci, kteří použili k započtení svou vzájemnou pohledávku za 

věřitelem, by pak měli vůči ostatním spoludlužníkům právo na vydání bezdůvodného 

obohacení, jehož skutkovou podstatou by bylo plnění za jiného (§ 454 ObčZ). Vzhledem 

k tomu, že plnění záleželo ve výkonech, museli by ostatní spoludlužníci poskytnout peněžitou 

náhradu podle § 458 odst. 1 ObčZ. Rovněž věřitel pohledávky, jejímž předmětem je 

nerozlučné plnění více spoludlužníků, může svůj vzájemný závazek, jehož předmět plnění je 

stejného druhu, započítat, a to vůči tomu nebo těm ze spoludlužníků, kteří jsou jeho věřitelem. 

 Pokud by dlužník byl zavázán více spoluvěřitelům k nedělitelnému plnění, které může 

přijmout každý z nich, liší se právní postavení spoluvěřitele podle toho, zda jde o obchodní 

nebo neobchodní závazkový vztah. Podle § 296 ObchZ může v takovém případě požadovat 
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plnění kterýkoli z věřitelů, nevyplývá-li ze zákona nebo smlouvy něco jiného. Jakkoli to 

z úpravy obchodního zákoníku nevyplývá bezrozporně, musí právu každého ze spoluvěřitelů 

žádat splnění takového nedílného závazku odpovídat povinnost dlužníka poskytnout je právě 

tomu z věřitelů, který jej o splnění požádal jako první.418 V obchodních závazkových vztazích 

se tedy v případě nedílného závazku, který lze splnit kterémukoli ze spoluvěřitelů, uplatní 

předstih obdobně jako v případě aktivní solidarity. Odtud vyplývá, že i předpoklady započtení 

pohledávky spoluvěřitelů s případnou vzájemnou pohledávkou dlužníka za některým nebo 

některými ze spoluvěřitelů, která by měla předmět plnění stejného druhu, by byly stejné jako 

u aktivní solidarity. 

Do doby, než by některý ze spoluvěřitelů nedílného závazku, který lze splnit 

kterémukoli z nich, dlužníka požádal o splnění, mohl by započtení provést dlužník i každý ze 

spoluvěřitelů, pokud jde o vzájemný závazek spoluvěřitele vůči dlužníkovi, a v rozsahu takto 

provedeného započtení by nedílný závazek dlužníka zanikl. Poté, co by některý ze 

spoluvěřitelů dlužníka požádal o splnění nedílného závazku, mohl by v obchodních 

závazkových vztazích provést započtení pohledávky spoluvěřitelů jen ten z nich, který 

vykonal předstih, a to vůči vzájemné pohledávce dlužníka za tímto spoluvěřitelem. Ostatní 

spoluvěřitelé by pak pro nedostatek vymahatelnosti společné pohledávky za dlužníkem 

z pohledu těchto spoluvěřitelů nemohli vůči vzájemné pohledávce dlužníka za nimi po 

výkonu práva předstihu již započítat. Naopak dlužník by byl oprávněn započítat po provedení 

předstihu své vzájemné pohledávky za věřitelem, který jej vyzval ke splnění nedílného 

závazku. Vzájemné pohledávky za ostatními spoluvěřiteli by mohl započítat, jen jestliže by se 

setkaly s jejich společnou pohledávkou za ním v době před výkonem práva předstihu.   

 V neobchodních závazkových vztazích se však v poměru mezi spoluvěřiteli nedílného 

závazku, který lze splnit vůči každému z nich, předstih neuplatní. Podle § 512 odst. 2 ObčZ 

jde-li o plnění vůči více věřitelům, které je nedělitelné, je dlužník oprávněn plnit kterémukoli 

z věřitelů, nebylo-li dohodnuto něco jiného. Splněním jednomu ze spoluvěřitelů dluh zanikne. 

Dlužník však není povinen plnit jednomu ze svých spoluvěřitelů bez souhlasu ostatních 

spoluvěřitelů. Povinnost dlužníka ke splnění nastupuje tedy jen tam, kde plní všem 

spoluvěřitelům současně nebo jednomu z nich se souhlasem ostatních.419 Dokud je dlužník 

oprávněn plnit kterémukoli za společných věřitelů nebo je-li povinen plnit všem společně, 

může započítat vůči společné pohledávce věřitelů svou vzájemnou pohledávku za některým 

z nich, jestliže vykazuje předmět plnění stejného druhu jako společná pohledávka věřitelů za 

                                                             
418 Hušek, J. in Faldyna, F. a kol. – op. cit. v pozn. 388, s. 82 
419 Knapp, V., Knappová, M. in Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J. a kol. – op. cit. v pozn. 2, s. 75 
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dlužníkem. Šlo by totiž o vzájemné pohledávky. Okolnost, že by společnou pohledávku za 

dlužníkem museli vymáhat všichni spoluvěřitelé společně, by mohla vést nanejvýš k závěru, 

že je tato pohledávka z hlediska jednotlivých spoluvěřitelů nevymahatelná. Ani takový závěr 

by však započtení provedenému dlužníkem nepřekážel, protože jednostranné započtení proti 

nevymahatelné pohledávce je přípustné. 

 Naproti tomu spoluvěřitelé nedílné pohledávky s nedělitelným předmětem plnění, 

který lze poskytnout kterémukoli z nich, nemohou vymáhat plnění po dlužníkovi, protože 

dlužník je povinen plnit jen všem společně nebo protože nemají souhlas ostatních 

spoluvěřitelů. Proto by jednostranné započtení této společné pohledávky vůči vzájemné 

pohledávce dlužníka za nimi patrně provést nemohli. Takové započtení by bylo potud 

nepřípustné, že z pohledu jednotlivého spoluvěřitele není společná pohledávka za dlužníkem 

vymahatelná, neboť dlužník není jednotlivému spoluvěřiteli povinen plnit bez souhlasu 

ostatních spoluvěřitelů. Jednostranné započtení některého ze spoluvěřitelů by zde tedy nebylo 

přípustné. V tom rozsahu, v jakém by mohl jednostranně započítat dlužník, by však bylo 

možné uzavřít dohodu o započtení, a to i bez souhlasu ostatních spoluvěřitelů.   

 Jestliže by dlužník byl povinen plnit nedílný závazek s nedělitelným plněním tomu ze 

spoluvěřitelů, který by se vykázal podle § 512 odst. 2 ObčZ souhlasem ostatních 

spoluvěřitelů, bylo by nutné přijmout obdobné řešení jako v případě aktivní solidarity po 

výkonu předstihu, jakkoli zde o předstih nejde. Dlužník by tak byl oprávněn započítat svou 

vzájemnou pohledávku za spoluvěřitelem, jemuž je povinen plnit. Vzájemné pohledávky za 

ostatními spoluvěřiteli, pokud by předmět jejich plnění byl stejného druhu, by mohl započítat, 

jen jestliže by se s jejich společnou pohledávkou za dlužníkem setkaly dříve, než vznikla 

povinnost dlužníka plnit jen jednomu ze spoluvěřitelů na základě souhlasu ostatních 

spoluvěřitelů. A naopak, k započtení společné pohledávky za dlužníkem vůči vzájemné 

pohledávce dlužníka by byl oprávněn jen ten ze spoluvěřitelů, jemuž má dlužník společnou 

pohledávku splnit. Ostatní spoluvěřitelé by se započtením za použití společné pohledávky 

svých vzájemných závazků vůči dlužníkovi již zprostit nemohli. 

 Kdyby měl dlužník závazek, jehož předmětem by bylo nerozlučné plnění, vůči více 

spoluvěřitelům, nemohl by se v obchodních závazkových vztazích předstih podle § 296 

ObchZ uplatnit. Povaha nedílného závazku s nerozlučným plněním vylučuje, aby jej dlužník 

mohl splnit jinak než vůči všem spoluvěřitelům současně, protože takové plnění lze přijmout 

jen společným úkonem všech spoluvěřitelů. Z tohoto důvodu by výzva jen některého ze 

spoluvěřitelů ke splnění takového nedílného závazku neměla význam. Ze stejného důvodu by 

byl bez významu i souhlas ostatních spoluvěřitelů s plněním jen jednomu z nich udělený 
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podle § 512 odst. 2 ObčZ. Započtení vzájemných pohledávek by u nerozlučných plnění mohlo 

nastat jen výjimečně, protože by dlužník musel mít za spoluvěřiteli nebo některým z nich 

vzájemnou pohledávku s předmětem plnění stejného druhu. Pokud by mu taková pohledávka 

příslušela za všemi spoluvěřiteli, bylo započtení nepochybně možné, a to jak právním úkonem 

dlužníka, tak právním úkonem spoluvěřitelů.  

I kdyby však měl dlužník vzájemnou pohledávku s předmětem plnění stejného druhu 

jen vůči některému nebo některým ze spoluvěřitelů, bylo by započtení patrně možné. Mohl by 

je přitom provést dlužník i ten ze spoluvěřitelů, který by měl vůči dlužníkovi vzájemný 

závazek. Spoluvěřitelé by se pak mezi sebou vypořádali podle zásad bezdůvodného 

obohacení, které by bylo nejblíže skutkové podstatě plnění za jiného. Vzhledem k tomu, že 

předmět nerozlučného plnění spočívá ve výkonech, musel by spoluvěřitel, jehož vzájemný 

závazek vůči dlužníkovi by započtením se společnou pohledávkou za dlužníkem zanikl, 

poskytnout ostatním spoluvěřitelům peněžitou náhradu. U pohledávky na nerozlučné plnění 

by pravděpodobně nebyl určen podíl jednotlivých spoluvěřitelů, protože plnění takové 

pohledávky lze přijmout jen společným úkonem, a proto by podíly ostatních spoluvěřitelů na 

peněžité náhradě byly stejné (§ 512 odst. 1 ObčZ per analogiam). 

Z předpokladu vzájemnosti pohledávek právní úprava připouští v některých případech 

výjimky. Jde především o změnu věřitele v důsledku postoupení pohledávky. Nesjednají-li 

věřitel a dlužník něco jiného, nevyžaduje se k postoupení pohledávky dlužníkův souhlas. 

Kdyby možnost započítat vzájemné pohledávky za věřitelem postoupené pohledávky 

nepřetrvala i změnu v osobě věřitele, ztratil by dlužník bez svého souhlasu majetkovou 

hodnotu, kterou tato možnost sama o sobě představuje, a to pouze na základě dohody jeho 

věřitele se třetí osobou, která je právním důvodem postoupení pohledávky. 

Obecnou právní úpravu, která zachovává možnost dlužníka použít k započtení své 

pohledávky za postupitelem i po postoupení pohledávky, obsahuje § 529 odst. 2 ObčZ, podle 

něhož může dlužník použít k započtení i své k započtení způsobilé pohledávky, které měl vůči 

postupiteli v době, kdy mu bylo oznámeno nebo prokázáno postoupení pohledávky, jestliže je 

oznámil bez zbytečného odkladu postupníkovi. Toto právo má dlužník i v případě, že jeho 

pohledávky v době oznámení nebo prokázání postoupení nebyly ještě splatné. Rozhodným 

okamžikem pro určení, ohledně kterých pohledávek dlužníka za postupitelem zůstane 

zachována možnost započtení i vůči postupníkovi, je tedy okamžik, kdy postupitel dlužníkovi 
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postoupení pohledávky oznámí nebo kdy mu je postupník prokáže, i kdyby se dlužník již 

předtím o postoupení pohledávky dozvěděl jinak.420  

V této době musejí takové pohledávky alespoň trvat, avšak nevyžaduje se jejich 

splatnost a pro období od účinnosti postoupení pohledávky do jeho oznámení nebo prokázání 

dlužníkovi ani jejich vzájemnost. To vyplývá z určení okamžiku rozhodného pro možnost 

dlužníka namítat vzájemné pohledávky za postupitelem i vůči postupníkovi. Oznámení nebo 

prokázání postoupení pohledávky zpravidla následuje až poté, co došlo ke změně v osobě 

věřitele. Pohledávky dlužníka za postupitelem, které by vznikly v době od změny v osobě 

věřitele v důsledku postoupení pohledávky do oznámení nebo prokázání takového postoupení 

dlužníkovi, již nejsou vůči postoupené pohledávce vzájemné. Z hlediska možnosti dlužníka 

započítat tyto pohledávky vůči postupníkovi to však nemá význam, protože pro jejich další 

způsobilost k započtení není rozhodná doba, kdy se v důsledku postoupení změnil věřitel 

postoupené pohledávky, nýbrž až okamžik oznámení nebo prokázání takového postoupení 

dlužníkovi.  

Jde-li o zachování možnosti započítat pohledávky dlužníka za postupitelem vůči 

postoupené pohledávce i po změně v osobě jejího věřitele, musejí být ovšem v okamžiku, kdy 

bylo postoupení pohledávky dlužníkovi oznámeno nebo prokázáno, splněny ostatní 

předpoklady způsobilosti k započtení jednostranným právním úkonem, zejména musí být 

předmět plnění postoupené pohledávky a vzájemné pohledávky dlužníka za postupitelem 

téhož druhu. Právní úkon směřující k jejich započtení však dlužník činí až později, a to vůči 

postupníkovi. Předtím musí vůči němu učinit zachovací úkon spočívající v tom, že 

postupníkovi oznámí ve lhůtě bez zbytečného odkladu poté, co se o postoupení pohledávky 

dozvěděl z oznámení postupitele nebo tím, že mu je postupník prokázal, své vzájemné 

pohledávky za postupitelem. Tento zachovací úkon je právním úkonem dlužníka, pro nějž se 

nevyžaduje písemná forma. Musí však být dostatečně určitý, aby z něj bylo možné seznat, 

jaké pohledávky dlužníkovi za postupitelem příslušejí. K přetrvání způsobilosti pohledávek 

dlužníka za postupitelem k započtení proti postoupené pohledávce je přitom takový právní 

úkon dlužníka adresovaný postupníkovi nezbytný, i kdyby postupník o těchto pohledávkách 

již věděl.421 

                                                             
420 Křetínský, D. – op. cit. v pozn. 390, s. 496 – 497. I podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2009, sp. 
zn. 23 Cdo 2999/2007, uveřejněného v časopisu Právní rozhledy, 2010, č. 9, s. 335 a násl., může dlužník oznámit 
postupníkovi své pohledávky za postupitelem způsobilé k započtení až poté, co mu bylo postoupení pohledávky 
oznámeno nebo prokázáno.  
421 Kožušník, R. – Systém ochrany postoupeného dlužníka, Právní rozhledy, 2010, č. 13, s. 459 
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Pro určení okruhu vzájemných pohledávek dlužníka za postupitelem, jež je dlužník 

oprávněn započítat i vůči postupníkovi, naopak nemá význam okamžik, kdy smlouva o 

postoupení pohledávky nabyla účinnosti, tedy kdy došlo ke změně v osobě věřitele. To se 

projeví zejména při postoupení budoucí pohledávky. Jestliže by předmětem postoupení byla 

budoucí pohledávka, nabyla by smlouva o postoupení pohledávky účinnosti až vznikem 

pohledávky,422 protože změna věřitele nemůže nastat dříve, než pohledávka vznikne. Pokud 

by postupitel dlužníkovi oznámil nebo postupník prokázal postoupení pohledávky v době před 

jejím vznikem, nemohl by dlužník mít vzájemné pohledávky způsobilé k jednostrannému 

započtení proti postoupené pohledávce, protože tato pohledávka by dosud nevznikla. Při 

postoupení pohledávky, která má v budoucnu teprve vzniknout, tedy v takových případech 

dlužník nemůže vůči postupníkovi namítat k započtení své pohledávky za postupitelem, 

protože chybí pohledávka, vůči níž by započtení směřovalo.  

Kdyby však postupitel dlužníkovi oznámil nebo postupník prokázal postoupení 

budoucí pohledávky až po jejím vzniku, prosadilo by se pravidlo podle § 529 odst. 2 ObčZ, 

podle něhož je okamžikem rozhodným pro zachování možnosti uplatnění vzájemných 

pohledávek dlužníka za postupitelem k započtení okamžik oznámení nebo prokázání 

postoupení pohledávky dlužníkovi, a dlužník by tak mohl vůči postoupené pohledávce 

započítat své vzájemné pohledávky za postupitelem, které mu příslušely v době oznámení 

nebo prokázání postoupení, i když v této době již nebyly vzájemné, protože společně se 

vznikem pohledávky nabyla účinnosti změna v osobě věřitele, a rovněž bez ohledu na to, zda 

v této době byly splatné. Postačí, jestliže splňovaly ostatní předpoklady způsobilosti 

k započtení jednostranným právním úkonem. 

V důsledku postoupení pohledávky se na jedné straně zachová možnost dlužníka 

započítat vůči postoupené pohledávce vzájemné pohledávky dlužníka za postupitelem, na 

druhé straně se však zpravidla okruh pohledávek, jež může dlužník uplatnit proti postoupené 

pohledávce k jednostrannému započtení, rozšíří i o jeho vzájemné pohledávky za 

postupníkem. Pohledávky za postupitelem, jejichž způsobilost k započtení přetrvá i zánik 

předpokladu vzájemnosti, který nastane v důsledku změny v osobě věřitele postoupené 

pohledávky, však může dlužník započítat jen vůči postoupené pohledávce. Proti jiným 

pohledávkám postupníka za dlužníkem tyto pohledávky dlužníka za postupitelem nejsou 

způsobilé k započtení právě pro nedostatek vzájemnosti. Ani postupník nemůže 

jednostranným právním úkonem započítat postoupenou pohledávku vůči pohledávkám 

                                                             
422 Dvořák, J. in Knappová, M., Švestka, J. (ed.) – Občanské právo hmotné. Svazek II. Praha: Codex, 1995, s. 98 



147 
 

dlužníka za postupitelem, které může dlužník namítat proti postoupené pohledávce, a ovšem 

postupník nemůže proti těmto pohledávkám dlužníka za postupitelem započítat ani své jiné 

pohledávky za dlužníkem. 

Pohledávky dlužníka za postupitelem, jejichž způsobilost k započtení přetrvala i 

změnu v osobě věřitele postoupené pohledávky, může započítat jednostranným právním 

úkonem dlužník, zatímco postupník stejné započtení jednostranným právním úkonem provést 

nemůže, protože není dlužníkem pohledávek za postupitelem. Přesto však je třeba připustit 

možnost uzavření dohody mezi postupníkem a dlužníkem o započtení těchto pohledávek 

s postoupenou pohledávkou, protože taková dohoda přinejmenším obsahuje projev vůle 

dlužníka započtením přivodit zánik těchto pohledávek v rozsahu, v jakém se kryjí. Může-li 

proto jejich zánik započtením způsobit dlužník jednostranným právním úkonem, musí být tím 

spíše přípustná dohoda o jejich započtení uzavřená mezi dlužníkem a postupníkem.423 

Dohodou o započtení však nelze překonat nedostatek způsobilosti pohledávek dlužníka za 

postupitelem k jednostrannému započtení, který v době oznámení nebo prokázání postoupení 

pohledávky bránil, aby dlužník mohl učinit úkon směřující k zachování možnosti započtení 

těchto pohledávek proti postoupené pohledávce. 

Oznámení dlužníka postupníkovi o pohledávkách za postupitelem ještě nepředstavuje 

právní úkon směřující k započtení. Právním následkem takového oznámení není zánik 

závazků započtením, nýbrž zachování možnosti započtení pohledávek dlužníka za 

postupitelem, které by jinak v důsledku změny věřitele postoupené pohledávky přestaly být 

způsobilé k započtení. Okolnost, že tyto pohledávky podle § 529 odst. 2 ObčZ ještě nemusejí 

být splatné, ovšem neznamená rozšíření přípustnosti jejich jednostranného započtení. 

Pohledávky, které má dlužník za postupitelem a jež v době, kdy je oznamuje postupníkovi, 

ještě nejsou splatné, tedy dlužník vůči postoupené pohledávce jednostranně započítat nemůže, 

ledaže by takové započtení bylo přípustné z jiného důvodu.424 Sama změna v osobě věřitele 

pohledávky, vůči níž započtení směřuje, však není důvodem pro rozšíření přípustnosti 

jednostranného započtení nesplatných pohledávek. Dlužník je proto vůči postoupené 

pohledávce může započítat až poté, co dospějí a setkají se s postoupenou pohledávkou.     

 Sporné může být, zda by dlužník mohl své pohledávky za postupitelem, které dosud 

nejsou splatné a jež včas oznámil postupníkovi, započítat ještě před jejich splatností 

s postoupenou pohledávkou na základě dohody s postupníkem. Dohoda o započtení uzavřená 

                                                             
423 Opačně Křetínský, D. – op. cit. v pozn. 390, s. 497 
424 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 7. 2005, sp. zn. 29 Odo 171/2003, uveřejněný ve Sbírce soudních 
rozhodnutí a stanovisek pod č. 33/2006 
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mezi dlužníkem a postupníkem nemůže odstranit nedostatek způsobilosti pohledávek dlužníka 

za postupitelem k započtení, která by dlužníkovi bránila, aby je účinně oznámil postupníkovi 

a mohl je vůči postoupené pohledávce jednostranně započítat i po změně věřitele této 

pohledávky. Okolnost, že pohledávka dlužníka za postupitelem v době, kdy bylo dlužníkovi 

postoupení oznámeno nebo prokázáno, dosud nebyla splatná, však nebrání tomu, aby dlužník 

učinil úkon směřující k zachování její způsobilosti k započtení i po změně v osobě věřitele 

postoupené pohledávky. Jde však o pohledávku, jejímž dlužníkem není postupník, nýbrž 

postupitel. Postupitel přitom má nejen povinnost, nýbrž i právo svůj závazek vůči 

postupníkovi splnit. Dohoda dlužníka a postupníka o započtení postoupené pohledávky 

s pohledávkou dlužníka vůči postupiteli, která dosud není splatná, by však bez souhlasu 

postupitele jako dlužníka této pohledávky zasáhla do tohoto práva postupitele. 

 Pokud je v době, kdy postupitel dlužníkovi oznámil nebo postupník prokázal 

postoupení pohledávky, vzájemná pohledávka dlužníka za postupitelem nejen způsobilá 

z jiných hledisek k jednostrannému započtení, ale i splatná, může ji dlužník započítat vůči 

postoupené pohledávce jednostranným právním úkonem adresovaným postupníkovi přímo, 

aniž by předtím musel svou vzájemnou pohledávku za postupitelem postupníkovi oznamovat. 

Právní úkon směřující k započtení obsahuje také projev vůle dlužníka zachovat způsobilost 

jeho pohledávek za postupitelem k započtení i přes změnu v osobě věřitele postoupené 

pohledávky. Žádat po dlužníkovi, aby nejprve oznámil postupníkovi svou pohledávku za 

postupitelem, která je způsobilá k jednostrannému započtení vůči postoupené pohledávce, 

ačkoli by dlužník mohl takové započtení přímo provést, by bylo i v rozporu s účelem 

oznámení dlužníka vůči postupníkovi o jeho vzájemných pohledávkách za postupitelem. 

Takové oznámení má postupníkovi umožnit, aby se dozvěděl o možnosti dlužníka přivodit 

zánik postoupené pohledávky bez uspokojení postupníka tím, že dlužník vůči postoupené 

pohledávce započítá svou pohledávku za postupitelem. Pokud však právo provést takové 

započtení dlužník vykoná bez zbytečného odkladu poté, co mu bylo postoupení pohledávky, 

vůči níž toto započtení směřuje, oznámeno postupitelem nebo prokázáno postupníkem, 

ztratilo by předchozí oznámení o možnosti takového započtení význam. 

 Obsahuje-li právní úkon dlužníka směřující k započtení jeho pohledávky za 

postupitelem vůči postoupené pohledávce současně i projev vůle dlužníka zachovat 

způsobilost jeho pohledávky za postupitelem k takovému započtení přes změnu v osobě 

věřitele postoupené pohledávky, má to význam i v případě, že dlužník započítá bez 

zbytečného odkladu poté, co mu bylo postoupení pohledávky oznámeno postupitelem nebo 

prokázáno postupníkem, svou pohledávku za postupitelem vůči postoupené pohledávce, 
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ačkoli jeho pohledávka dosud není splatná a její započtení není z tohoto důvodu přípustné. 

K zániku pohledávek v důsledku takového započtení sice nemůže dojít,425 avšak dlužník si 

zachová možnost započítat je později, pokud jeho právní úkon směřující k započtení splňuje 

náležitosti oznámení dlužníka postupníkovi o vzájemné pohledávce dlužníka za postupitelem 

podle § 529 odst. 2 ObčZ. Odpovídá proto vůli dlužníka, jestliže postupem podle § 41a odst. 1 

ObčZ dojde v takovém případě ke konverzi jeho neplatného právního úkonu směřujícího 

k započtení v právní úkon, kterým postupníkovi oznamuje svou pohledávku za postupitelem 

způsobilou k započtení. 

 Lhůta, ve které má dlužník učinit vůči postupníkovi zachovací úkon, aby způsobilost 

jeho pohledávek za postupitelem k započtení přetrvala změnu v osobě věřitele, jež nastala 

v důsledku postoupení pohledávky, je určena právě jen pro tento dlužníkův právní úkon. 

Jestliže tento právní úkon dlužník učiní, otevírá se mu možnost započítat své pohledávky za 

postupitelem proti postoupené pohledávce právním úkonem adresovaným postupníkovi. Pro 

tento právní úkon však přirozeně žádná lhůta stanovena není, jako vůbec není stanovena lhůta, 

v níž by strana mohla učinit jednostranný právní úkon směřující k započtení. Z toho vyplývá, 

že poté, co dlužník postoupené pohledávky dosáhl zachování způsobilosti svých pohledávek 

za postupitelem k započtení proti postoupené pohledávce, může takové započtení provést po 

celou dobu, po kterou jsou splněny jeho předpoklady. 

 Pokud smlouva o postoupení pohledávky již nabyla účinnosti, avšak postupitel 

dlužníkovi postoupení neoznámil ani mu je postupník neprokázal, může se dlužník zprostit 

svého závazku, který odpovídá postoupené pohledávce, plněním postupiteli, jak vyplývá z § 

526 odst. 1 ObčZ. Za stejných okolností je dlužník oprávněn uspokojit postoupenou 

pohledávku i náhradním způsobem, započte-li vůči postupiteli svou vzájemnou pohledávku za 

postupitelem. Jestliže je postoupení pohledávky vůči dlužníkovi účinné až poté, co mu je 

postupitel oznámí nebo postupník prokáže, pak se vůči dlužníku z hlediska vzájemnosti 

nezměnily ani předpoklady započtení. Může proto započítat své vzájemné pohledávky za 

postupitelem právním úkonem adresovaným postupiteli, i když se ve skutečnosti věřitelem 

pohledávky, vůči níž takové započtení směřuje, stala třetí osoba.426 Ze stejných důvodů by 

mohl dlužník uzavřít s postupitelem v době od účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky do 
                                                             
425 Od případů, ve kterých je jednostranné započtení nesplatné pohledávky proti splatné pohledávce přípustné, se 
zde odhlíží. 
426 Shodně rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 2005, sp. zn. 29 Odo 114/2003, uveřejněný ve Sbírce 
soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 27/2006; stejný závěr naopak v poměru k započtení pohledávek vůči 
postupníkovi přijal Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 11. 2. 2010, sp. zn. 21 Cdo 5427/2007, pro zánik 
postoupené pohledávky v důsledku splnění rozvazovací podmínky sjednané ve smlouvě o postoupení 
pohledávky, a to po dobu, dokud postupník takový zánik postoupení pohledávky dlužníkovi neoznámí nebo 
postupitel neprokáže. 
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oznámení nebo prokázání takového postoupení dlužníkovi i dohodu o započtení postoupené 

pohledávky.427 Odpovědnost postupitele vůči postupníkovi by pak podle § 527 odst. 1 písm. 

c) ObčZ závisela na tom, že zda se postoupení pohledávky stalo za úplatu. 

 Jestliže však naopak postupitel dlužníkovi oznámil postoupení pohledávky, ačkoli 

smlouva o postoupení pohledávky není platná, popřípadě vůbec nevznikla, je dlužník 

oprávněn zprostit se svého závazku plněním postupníkovi, ačkoli ve skutečnosti jeho 

věřitelem zůstal postupitel.428 Pak je ovšem oprávněn vůči domněle postoupené pohledávce 

také započítat své pohledávky za postupníkem, popřípadě i své pohledávky za postupitelem, 

které postupníkovi včas oznámil podle § 529 odst. 2 ObčZ. Takové započtení dlužník adresuje 

postupníkovi, jako kdyby ke změně v osobě jeho věřitele skutečně došlo. Přitom je bez 

významu, zda dlužník ví o důvodu neplatnosti smlouvy o postoupení pohledávky nebo o tom, 

že taková smlouva vůbec nevznikla, protože v poměru k postupníkovi se neubrání námitkou 

neplatnosti smlouvy o postoupení pohledávky ani námitkou, že tato smlouva vůbec nevznikla. 

Důvodem, pro který je povinen svůj závazek plnit postupníkovi, je projev vůle obsažený 

v oznámení postupitele o postoupení pohledávky.429  

Pokud by však důvod neplatnosti smlouvy o postoupení pohledávky vyvěral z toho, že 

by se postoupením pohledávky zhoršilo právní postavení dlužníka, zejména protože by se 

změnou v osobě věřitele změnil obsah postoupené pohledávky,430 anebo z toho, že by 

postoupení pohledávky odporovalo dohodě s dlužníkem, může dlužník namítat neplatnost 

smlouvy o postoupení pohledávky a je nadále povinen plnit postupiteli. V takovém případě 

vůči němu nenastanou účinky změny osoby oprávněné přijmout plnění a předpoklady 

započtení jsou stejné, jako kdyby se věřitel vůbec nepokusil svou pohledávku za dlužníkem 

postoupit třetí osobě.  

                                                             
427 Opačně rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2007, sp. zn. 29 Odo 360/2005, uveřejněný v časopisu 
Soudní judikatura, 2007, č. 6, s. 424 a násl., pod č. 83, podle něhož takovou dohodu postupitel po změně v osobě 
věřitele nemůže, protože přestal být věřitelem postoupené pohledávky, bez ohledu na to, zda účinky postoupení 
již nastaly vůči dlužníkovi. Rozhodující je však hledisko oprávnění dlužníka uspokojit postoupenou pohledávku 
postupiteli, dokud mu postupitel neoznámil nebo postupník neprokázal její postoupení. Může-li do této doby 
postupník jednostranně započítat svou vzájemnou pohledávku za postupitelem právním úkonem adresovaným 
postupiteli, může s postupitelem sjednat i dohodu o započtení, protože v obou případech jde o náhradní 
uspokojení postoupené pohledávky ve prospěch postupiteli v době, kdy je k tomu dlužník vůči postupiteli ještě 
oprávněn. Opačný závěr odporuje zásadě ochrany dobré víry, jež by se zde dlužníkovi upírala, a vedl by 
k nepřijatelným důsledkům, kdyby dlužník jednal v důvěře v platnost dohody o započtení uzavřené 
s postupitelem. 
428 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 5. 2003, sp. zn. 32 Odo 293/2002 uveřejněný ve Sbírce soudních 
rozhodnutí a stanovisek pod č. 16/2004 
429 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2009, sp. zn. 21 Cdo 1328/2007, uveřejněný ve Sbírce soudních 
rozhodnutí a stanovisek pod č. 61/2010 
430 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2011, sp. zn. 32 Cdo 4246/2010 
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Kdyby naopak postupník prokázal dlužníkovi postoupení pohledávky, avšak dlužník 

by nemohl ani při náležité opatrnosti, kterou po něm lze žádat, rozpoznat, že smlouva o 

postoupení je neplatná, popřípadě že vůbec nevznikla, například kdyby důvodem neplatnosti 

smlouvy o postoupení pohledávky byl nedostatek způsobilosti některé ze stran k právním 

úkonům,431 bylo by právní postavení dlužníka stejné jako tam, kde mu postoupení pohledávky 

oznámil postupitel a dlužníkovi nepřísluší námitka neplatnosti nebo nedostatku smlouvy o 

postoupení pohledávky. Může tedy provést započtení proti pohledávce, jež měla být 

předmětem postoupení, právním úkonem adresovaným postupníkovi nebo s ním o započtení 

uzavřít dohodu, jako kdyby ke změně v osobě věřitele skutečně došlo. V ostatních případech, 

kdy dlužníkovi postoupení pohledávky prokazoval postupník, avšak k tomuto postoupení ve 

skutečnosti nedošlo, se nezmění ani osoba oprávněná přijmout plnění a v důsledku toho 

zůstanou zachovány předpoklady započtení jen mezi dlužníkem a jeho dosavadním věřitelem. 

 Jestliže postupník postoupenou pohledávku převede zpět postupiteli, uplatní se 

v poměru k zachování způsobilosti vzájemných pohledávek dlužníka k započtení stejná 

pravidla. V důsledku zpětného postoupení pohledávky se postoupená pohledávka stane znovu 

vzájemnou i těm pohledávkám dlužníka za původním věřitelem postoupené pohledávky, které 

dlužník původnímu postupníkovi včas neoznámil. Současně se dlužníkovi otevírá i možnost 

zachovat způsobilost svých pohledávek za původním postupníkem, který se stal při zpětném 

postoupení pohledávky postupitelem, k započtení vůči postoupené pohledávce i poté, co ji 

znovu nabyl původní věřitel. 

 Pravidla o započtení proti postoupené pohledávce obsažená v § 529 odst. 2 ObčZ platí 

podle § 1 odst. 2 ObchZ i v obchodních závazkových vztazích, jde-li o jedinou změnu v osobě 

věřitele v důsledku postoupení pohledávky. Pro opakované postoupení pohledávky však 

v obchodních závazkových vztazích platí pravidla vyjádřená v § 363 ObchZ, podle něhož 

byla-li pohledávka postupně převedena na několik osob, může dlužník použít k započtení 

pouze pohledávku, kterou měl v době převodu vůči prvnímu věřiteli, a pohledávku, kterou má 

vůči poslednímu věřiteli. Jak vyplývá z výkladů o vývoji právní úpravy započtení (část III.), 

navazuje tak obchodní zákoník na zákoník mezinárodního obchodu, v němž se toto pravidlo 

obsažené až do roku 1964 v kodifikacích občanského práva platných na našem území 

zachovalo i v době, kdy se ve vztazích bez cizího prvku již neuplatňovalo. Z vývoje právní 

úpravy započtení při opakovaném postoupení pohledávky však vyplývá, že nejde o pravidlo, 

které by zohledňovalo zvláštní povahu obchodních závazkových vztahů. Obsahuje-li je 

                                                             
431 Obdobně Eliáš, K. – Zánik obligace splněním jinému než věřiteli nebo jiným než dlužníkem, Právní rozhledy, 
2010, č. 4, s. 117 
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obchodní zákoník, zatímco obecná právní úprava zániku závazků započtením podle 

občanského zákoníku o opakovaném postoupení pohledávky mlčí, jde spíše o výsledek 

zvláštností ve vývoji právní úpravy samotné. 

 V neobchodních závazkových vztazích může dlužník proti pohledávce, která byla 

opakovaně postoupena, uplatnit pouze vzájemné pohledávky za postupitelem nebo 

postupníkem, zatímco své vzájemné pohledávky za předchozími věřiteli po opakovaném 

postoupení pohledávky k započtení použít nemůže, ani kdyby je včas oznámil podle § 529 

odst. 2 ObčZ. Při opakovaném postoupení pohledávky tedy může vůči postupníkovi namítat 

jen takové pohledávky, které mu příslušely za osobou, od které postupník pohledávku 

bezprostředně nabyl, a ovšem i pohledávky vůči postupníkovi, u kterých je beztak splněn 

předpoklad vzájemnosti. Nemůže však postupníkovi oznámit své pohledávky, které měl vůči 

komukoliv z právních předchůdců posledního postupitele, a dosáhnout tak zachování jejich 

způsobilosti k započtení i po opakovaném postoupení pohledávky. Naproti tomu 

v obchodních závazkových vztazích může dlužník použít vůči pohledávce, která se 

opakovaně stala předmětem postoupení, své vzájemné pohledávky za prvním a posledním 

věřitelem. Způsobilost k započtení vzájemných pohledávek za posledním postupitelem však 

opakované postoupení pohledávky, vůči níž započtení směřuje, nemůže přetrvat. 

 Vzájemná pohledávka za prvním věřitelem musela být způsobilá k jednostrannému 

započtení v době převodu pohledávky, vůči níž započtení směřuje.432 Jde-li o pohledávku za 

prvním věřitelem opakovaně postoupené pohledávky, je dobou převodu třeba rozumět 

okamžik, kdy první věřitel přestal být majitelem této pohledávky, tedy kdy smlouva, kterou 

byla poprvé postoupena, nabyla účinnosti. V této době musela být rovněž splatná, vyžaduje-li 

se splatnost pro její způsobilost k jednostrannému započtení. Oproti obecné právní úpravě 

obsažené v občanském zákoníku je naopak bez významu okamžik, kdy postupitel dlužníkovi 

oznámil nebo postupník prokázal první postoupení pohledávky. Na rozdíl od jednorázového 

postoupení pohledávky pak dlužník nemusí poslednímu věřiteli oznámit své pohledávky za 

prvním věřitelem opakovaně postoupené pohledávky, aby zachoval jejich způsobilost 

k započtení vůči postoupené pohledávce.433 Na jejich způsobilost k započtení vůči opakovaně 

postoupené pohledávce nemá vliv ani okolnost, zda dlužník při prvním postoupení této 

pohledávky postupníkovi jako v pořadí druhému věřiteli později znovu postoupené 

pohledávky včas oznámil své vzájemné pohledávky za prvním věřitelem podle § 529 odst. 2 

                                                             
432 Pelikánová, I. – op. cit. v pozn. 69, s. 783  
433 Opačně Křetínský, D. – op. cit. v pozn. 390, s. 502 
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ObčZ. Opakovaným postoupením je v těchto souvislostech třeba rozumět i zpětné postoupení 

pohledávky, jakkoli prvním věřitelem takové pohledávky je zde postupník. 

 Obchodní zákoník tedy pro opakované postoupení pohledávky v obchodních 

závazkových vztazích obsahuje pravidla odchylná od § 529 odst. 2 ObčZ. Z poměru 

obchodního zákoníku jako zvláštního právního předpisu k občanskému zákoníku jako 

obecnému základu soukromého práva vyplývá, že právní úpravu občanského zákoníku, pokud 

jde o určení okruhu pohledávek způsobilých přes nedostatek vzájemnosti k započtení vůči 

opakovaně postoupené pohledávce, okamžik, ke kterému se tento okruh určuje, a povinnost 

dlužníka je oznámit postupníkovi, zde nelze použít. Obchodní zákoník na rozdíl od 

občanského zákoníku povoluje započtení pohledávek dlužníka za prvním majitelem 

opakovaně postoupené pohledávky, pokud dlužníkovi příslušely v době jejího převodu 

z prvního majitele. Podle občanského zákoníku je však dlužník povinen postupníkovi oznámit 

své pohledávky za postupitelem, které měl v době, kdy mu bylo postoupení pohledávky 

oznámeno nebo prokázáno. V obchodních závazkových vztazích tedy při opakovaném 

postoupení pohledávky nemůže dlužník své pohledávky za postupitelem vůči postoupené 

pohledávce vůbec k započtení uplatnit, a proto nemá místo ani povinnost takové pohledávky 

postupníkovi oznamovat.  

Závěru, že dlužník při opakovaném postoupení pohledávky v obchodních 

závazkových vztazích nemusí postupníkovi oznamovat své pohledávky za prvním majitelem 

opakovaně postoupené pohledávky, pak nasvědčuje i historický výklad založený na sledování 

vývoje pravidel o započtení při opakovaném postoupení pohledávky v kodifikacích 

soukromého práva na našem území (výklad v tomto směru obsahuje část III.). Ani ze vztahu 

obchodního a občanského zákoníku, jak jej vyjadřuje § 1 odst. 2 ObchZ, se nepodává žádný 

důvod, proč by se těmto pravidlům obsaženým nyní v § 363 ObchZ měl přikládat jiný 

význam, než jaký měla v předchozím vývoji právní úpravy. 

 Na žádost postupníka může postupitel podle § 530 odst. 1 ObčZ vymáhat postoupenou 

pohledávku sám svým jménem na účet postupníka. Jestliže postoupení pohledávky bylo 

oznámeno nebo prokázáno dlužníkovi, může postupitel pohledávku vymáhat pouze v případě, 

že ji nevymáhá postupník a postupitel prokáže dlužníkovi souhlas postupníka s tímto 

vymáháním. Vymáháním pohledávky se přitom zřejmě rozumí nejen její uplatnění v řízení 

před příslušným orgánem, nýbrž i její uplatnění mimo ně.434 Důsledkem oprávnění postupitele 

                                                             
434 Na rozdíl od § 112 ObčZ se právní úprava vymáhání postoupené pohledávky postupitelem podle § 530 ObčZ 
neomezuje jen na uplatnění této pohledávky u soudu nebo u jiného příslušného orgánu. Používá-li se jiný výraz, 
musí mít i jiný význam. 
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vymáhat postoupenou pohledávku vlastním jménem i poté, co přestal být jejím věřitelem, je 

podle § 530 odst. 2 ObčZ nepřípustnost započtení pohledávek dlužníka za postupníkem vůči 

postoupené pohledávce, ačkoli tyto pohledávky jsou vzájemné. Dlužník může k započtení 

proti postoupené pohledávce použít pouze pohledávky, které má v době vymáhání za 

postupitelem, a to bez ohledu na okolnost, zda postoupení pohledávky již vůči němu nabylo 

účinnosti v důsledku oznámení postupitele nebo prokázání postoupení pohledávky 

postupníkem. Na druhé straně je dlužník oprávněn započítat proti postoupené pohledávce i 

své pohledávky za postupitelem, které nabyl poté, co mu bylo postoupení pohledávky 

oznámeno nebo prokázáno, anebo které včas neoznámil postupníkovi podle § 529 odst. 2 

ObčZ. 

 Právní úprava obsažená v § 530 odst. 2 ObčZ však mlčí v otázce, zda může postupitel, 

který vymáhá postoupenou pohledávku vlastním jménem, vlastním právním úkonem započítat 

postoupenou pohledávku se svým závazkem vůči dlužníkovi a zda může započtení se svým 

závazkem vůči dlužníkovi provést postupník. Vymáhá-li postupitel postoupenou pohledávku, 

nemění to nic na okolnosti, že již není věřitelem této pohledávky. Nemůže tedy 

jednostranným právním úkonem postoupenou pohledávku započítat se svým závazkem vůči 

dlužníkovi, protože postoupenou pohledávkou není oprávněn nakládat. Pokud by přesto 

takové započtení provedl dříve, než bylo postoupení pohledávky dlužníkovi oznámeno nebo 

prokázáno, odpovídal by mu za škodu způsobenou neplatností právního úkonu směřujícího 

k započtení, zejména za škodu, která by dlužníkovi vznikla, protože důvěřoval v oprávnění 

postupitele postoupenou pohledávkou nakládat za účelem započtení. 

 Ze stejných důvodů jako při započtení pohledávky dlužníka za postupitelem vůči 

postoupené pohledávce na základě dohody o započtení, kterou by dlužník uzavřel 

s postupníkem, je však třeba připustit možnost uzavření dohody o započtení postoupené 

pohledávky s pohledávkou dlužníka za postupitelem mezi dlužníkem a postupitelem 

oprávněným vymáhat postoupenou pohledávku podle § 530 odst. 1 ObčZ. Může-li zánik obou 

pohledávek přivodit dlužník jednostranným právním úkonem adresovaným vymáhajícímu 

postupiteli, mohou o takovém započtení uzavřít i dohodu, která by přirozeně obsahovala i 

projev vůle dlužníka obě pohledávky započítat. I zde však meze takové dohodě klade rozsah, 

v jakém § 530 odst. 2 ObčZ vůbec dlužníku dovoluje započítat proti postoupené pohledávce 

svou pohledávku za vymáhajícím postupitelem. Pohledávky dlužníka za postupitelem, které 

by dlužník nemohl použít k jednostrannému započtení proti postoupené pohledávce postupem 

podle § 530 odst. 2 ObčZ, proto nelze započítat ani na základě dohody uzavřené dlužníkem a 

vymáhajícím postupitelem. 
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 Postupník se po postoupení pohledávky stal jejím věřitelem, i když požádal 

postupitele, aby tuto pohledávku vymáhal vlastním jménem. Postupitel při vymáhání 

pohledávky jedná vlastním jménem na účet postupníka. Z tohoto důvodu vykazuje jeho právní 

postavení vlastnosti nepřímého zástupce.435 Jak vyplývá z dalších výkladů, vzájemnost 

pohledávek v případě nepřímého zastoupení trvá vůči nepřímému zástupci až do doby, než 

práva, která nabyl jednáním na účet zastoupeného, na zastoupeného převede. To by 

podporovalo závěr, že dokud je postupitel vůči dlužníkovi oprávněn vymáhat postoupenou 

pohledávku, nemůže postupník započítat s postoupenou pohledávkou své závazky vůči 

dlužníkovi, stejně jako dlužník nemůže své pohledávky vůči postupníkovi započítat proti 

postoupené pohledávce. Toto řešení by zdánlivě lépe odpovídalo pravidlům vysloveným v § 

530 odst. 2 ObčZ, avšak není bezrozporné. 

 Nelze přehlédnout, že po postoupení pohledávky nastupuje vzájemnost v poměru mezi 

postupníkem a dlužníkem. Jejich pohledávky tedy splňují základní předpoklad započtení. 

Vyhovují-li i ostatním předpokladům způsobilosti k započtení, brání dlužníkovi takové 

započtení jednostranným právním úkonem provést jen zákaz započtení podle § 530 odst. 2 

ObčZ, zatímco postupník adresátem obdobného zákazu není.  Zdá se tedy, že postupník může 

započítat svůj závazek vůči dlužníkovi s postoupenou pohledávkou. Ze stejného důvodu by 

pak bylo možné připustit uzavření dohody o započtení mezi postupníkem a dlužníkem. 

Ostatně z takové dohody by vyplývalo, že současně ve stejném rozsahu, v jakém se jejich 

vzájemné pohledávky kryjí, zaniká též oprávnění postupitele vymáhat postoupenou 

pohledávku na účet postupníka. Ani tento závěr ovšem není bez pochybností. 

 Pravidla o započtení pohledávek v případě změny v osobě věřitele pohledávky však 

dopadají právě jen na takové změny v osobě věřitele pohledávky, která má zaniknout 

započtením, jejichž právním důvodem je postoupení pohledávky, ať jednorázové nebo 

opakované. Tato pravidla se neprosadí v případě změny věřitele z jiného právního důvodu, 

zejména v důsledku přechodu pohledávky.436 Totéž pak platí i o jiných případech změny 

                                                             
435 Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. – op. cit. v pozn. 33, s. 1582, 
Kabzanová, I. – K právní povaze závazku mezi postupitelem a postupníkem vyjádřeného v § 530 odst. 1 ObčZ, 
Soudní rozhledy, 2003, č. 11, s. 373 nebo Eliáš, K. – op. cit. v pozn. 431, s. 117. Tento autor ovšem připouští i 
jiný vztah mezi postupitelem a postupníkem při vymáhání postoupené pohledávky, než je nepřímé zastoupení. 
436 Shodně v poměru k právní úpravě započtení proti opakovaně postoupené pohledávky podle § 363 ObchZ 
Hušek, J. in Faldyna, F. a kol. – op. cit. v pozn. 388, s. 211 a Kotoučová, J. in Dědič, J. a kol. – Obchodní 
zákoník. Komentář. Díl IV. Praha: Polygon, 2002, s. 3395. Patrně však lze připustit, že k opakovanému 
postoupení pohledávky může dojít i tam, kde právním důvodem některé změny v osobě věřitele opakovaně 
postoupené pohledávky byla smlouva o prodeji podniku (Faldyna, F., Hušek, J., Pohl, T. – Zajištění a zánik 
obchodních závazků. Praha: ASPI, 2007, s. 163). 
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v osobě, která je stranou závazkového právního vztahu, jehož obsahem je pohledávka, která 

má zaniknout započtením. 

Dojde-li ke změně v osobě dlužníka v důsledku převzetí dluhu podle § 531 odst. 1 

ObčZ, přestanou být vzájemné pohledávky původního dlužníka vůči věřiteli způsobilé 

k započtení pro nedostatek vzájemnosti, i kdyby se s pohledávkou věřitele setkaly dříve, než 

změna v osobě dlužníka této pohledávky nastala. Důsledkem převzetí dluhu je zproštění 

původního dlužníka povinnosti uspokojit věřitelovu pohledávku. Jestliže věřitel se změnou 

v osobě dlužníka souhlasí a na místo dlužníka nastoupí jiná osoba, nemusí původní dlužník 

snášet ve svých majetkových poměrech uspokojení pohledávky věřitele nejen jejím 

skutečným splněním, ale ani náhradním způsobem. Jakkoli tedy podle § 531 odst. 4 ObčZ 

může i osoba, která dluh převzala, uplatnit námitky, které má vůči věřiteli původní dlužník, 

nepřísluší této osobě právo uplatnit vůči pohledávce věřitele vzájemnou pohledávku, kterou 

měl v době převzetí dluhu za věřitelem původní dlužník.437 Je tedy namístě zužující výklad § 

531 odst. 4 ObčZ v tom významu, že tomu, kdo převzal dluh, příslušejí jen takové námitky 

původního dlužníka vůči věřiteli, které vyvěrají ze závazkového právního vztahu, jehož 

obsahem je převzatý dluh.438 Vzájemná pohledávka původního dlužníka za věřitelem však 

obsahem tohoto závazkového právního vztahu není. Tím spíše samozřejmě nemůže osoba, 

která převzala dluh, uplatnit ani takovou pohledávku původního dlužníka za věřitelem, která 

vznikla až po převzetí dluhu. Totéž pak platí i naopak. Ani věřitel, který souhlasil s převzetím 

dluhu, nemůže přivodit zánik svého závazku vůči původnímu dlužníkovi započtením své 

pohledávky v době, kdy se již změnila osoba jejího dlužníka. 

Kdo bez dohody s dlužníkem převezme dluh smlouvou s věřitelem, stane se podle § 

531 odst. 2 ObčZ dlužníkem vedle původního dlužníka. V takovém případě zůstane 

způsobilost vzájemných pohledávek původního dlužníka vůči věřiteli k započtení zachována, 

protože nadále zůstává v právním postavení dlužníka. Vedle něj se stane dlužníkem třetí 

osoba, která jeho dluh převzala jen na základě dohody s věřitelem. Tato osoba sice může 

                                                             
437 Shodně Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. – op. cit. v pozn. 33, s. 1585; 
opačně Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. – op. cit. v pozn. 33, s. 1534, 
Hušek, J. in Faldyna, F. a kol. – op. cit. v pozn. 388, s. 202, Faldyna, F., Hušek, J., Pohl, T. – Zajištění a zánik 
obchodních závazků. Praha: ASPI, 2007, s. 157 nebo Kopáč, L. – op. cit. v pozn. 387, s. 232. Započtení 
pohledávky původního dlužníka za věřitelem osobou, která jeho dluh převzala, však patrně připouští Nejvyšší 
soud v usnesení ze dne 22. 2. 2011, sp. zn. 20 Cdo 1770/2009, v němž mezi výjimkami z předpokladu 
vzájemnosti pohledávek vypočítává též § 531 ObčZ. 
438 Tímto způsobem výslovně omezuje okruh námitek původního dlužníka, které může uplatit i ten, kdo převzal 
jeho dluh, § 1407 odst. 1 věta druhá ABGB, podle něhož osoba, která převzala dluh, může vůči věřiteli vznést 
námitky, které vyplývají z právního vztahu mezi věřitelem a dosavadním dlužníkem. (Der Übernehmer kann 
dem Gläubiger die aus dem Rechtsverhältnis zwischen diesem und dem bisherigen Schuldner entspringenden 
Einwendungen entgegensetzen.) 
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započítat vůči pohledávce věřitele své vlastní vzájemné pohledávky za věřitelem, avšak není 

oprávněna k započtení použít pohledávky původního dlužníka za věřitelem, protože by šlo o 

započtení provedené osobou, která má sice vůči adresátu právního úkonu směřujícího 

k započtení závazek, avšak nedostává se jí vzájemné pohledávky. Totéž ovšem platí i naopak. 

Původní dlužník nemůže poté, co se dlužníkem vedle něj stala na základě dohody s věřitelem 

podle § 531 odst. 2 ObčZ další osoba, započítat vůči pohledávce věřitele vzájemné 

pohledávky, které má za věřitelem tato další osoba. Rovněž věřitel dosáhne zániku svého 

závazku vůči některému z dlužníků započtením své pohledávky adresovaným právě tomu 

z dlužníků, který za ním má vzájemnou pohledávku. 

Přistoupí-li třetí osoba k peněžitému závazku dlužníka na základě dohody uzavřené 

s věřitelem podle § 533 ObčZ, podle níž se zaváže splnit takový závazek dlužníka, stává se 

dlužníkem vedle původního dlužníka a oba dlužníci jsou zavázáni společně a nerozdílně. Pro 

způsobilost vzájemných pohledávek společně a nerozdílně zavázaných dlužníků pak platí 

pravidla o započtení v případě pasivní solidarity, o nichž byl již podán výklad. Jakkoli i pro 

přistoupení k peněžitému závazku podle § 533 ObčZ se použije § 531 odst. 4 ObčZ, podle 

něhož přísluší dalšímu dlužníkovi vůči věřiteli námitky, které vůči němu má dosavadní 

dlužník, není osoba, která přistoupila k peněžitému závazku dlužníka, oprávněna použít 

k započtení vzájemné pohledávky původního dlužníka za věřitelem. Prosadí se tedy i zde 

pravidla pasivní solidarity, pokud jde o okruh vzájemných pohledávek, které může některý 

z dlužníků použít k započtení vůči pohledávce věřitele. Z tohoto důvodu nemůže použít 

osoba, která přistoupila k peněžitému závazku, k započtení vzájemné pohledávky původního 

dlužníka za věřitelem a původní dlužník nemůže použít k započtení vzájemné pohledávky této 

osoby za věřitelem.439 Započte-li však některý ze společně a nerozdílně zavázaných dlužníků 

svou vzájemnou pohledávku vůči pohledávce věřitele, způsobí tím její zánik i v poměru 

k druhému nebo dalším spoludlužníkům, jak odpovídá zásadám pasivní solidarity. 

Při převzetí plnění se třetí osoba podle § 534 ObčZ dohodne s dlužníkem, že splní jeho 

závazek vůči věřiteli. Ke změně v osobě dlužníka v důsledku takové dohody nedojde a právo 

žádat splnění závazku má vůči takové osobě pouze dlužník. Věřiteli na základě dohody o 

převzetí plnění právo vůči třetí osobě nevznikne. V důsledku toho nejsou pohledávky takové 

třetí osoby za věřitelem způsobilé k započtení s pohledávkou věřitele za dlužníkem, kterou se 

třetí osoba vůči dlužníkovi zavázala věřiteli splnit, a to pro nedostatek vzájemnosti.  

                                                             
439 Opačně Hušek, J. in Faldyna, F. a kol. – op. cit. v pozn. 388, s. 202 a Kopáč, L. – op. cit. v pozn. 387, s. 232 
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 Poukázkou opravňuje poukazatel poukazníka vybrat plnění u poukázaného a 

poukázaného zmocňuje, aby splnil poukazníkovi na účet poukazatele. Mezi poukazatelem a 

poukazníkem vzniká valutový poměr na základě dohody, která obsahuje zmocnění 

poukazníka k výběru plnění u poukázaného a z níž vyplývá důvod takového zmocnění.440 

Přijetím poukázky, ke kterému je poukázaný podle § 536 odst. 1 ObčZ povinen, pokud je to, 

co má podle poukázky plnit, již poukazateli dlužen, vzniká krycí vztah mezi poukazatelem a 

poukázaným, jehož obsahem je závazek poukázaného plnit poukazníkovi na účet poukazatele. 

Závazek poukázaného vůči poukazateli zanikne, jen jestliže splní podle poukázky 

poukazníkovi. Přijetím poukázky poukázaným vůči poukazníkovi pak vzniká mezi nimi 

výplatní poměr. V tomto vztahu může poukázaný podle § 537 ObčZ uplatnit vůči 

poukazníkovi jen takové námitky, které se týkají platnosti přijetí poukázky nebo které 

vyplývají z obsahu poukázky nebo z vlastních vztahů poukázaného k poukazníkovi. 

 Přijetím poukázky pozbývá poukázaný možnost započítat své vzájemné pohledávky za 

poukazatelem vůči pohledávce poukazatele za poukázaným. Přijetí poukázky zabraňuje 

poukázanému i v započtení jeho pohledávek za poukazatelem, které se s pohledávkou 

poukazatele za poukázaným setkaly v době před přijetím poukázky.  Zpětné účinky započtení, 

jež působí zánik pohledávek k okamžiku, kdy se setkaly jako způsobilé k započtení, však 

dovoluje poukázanému provést započtení i poté, co mu vůči poukazateli vznikla povinnost 

přijmout poukázku, protože poukazateli dluží to, co má podle poukázky plnit. Jestliže namísto 

přijetí poukázky započítá své vzájemné pohledávky za poukazatelem, zanikne v rozsahu, 

v jakém se jejich vzájemné pohledávky kryjí, pohledávka poukazatele za poukázaným, která 

je důvodem povinnosti poukázaného vůči poukazateli přijmout poukázku, a to se zpětnými 

účinky, které nastanou dříve, než poukázanému vznikla povinnost přijmout poukázku.441 

Po přijetí poukázky poukázaný přirozeně nemůže pro nedostatek vzájemnosti použít 

své pohledávky za poukazatelem k započtení, jímž by přivodil zánik svého závazku vůči 

poukazníkovi, který vyplývá z přijetí poukázky. Podle § 537 ObčZ však může uplatnit 

k započtení své vzájemné pohledávky za poukazníkem.442 Jestliže poukázaný započte tyto 

pohledávky vůči pohledávce poukazníka, zanikne nejen jeho povinnost plnit poukazníkovi, 

která vyplývá z poukázky, nýbrž se současně zprostí i svého závazku vůči poukazateli, byl-li 

důvodem přijetí poukázky. Podle § 536 odst. 1 ObčZ sice jeho závazek vůči poukazateli 

zanikne pouze tím, že splní poukazníkovi podle poukázky, avšak stejný závěr je třeba 

                                                             
440 Dvořák, J. in Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J. a kol. – op. cit. v pozn. 2, s. 111 
441 K tomu i Grulich, T. – O poukázce, Právní rozhledy, 2011, č. 1, s. 7 
442 Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. – op. cit. v pozn. 33, s. 1594 
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přijmout, jestliže poukázaný uspokojí pohledávku poukazníka náhradním způsobem, který 

spočívá v započtení vzájemné pohledávky poukázaného za poukazníkem. 

Jakkoli je právní úprava poukázky zařazena v občanském zákoníku mezi důvody 

změny v osobě věřitele nebo dlužníka, přesto ani přijetím poukázky se osoba věřitele 

pohledávky poukazatele za poukázaným, pokud poukazateli taková pohledávka za 

poukázaným přísluší, nezmění, stejně jako se nezmění dlužník pohledávky poukazníka za 

poukazatelem, pokud taková pohledávka byla důvodem, pro který poukazatel poukázkou 

zmocnil poukazníka, aby na poukazatelův účet vybral plnění u poukázaného. Jinými slovy, 

přijetím poukázky nevstupuje poukazník namísto poukazatele do právního postavení věřitele 

pohledávky poukazatele za poukázaným ani se poukázaný namísto poukazatele nestává 

dlužníkem pohledávky, kterou má vůči poukazateli poukazník. To vyplývá i z povinnosti 

poukazníka oznámit poukazateli podle § 536 odst. 2 ObčZ nejen okolnost, že poukazník 

nechce poukázku použít nebo poukázaný odpírá její přijetí, nýbrž i okolnost, že poukázaný 

odepřel plnění podle poukázky již přijaté. Kdyby se poukazatel zprostil svého závazku vůči 

poukazníkovi již tím, že poukazník souhlasil se zmocněním vybrat plnění u poukázaného a 

poukázaný přijal poukázku, bylo by oznámení poukazníka poukazateli o tom, že poukázaný i 

přes přijetí poukázky podle poukázky neplní, bez významu, protože závazek poukazatele vůči 

poukazníkovi by již zanikl a ve stejném rozsahu by zanikla i pohledávka poukazatele za 

poukázaným, pokud takovou pohledávku vůbec měl. 

Má-li poukazatel za poukázaným pohledávku, představuje tedy poukázka spíše případ, 

kdy se poukázaný může zprostit svého závazku vůči poukazateli plněním třetí osobě, a to na 

základě příkazu poukazatele jako svého věřitele. Tak je třeba rovněž nahlížet možnost 

započtení pohledávek z hlediska poukazníka a z hlediska poukazatele v době po přijetí 

poukázky poukázaným. Přijetím poukázky vzniká přímé právo poukazníka domáhat se po 

poukázaném plnění podle poukázky. Může tedy pohledávku, která mu za poukázaným takto 

vznikla, započítat se svým vzájemným závazkem vůči poukázanému. Takový postup je 

protějškem oprávnění poukázaného uplatnit vůči poukazníkovi námitky, které vyplývají 

z jeho vlastních vztahů k poukazníkovi. Nezaniká-li ovšem přijetím poukázky závazek 

poukazatele vůči poukazníkovi, nebrání souhlas poukazníka s přijetím zmocnění poukazatele, 

aby plnění vybral u poukázaného, ani započtení pohledávky, kterou má poukazník nadále za 

poukazatelem a jež byla důvodem tohoto zmocnění, se vzájemným závazkem poukazníka 

vůči poukazateli.  

Plná moc poukazatele udělená poukazníkovi, aby plnění vybral u poukázaného, ani její 

přijetí poukazníkem nezbavuje poukazníka možnosti uspokojit vzájemnou pohledávku 
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poukazatele za poukazníkem, ať splněním nebo započtením s pohledávkou poukazníka za 

poukazatelem, která byla důvodem poukázky. V rozsahu, v jakém se vzájemné pohledávky 

poukazníka a poukazatele kryjí, zanikne jejich započtením i závazek poukazatele vůči 

poukazníkovi, aniž by k tomu bylo třeba plnění poukázaného poukazníkovi. Splní-li ovšem 

poukázaný poukazníkovi podle poukázky, ačkoli pohledávka poukazníka za poukazatelem po 

přijetí poukázky zanikla, zprostí se tím v souladu s § 536 odst. 1 ObčZ přesto svého závazku 

vůči poukazateli. Vypořádání se pak musí provést mezi poukazníkem a poukazatelem, a to 

podle zásad bezdůvodného obohacení. 

Dokud jej plnění poukázaného poukazníkovi podle poukázky nezprostilo závazku vůči 

poukazníkovi, je i poukazatel oprávněn splnit svůj závazek vůči poukazníkovi nebo započítat 

vůči poukazníkovi své vzájemné pohledávky za poukazníkem, a přivodit tak zánik 

pohledávky poukazníka za poukazatelem, která byla důvodem poukázky. Stane-li se tak po 

přijetí poukázky a plní-li pak poukazníkovi i poukázaný podle poukázky, zprostí se i zde 

poukázaný svého závazku vůči poukazateli a poukazník je povinen takové plnění vydat 

poukazateli jako bezdůvodné obohacení. Sporné však může být, zda poukazatel po přijetí 

poukázky smí jednat proti svému příkazu a započítat svou pohledávku za poukázaným, kvůli 

níž byl poukázaný povinen poukázku přijmout, se svými vzájemnými závazky vůči 

poukázanému, zatímco poukázaný po přijetí poukázky takové započtení provést nemůže.  

Takové jednání poukazatele by odporovalo nejen jeho příkazu poukázanému, ale i 

jeho dohodě s poukazníkem, která vznikla přijetím poukazatelova zmocnění, aby poukazník 

plnění vybral u poukázaného. Z těchto důvodů nezbývá než možnost započtení vzájemných 

pohledávek poukazatele a poukázaného v důsledku právního úkonu poukazatele odmítnout. 

Tomu odpovídá i právní úprava námitek poukázaného vůči poukazníkovi po přijetí poukázky 

podle § 537 ObčZ. Kdyby mohl poukazatel i po přijetí poukázky započítat svou pohledávku 

za poukázaným se vzájemnými pohledávkami poukázaného za poukazatelem, a způsobit tak 

jejich zánik, přesto by trvala povinnost poukázaného vůči poukazníkovi plnit podle poukázky, 

protože vůči poukazníkovi nemůže poukázaný účinně uplatnit námitky, které pocházejí z jeho 

vztahu k poukazateli. Již proto nelze zánik vzájemných pohledávek po přijetí poukázky 

připustit nejen v důsledku právního úkonu poukázaného vůči poukazateli, ale ani poukazatele 

vůči poukázanému. 

Potíže nepůsobí otázka započtení v případě zastoupení. Občanský zákoník upravuje 

pouze přímé zastoupení. Zástupce při přímém zastoupení jedná jménem a na účet 

zastoupeného. Z přímého zastoupení vznikají podle § 22 odst. 1 věta druhá ObčZ práva a 

povinnosti přímo zastoupenému. Z toho vyplývá, že mezi stranou závazkového právního 
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vztahu a přímým zástupcem druhé strany nemůže nastat vzájemnost pohledávek. Dlužník 

proto nemůže vůči pohledávce věřitele započítat svou pohledávku za přímým zástupcem 

věřitele ani naopak. A ovšem věřitel nemůže svou pohledávku za dlužníkem započítat se 

svým závazkem vůči přímému zástupci dlužníka.443 Přímé zastoupení tedy nemůže mít na 

splnění předpokladu vzájemnosti pohledávek žádný vliv a vzájemnost pohledávek trvá jen 

mezi věřitelem a dlužníkem.444 

Naproti tomu nepřímé zastoupení občanský zákoník neupravuje, avšak je vlastní 

některým pojmenovaným smlouvám jak podle občanského zákoníku, tak podle obchodního 

zákoníku, například smlouvě o obstarání prodeje věci podle § 737 a násl. ObčZ, zasílatelské 

smlouvě podle § 601 a násl. ObchZ nebo komisionářské smlouvě podle § 577 násl. ObchZ, 

jejímiž jsou předešlé pojmenované smlouvy podtypy. Nepřímý zástupce jedná vlastním 

jménem na účet zastoupeného. Práva nebo povinnosti vznikají zástupci, avšak podle smlouvy 

uzavřené se zastoupeným je povinen je na něj převést.445 Dokud je nositelem práv a závazků, 

které nabyl při jednání na účet zastoupeného, je mezi zástupcem a druhou stranou 

závazkového právního vztahu splněn předpoklad vzájemnosti pohledávek. Poté, co je převedl 

na zastoupeného, nastupuje vzájemnost v poměru k zastoupenému. Na právním důvodu 

takového převodu pak závisí, přetrvá-li změnu v subjektu závazkového právního vztahu 

z nepřímého zástupce na zastoupeného i vzájemnost v poměru k nepřímému zástupci a 

v jakém rozsahu. 

Strany mohou podle § 50 odst. 1 ObčZ uzavřít smlouvu také ve prospěch třetího. Třetí 

osoba je podle § 50 odst. 2 ObčZ ze smlouvy oprávněna okamžikem, kdy k ní projeví souhlas. 

Dokud třetí osoba nedá souhlas, platí smlouva podle § 50 odst. 3 ObčZ jen mezi těmi, kdo ji 

uzavřeli, a právo na plnění má strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila, není-li 

dohodnuto jinak. Nevyplývá-li tedy ze smlouvy ve prospěch třetího něco jiného, může 

smluvní věřitel (promisar) do doby, než se smlouvou projeví třetí osoba, v jejíž prospěch byla 

smlouva uzavřena, souhlas, obsah závazkového právního vztahu mezi smluvním věřitelem 

(promisarem) a smluvním dlužníkem (promitentem) změnit jednostranným právním úkonem, 

kterým požádá promitenta o plnění pro sebe. Promitent nemůže plnění promisarovi odmítnout 

s odůvodněním, že se zavázal plnit třetí osobě.446  

                                                             
443 Jen tato okolnost však nevylučuje, aby strana adresovala jednostranný právní úkon směřující k započtení 
vzájemných pohledávek se zastoupeným jeho zástupci s účinky pro zastoupeného (shodně pro procesní zástupce 
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2011, sp. zn. 33 Cdo 1601/2009). 
444 Knapp, V. – op. cit. v pozn. 4, s. 222 
445 Knapp, V., Knappová, M. in Knappová Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J. a kol. – op. cit. v pozn. 30, s. 
199 
446 Knapp, V., Knappová, M  in Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J. a kol. – op. cit. v pozn. 2, s. 50 
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Jakmile však třetí osoba se smlouvou projeví souhlas, nastupuje její právo domáhat se 

plnění vůči promitentovi. Naopak promisar již plnění po promitentovi žádat nemůže. Třetí 

osoba se však svého práva, které jí vůči promitentovi vzniklo tím, že se smlouvou projevila 

souhlas, může jednostranným právním úkonem vzdát.447 V takovém případě zanikne podle § 

50 odst. 2 posl. věta ObčZ nejen závazkový právní vztah mezi promitentem a třetí osobou, 

nýbrž i závazkový právní vztah mezi promitentem a promisarem založený smlouvou ve 

prospěch třetího, ledaže se pro ten případ promisar a promitent dohodli, že promitent bude 

plnit místo třetí osoby promisarovi. Jestliže třetí osoba souhlas se smlouvou, která byla v její 

prospěch uzavřena, odepře, platí totéž, co do doby, než souhlas nebo odepření souhlasu třetí 

osoba projeví, a promisar je tak oprávněn žádat plnění pro sebe, jak vyplývá z § 50 odst. 3 

posl. věta ObčZ. 

Možnost započtení pohledávek mezi stranami trojstranného právního vztahu 

založeného smlouvou ve prospěch třetího a souhlasem třetí osoby s touto smlouvou je třeba 

poměřovat nejen z hlediska vzájemnosti jejich pohledávek, nýbrž i z hlediska stejnorodosti 

předmětu jejich plnění. V období do okamžiku, kdy třetí osoba projeví souhlas se smlouvou, 

která byla uzavřena v její prospěch, trvá závazkový právní vztah pouze mezi promisarem a 

promitentem. Má-li promitent pohledávku za promisarem z jiného právního důvodu, nemůže 

takovou pohledávku použít k započtení vůči pohledávce promisara za promitentem 

vyplývající ze smlouvy ve prospěch třetího. Dokud totiž promisar nepožádá promitenta o 

plnění pro sebe, je obsahem závazku promitenta vůči promisarovi činnost, která spočívá 

v plnění promitenta třetí osobě. Takový závazek nemůže být téhož druhu jako případná 

pohledávka promitenta za promisarem, která vznikla z jiného právního důvodu. Z tohoto 

důvodu se obě pohledávky nemohou setkat, a proto je nelze započítat. To platí nejen pro 

započtení, jež by provedl promitent vůči promisarovi, ale i pro započtení právním úkonem 

promisara adresovaným promitentovi. 

Požádá-li však o to promisar promitenta dříve, než třetí osoba projeví souhlas se 

smlouvou, která byla v její prospěch uzavřena, je promitent povinen plnit promisarovi, a proto 

může rovněž započítat své vzájemné pohledávky za promisarem, jejichž předmětem je plnění 

téhož druhu, jsou-li i jinak způsobilé k započtení. Stejné započtení může provést také 

promisar vůči promitentovi, a zprostit se tak svého vzájemného závazku vůči promitentovi. 

Poté, co třetí osoba projeví souhlas se smlouvou uzavřenou v její prospěch, je ovšem 

promitent povinen plnit výlučně této osobě. Má-li za ní vzájemnou pohledávku a jsou-li obě 

                                                             
447 Třebaže podle obecné právní úpravy obsažené v § 574 odst. 1 ObčZ vzdání se práva vyžaduje souhlas 
dlužníka. 
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pohledávky způsobilé k započtení, může takové započtení provést jak promitent, tak třetí 

osoba. V důsledku tohoto započtení se promitent zprostí rovněž svého závazku vůči 

promisarovi, jenž spočívá v povinnosti plnit třetí osobě. I když podle § 50 odst. 2 věta druhá 

má promitent proti třetí osobě tytéž námitky jako proti promisarovi, neznamená to, že by 

mohl vůči pohledávce třetí osoby provést započtení za použití svých pohledávek za 

promisarem. Tyto pohledávky by totiž nemohl použít ani k započtení vůči promisarovi, 

protože jeho závazek vůči němu spočívá pouze v povinnosti poskytnout plnění třetí osobě, a 

pro nedostatek stejnorodosti předmětu plnění nemůže být způsobilý k započtení se 

vzájemnými závazky promisara vůči promitentovi. 

Povinnost promitenta plnit promisarovi místo třetí osobě nastupuje i bez žádosti 

promisara, jestliže třetí osoba odepře souhlas se smlouvou uzavřenou v její prospěch nebo 

jestliže souhlas již jednou k této smlouvě udělený odvolala tím, že se vzdala svého práva na 

plnění vůči promitentovi a současně se promisar s promitentem pro tento případ dohodli, že 

promitent má plnit promisarovi. I zde pak dojde k odstranění překážky pro započtení 

vzájemných pohledávek promitenta a promisara, která spočívala v tom, že se závazek 

promitenta vůči promisarovi založený smlouvou ve prospěch třetího omezoval pouze na 

povinnost poskytnout plnění třetí osobě. Promitent a promisar tak mohou započítat vzájemné 

pohledávky, které jsou způsobilé k započtení, stejně jako v případě, kdy promisar požádal 

promitenta o plnění podle smlouvy ve prospěch třetího pro sebe dříve, než s touto smlouvou 

souhlasila osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena. 

Zbývá vyřešit otázku, zda v souvislosti se smlouvou ve prospěch třetího může dojít 

k započtení vzájemných pohledávek mezi promisarem a třetí osobou. Souhlas třetí osoby se 

smlouvou uzavřenou v její prospěch zakládá právo třetí osoby na plnění podle této smlouvy 

výlučně proti promitentovi. Třetí osoba tedy nemůže žádat plnění, jež jí podle smlouvy 

uzavřené v její prospěch náleží, po promisarovi. V případě, že však promitent svůj závazek 

vůči třetí osobě nesplní nebo jej splní vadně a třetí osobě z toho vznikne škoda, mohla by se 

náhrady takové škody domáhat i po promisarovi, pokud by vznik škody byl v příčinné 

souvislosti s porušením povinnosti promisara.448 Tak by v souvislosti se smlouvou uzavřenou 

ve prospěch třetí osoby mohla vzniknout pohledávka třetí osoby za promisarem. Měl-li by 

promisar za třetí osobou vzájemnou pohledávku, která by byla způsobilá k započtení, byla by 

jedna nebo obě strany oprávněny způsobit zánik takových vzájemných pohledávek 

započtením.  

                                                             
448 Knapp, V., Knappová, M  in Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J. a kol. – op. cit. v pozn. 2, s. 50 
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Z hlediska předpokladu vzájemnosti pohledávek při zajištění závazku ručením volí 

právní úprava obsažená v občanském zákoníku přístup, který zvýhodňuje ručitele. Ručitel 

může podle § 548 odst. 2 ObčZ proti věřiteli uplatnit všechny námitky, které by měl proti 

věřiteli dlužník. Vznikne-li proto věřiteli pohledávky zajištěné ručením právo žádat splnění 

odpovídajícího dluhu po ručiteli, může ručitel vůči zajištěné pohledávce započítat nejen své 

vlastní vzájemné pohledávky za věřitelem zajištěné pohledávky, nýbrž i vzájemné pohledávky 

dlužníka za tímto věřitelem, které by dlužník sám mohl použít k započtení proti pohledávce 

zajištěné ručením. Opačně to však neplatí. Dlužník se nemůže zprostit svého závazku 

zajištěného ručením tím, že by vůči němu započítal pohledávky ručitele za svým věřitelem. A 

ovšem věřitel může svou pohledávku zajištěnou ručením použít k započtení se vzájemnými 

závazky vůči dlužníkovi jen jednostranným právním úkonem adresovaným dlužníkovi nebo 

dohodou o započtení uzavřenou rovněž s dlužníkem. 

V obchodních závazkových vztazích platí totéž podle výslovného pravidla obsaženého 

v § 306 odst. 2 ObchZ, podle něhož může ručitel použít vůči věřiteli pohledávky zajištěné 

ručením k započtení pohledávky dlužníka vůči věřiteli, jestliže k započtení by byl oprávněn 

dlužník, kdyby věřitel vymáhal svou pohledávku vůči němu. Ručitel může i v obchodních 

závazkových vztazích použít k započtení rovněž své vlastní pohledávky vůči věřiteli 

pohledávky zajištěné ručením, jak vyplývá z téhož ustanovení. Také v obchodních 

závazkových vztazích se tedy v případě pohledávek zajištěných ručením ve prospěch ručitele 

upouští při započtení od předpokladu vzájemnosti pohledávek a ručitel může vůči věřiteli 

uplatnit k započtení jak své vlastní vzájemné pohledávky, tak vzájemné pohledávky dlužníka. 

Naproti tomu při zajištění závazku bankovní zárukou nemůže banka, která takovou 

záruku poskytla nebo potvrdila, vůči věřiteli podle § 317 ObchZ uplatnit námitky, které by 

byl oprávněn vůči věřiteli uplatnit dlužník, nevyplývá-li ze záruční listiny něco jiného. Podle 

§ 316 odst. 1 ObchZ pak může banka vůči věřiteli uplatnit pouze námitky, jejichž uplatnění 

záruční listina připouští. Možnost započtení vzájemných pohledávek dlužníka pohledávky 

zajištěné bankovní zárukou i vlastních vzájemných pohledávek banky za věřitelem zajištěné 

pohledávky právním úkonem banky směřujícím k takovému započtení by tedy musela 

vyplývat z obsahu záruční listiny. Proto ani dlužník podle § 321 odst. 3 ObchZ nemůže vůči 

bance poté, co byla bankou uspokojena věřitelova pohledávka, uplatnit námitky, které by 

mohl uplatnit vůči věřiteli, jestliže smlouva mezi bankou a dlužníkem neobsahovala 

povinnost banky zahrnout do záruční listiny uplatnění těchto námitek vůči věřiteli. 

Naopak věřitele zajištěné pohledávky poskytnutí bankovní záruky v možnosti 

započtení neomezuje. Může proto zajištěnou pohledávku použít k započtení jak se 
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vzájemným závazkem, který má vůči dlužníku, tak i se vzájemným závazkem vůči bance, 

která bankovní záruku poskytla, nebo bance, která bankovní záruku potvrdila, jakmile mu 

vůči nim vznikne právo na plnění podle záruční listiny. Rovněž dlužník může sám započítat 

svou vzájemnou pohledávku za věřitelem pohledávky zajištěné bankovní zárukou, popřípadě 

mohou věřitel a dlužník uzavřít dohodu o započtení těchto pohledávek.  

Dojde-li k zániku pohledávky zajištěné ručením, popřípadě bankovní zárukou 

započtením této pohledávky se vzájemnou pohledávkou ručitele nebo banky, která poskytla 

nebo potvrdila bankovní záruku, za věřitelem zajištěné pohledávky, je právní postavení 

ručitele nebo banky vůči dlužníkovi zajištěné pohledávky stejné, jako kdyby ručitel nebo 

banka, která poskytla nebo potvrdila bankovní záruku, zajištěný závazek splnili, jakkoli 

právní úprava pohledávky ručitele, popřípadě banky za dlužníkem (§ 550 ObčZ, § 308 ObchZ 

a § 321 odst. 2 ObchZ) dlužníkovu povinnost vůči nim spojuje jen se skutečným splněním 

zajištěné pohledávky. Náhradní uspokojení zajištěné pohledávky započtením je však třeba 

klást naroveň jejímu skutečnému splnění. 

Uspokojí-li ručitel věřitele bez vědomí dlužníka, může dlužník podle § 309 ObchZ 

uplatnit vůči ručiteli všechny námitky, které byl oprávněn uplatnit vůči věřiteli, kdyby na něm 

věřitel splnění vymáhal. Dlužník však nemůže vůči ručiteli uplatnit námitky, na které dlužník 

ručitele neupozornil bez zbytečného odkladu po doručení zprávy, že věřitel uplatnil nároky 

z ručení. Z toho vyplývá, že v poměru mezi ručitelem, který uspokojil věřitele pohledávky 

zajištěné ručením, a dlužníkem § 309 ObchZ slevuje z předpokladu vzájemnosti pohledávek. 

Námitkou dlužníka, kterou ručitel opomněl uplatnit vůči věřiteli, ačkoli na ni dlužník ručitele 

upozornil, nebo o níž se ručitel nedozvěděl, protože věřitele uspokojil bez vědomí dlužníka, a 

nedal mu tak příležitost, aby jej na takovou námitku upozornil, jistě může být i námitka 

započtení vzájemné pohledávky dlužníka za věřitelem zajištěné pohledávky. Pak ovšem 

dlužník může použít takovou pohledávku k započtení vůči pohledávce ručitele za dlužníkem, 

třebaže se těmto pohledávkám nedostává vzájemnosti. Nakolik vstupuje ručitel do právního 

postavení uvolněného věřitelem zajištěné pohledávky, přibližuje se jeho vztah k dlužníkovi 

vztahům, jež vznikají mezi dlužníkem a postupníkem v případě postoupení pohledávky 

smlouvou. Jakkoli v tom směru občanský zákoník odpovídající právní úpravu neobsahuje, 

uplatní se obdobná pravidla i v závazkovém právním vztahu mezi ručitelem a dlužníkem 

zajištěného závazku, který spadá do věcné působnosti občanského zákoníku.449 

                                                             
449 I podle M. Škárové může dlužník v neobchodních závazkových vztazích vůči ručiteli uplatnit všechny 
námitky, které by mohl uplatnit vůči věřiteli (Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a 
kol. – op. cit. v pozn. 33, s. 1621). 
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Stejné závěry pak platí i pro bankovní záruku, spadá-li námitka započtení vzájemné 

pohledávky dlužníka za věřitelem pohledávky zajištěné bankovní zárukou do okruhu námitek, 

jejichž uplatnění vůči věřiteli měla banka podle smlouvy s dlužníkem zahrnout do záruční 

listiny. Jedině tyto námitky pak může dlužník podle § 321 odst. 3 ObchZ uplatnit vůči bance 

poté, co banka plnila věřiteli zajištěné pohledávky, a to i přes nedostatek vzájemnosti mezi 

pohledávkou banky vůči dlužníkovi a pohledávkou dlužníka za věřitelem pohledávky, kterou 

banka splnila na základě bankovní záruky. Jiné námitky však dlužník vůči bance uplatnit 

nemůže.  

Podle § 572 odst. 1 ObčZ zajišťuje ručení, které zajišťovalo závazek zaniklý 

v důsledku privativní novace, i závazek, který nahrazuje závazek původní. Jestliže však 

ručitel neprojeví souhlas s tím, aby byl zajištěn nový závazek, trvá zajištění jen v rozsahu 

původního závazku a všechny námitky proti dosavadnímu závazku zůstávají zachovány. Měl-

li tedy ručitel, který nesvolil k zajištění závazku, jímž byl na základě dohody věřitele 

s dlužníkem nahrazen dosavadní závazek, právo započítat proti původnímu závazku svou 

vlastní pohledávku za věřitelem nebo vzájemnou pohledávku dlužníka za věřitelem, přetrvá 

tato možnost i zánik původního zajištěného závazku v důsledku privativní novace, i kdyby 

vůči novému závazku, kterým byl původní závazek nahrazen, takové vzájemné pohledávky 

způsobilé k započtení nebyly. Vzhledem k tomu, že ručení trvá po zániku zajištěného závazku 

privativní novací jen v rozsahu původního závazku, nepřekážela by započtení vzájemných 

pohledávek, k němuž byl ručitel oprávněn proti původní zajištěné pohledávce věřitele, ani 

různost předmětu plnění těchto vzájemných pohledávek a závazku založeného na základě 

dohody věřitele a dlužníka o privativní novaci. 

Obchodní zákoník obsahuje vlastní právní úpravu zániku ručitelského závazku 

v důsledku zániku zajištěného závazku. Ustanovení § 311 odst. 1 ObchZ nejprve vyjadřuje 

akcesoritu ručitelského závazku tím, že se zánikem zajištěného závazku spojuje i zánik 

ručení. Z tohoto pravidla pak § 311 odst. 2 ObchZ připouští výjimky, pokud jde o zánik 

zajištěného závazku v důsledku nemožnosti plnění dlužníka a zániku právnické osoby, která 

je dlužníkem. Pravidlo o akcesoritě ručitelského závazku vyslovené § 311 odst. 1 ObchZ 

nepředstavuje výjimku oproti právní úpravě ručení obsažené v občanském zákoníku.  I když 

občanský zákoník totéž pravidlo neobsahuje výslovně, platí pro neobchodní závazkové vztahy 

totéž. Z toho vyplývá, že jen z § 311 odst. 1 ObchZ nelze usoudit, zda se výjimka z akcesority 

ručitelského závazku upravená v § 572 odst. 1 ObčZ pro zánik zajištěného závazku privativní 

novací uplatní i v obchodních závazkových vztazích.  
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Pro závěr o této otázce je proto určující § 311 odst. 2 ObchZ, který obsahuje výčet 

výjimek z akcesority ručitelského závazku. Tento výčet se jeví jako uzavřený, avšak na druhé 

straně může jeho význam spočívat naopak pouze v tom, že o tyto výjimky rozšiřuje případy, 

kdy ručení nezaniká v důsledku zániku zajištěného závazku ani podle občanského zákoníku. 

Vzhledem k postavení obchodního zákoníku vůči právním předpisům obecného občanského 

práva, zejména občanskému zákoníku, v němž obchodní zákoník vystupuje jako zvláštní 

právní předpis vůči právním předpisům obecným, a s přihlédnutím k tomu, že vyloučení § 

572 odst. 1 ObčZ by sotva vyjadřovalo zvláštnost obchodních závazkových vztahů, je třeba 

přisvědčit výkladu uvedenému na druhém místě. Jinak vyjádřeno, zánik závazku zajištěného 

ručením v důsledku privativní novace, k níž nedal ručitel souhlas, nevede k zániku ručení ani 

v obchodních závazkových vztazích a i v obchodních závazkových vztazích zůstávají 

v takovém případě ručiteli zachovány všechny námitky, jež mu příslušely vůči původní 

zajištěné pohledávce, včetně námitky započtení. 

Podobnou výjimku ve prospěch ručitele upravuje i § 516 odst. 3 ObčZ, podle něhož 

zajištění práv, jichž se týká dohoda o změně závazku, trvá nadále. Jestliže však k dohodě 

došlo bez souhlasu ručitele, může proti věřiteli namítat vše, co by mohl namítat, kdyby 

dohody nebylo. Zůstává proto ručiteli zachováno i právo přivodit jednostranným právním 

úkonem zánik zajištěného závazku započtením, které mu příslušelo před změnou obsahu 

zajištěného závazku, k níž došlo bez jeho souhlasu, a to i kdyby po této změně jinak 

předpoklady zániku závazků započtením zanikly, zejména v důsledku změny předmětu plnění 

nebo doby splatnosti.450 V obchodním zákoníku zvláštní právní úprava chybí, a proto se tato 

pravidla použijí podle § 1 odst. 2 ObchZ i v obchodních závazkových vztazích. 

Z hlediska vzájemnosti pohledávek jako předpokladu započtení obsahuje významnou 

výjimku § 42 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, pokud jde o zánik pohledávek státu 

započtením. Předpoklad vzájemnosti pohledávek se u pohledávek státu zpřísňuje 

požadavkem, aby s pohledávkou státu, která má započtením zaniknout, byla příslušná 

hospodařit ta organizační složka státu, která má splnit vzájemnou pohledávku dlužníka za 

státem. Jde o obdobu požadavku shodné pokladny, která je předpokladem zániku pohledávek 

státu započtením podle právních úprav v Rakousku a Německu, o kterých byl podán výklad 

v části II.  Na rozdíl od nich však toto omezení platí pro započtení pohledávek státu vůbec, 

tedy i v případě, že je provádí stát jednostranným právním úkonem nebo na základě dohody 

                                                             
450 Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. – op. cit. v pozn. 33, s. 1544 
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s dlužníkem, byť by šlo o dohodu o započtení uzavřenou podle § 364 ObchZ, který dovoluje 

na jejím základě započítat jakékoli vzájemné pohledávky. Omezení vzájemnosti pohledávek 

státu vyplývající z § 42 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. je třeba dát přednost před právní 

úpravou započtení obsaženou v občanském a obchodním zákoníku, protože jsou v poměru 

zvláštní a obecné právní úpravy. 

Bez splnění předpokladu vzájemnosti nemohou pohledávky zaniknout započtením, 

jestliže právní předpisy z tohoto předpokladu nepřipouštějí výjimku. Nerozhoduje přitom, zda 

právním důvodem započtení má být jednostranný právní úkon nebo dohoda. Ani souhlas třetí 

osoby, jíž by náležela pohledávka, kterou by jiná osoba použila k započtení, by nepostačoval 

k tomu, aby její pohledávka mohla v důsledku takto provedeného započtení zaniknout. Totéž 

platí i v případě, že by taková třetí osoba souhlasila se započtením svého závazku za použití 

pohledávky, která by nebyla vzájemná. Otázky však vyvolává povaha dohody mezi více než 

dvěma osobami, které mají pohledávky i závazky pouze mezi sebou, avšak tyto pohledávky a 

závazky nejsou vzájemné. Zánik těchto pohledávek započtením vylučuje nedostatek jejich 

vzájemnosti.451 Bez splnění tohoto předpokladu strany nemohou započtení dosáhnout ani na 

základě dohody a musely by nejprve učinit právní úkony směřující ke změně v osobě věřitele 

nebo dlužníka, aby mezi svými pohledávkami nastolily vzájemnost a poté je mohly započítat. 

Sotva by však bylo jen z toho důvodu možné prohlásit jejich dohodu, které by 

nepředcházely změny v osobě věřitelů nebo dlužníků, za neplatnou, a to i kdyby ji strany 

označily jako dohodu o započtení. Taková dohoda se zdánlivě nejvíce přibližuje dohodě o 

prominutí dluhu podle § 574 odst. 1 ObčZ, protože na rozdíl od započtení nevede 

k uspokojení pohledávky věřitele. Stranou dohody, jejímž výsledkem má být zánik závazků 

více osob, jež však nejsou vzájemné, musejí být jak věřitelé, tak i dlužníci každého takového 

závazku. Od dohody o prominutí dluhu se však liší tím, že se věřiteli dostává určité majetkové 

hodnoty, jež spočívá v zániku jeho závazku vůči jiné straně než dlužníku jeho pohledávky, a 

to buď na úkor pohledávky dlužníka vůči této jiné straně nebo na úkor pohledávky další 

strany vícestranné dohody, jež má vést k zániku závazků. Nejde tedy ani o započtení ani o 

prominutí dluhu.  

Patrně by však mohlo jít o dohodu o zrušení závazku podle § 572 odst. 2 ObčZ, 

protože mezi stranami mají dosud nesplněné závazky zaniknout, aniž by je nahradily jiné 

závazky. Oproti § 573 ObčZ, podle něhož současně zaniká i závazek druhé strany, nevyplývá-
                                                             
451 Shodně Faldyna, F. in Faldyna, F., Pokorná, J., Tomsa, M., Rozehnalová, N., Večerková, E., Kobliha, I., 
Pohl, T., Balabán, P., Vítek, J., Ševčík, D. – Obchodní právo. Praha: ASPI, 2005, s. 674; opačně Kovařík, Z. in 
Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. – Obchodní zákoník. Komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, 
s. 1443 
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li výslovně z písemné dohody o zrušení závazku něco jiného, však na základě dohody, která 

směřuje k zániku závazků více než dvou stran, jež nejsou vzájemné, mají zaniknout vždy jen 

závazky jedné strany oboustranně zavazující smlouvy. Současně však zanikne věřitelův 

závazek vůči jiné straně dohody, a to ve stejném rozsahu, v jakém zanikla jeho pohledávka za 

dlužníkem. Ve srovnání s právním úkonem směřujícím k započtení vyžaduje dohoda o zrušení 

závazku podle § 572 odst. 3 ObčZ písemnou formu, jestliže se jí zrušuje závazek sjednaný 

písemně.452 Vzhledem k tomu, že k vyloučení účinků pro oboustranně zavazující smlouvy 

podle § 573 ObčZ je třeba výslovné dohody uzavřené písemně,453 vyžadovala by dohoda, 

která by směřovala k zániku pohledávek mezi více stranami, které nejsou vzájemné, písemnou 

formu vždy, jestliže by šlo o pohledávky z oboustranně zavazujících smluv. 

 

2. Stejnorodost předmětu plnění 

 

 K předpokladům zániku závazků započtením náleží rovněž stejnorodost předmětu 

jejich plnění. Stejně jako vzájemnost pohledávek vyplývá i předpoklad stejnorodosti předmětu 

plnění z podstaty započtení. Jestliže započtení představuje náhradní způsob uspokojení 

věřitelovy pohledávky, který spočívá v tom, že se jím věřitel zprošťuje svého vzájemného 

závazku vůči dlužníkovi, jehož hodnota je stejná jako hodnota pohledávky věřitele, která má 

zaniknout započtením, je nezbytným předpokladem dosažení takového účinku, aby byl 

předmět plnění obou pohledávek stejného druhu, a umožňoval tak určit jejich hodnotu podle 

stejného měřítka. Z druhé strany však započtení současně dovoluje straně, která činí právní 

úkon směřující k započtení, aby uspokojila i bez souhlasu adresáta tohoto právního úkonu 

svou vlastní vzájemnou pohledávku. Takového uspokojení může přirozeně dosáhnout jen 

z majetku toho, kdo je jejím dlužníkem, jak vyplývá z předpokladu vzájemnosti pohledávek. 

Z tohoto majetku však může odejmout pouze to, co jí podle obsahu její pohledávky náleží. 

Odtud vyvěrá předpoklad stejnorodosti předmětu plnění.454 

 Jinak vyjádřeno, předpoklad stejnorodosti předmětu plnění splňují pouze takové 

pohledávky, u kterých by plnění přijaté od dlužníka mohl věřitel bez dalšího použít ke splnění 

                                                             
452 K obdobným závěrům dospěl Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 22. 7. 1998, sp. zn. 32 Cdo 666/98, ve věci 
tzv. celostátních zápočtů prováděných na základě dohod mezi více než dvěma stranami, jejichž předmětem byly 
pohledávky stran dohody, jimž se však nedostávalo vzájemnosti. Takovou dohodu považoval Nejvyšší soud za 
platnou, ale důvodem zániku závazků, které byly jejím předmětem, nebylo započtení, nýbrž nepojmenovaná 
smlouva. V této souvislosti je však nutné připomenout, že šlo o pohledávky, které se spravovaly ještě 
hospodářským zákoníkem, a proto nebylo možné takovou dohodu poměřovat právní úpravou dohody o zrušení 
závazku podle § 572 odst. 2 ObčZ.  
453 Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. – op. cit. v pozn. 33, s. 1516 
454 Medicus, D. – op. cit. v pozn. 14, s. 131 



170 
 

svého vzájemného závazku vůči dlužníkovi. Jestliže by pouhým vrácením plnění, jehož se mu 

dostalo od dlužníka, věřitel nedosáhl splnění svého vzájemného závazku vůči dlužníkovi, 

nevykazují jejich vzájemné pohledávky stejnorodost předmětu plnění, a proto u nich chybí 

tento předpoklad započtení. Předpoklad stejnorodosti předmětu plnění splňují především 

peněžité pohledávky a vůbec pohledávky, jejichž předmětem plnění jsou věci určené podle 

druhu. Sama okolnost, že předmětem plnění obou pohledávek jsou věci stejného druhu, však 

ke splnění předpokladu stejnorodosti předmětu plnění nepostačuje. Takový předmět musí 

vykazovat i ostatní vlastnosti, které nesmějí odporovat vlastnostem předmětu plnění druhé 

pohledávky. Tyto vlastnosti nemusejí být totožné, postačí, může-li věřitel, který přijme plnění 

od dlužníka, poskytnout totéž plnění dlužníkovi na splnění svého vzájemného závazku. 

 Je-li proto předmětem plnění jiná věc než peníze určená podle druhu, musí mít takové 

vlastnosti, aby odpovídala předmětu plnění vzájemné pohledávky. Pokud tedy má dlužník 

plnit věřiteli věc stejného druhu, jakou má poskytnout i věřitel dlužníkovi ke splnění svého 

vzájemného závazku, avšak obě věci mají mít jiné vlastnosti co do jakosti nebo provedení, 

nemůže dlužník provést započtení vzájemných pohledávek, protože předmět plnění není 

stejného druhu. Pro závěr o způsobilosti pohledávek k započtení tak nepostačuje pouhé 

zjištění, že předmětem plnění pohledávek, které mají zaniknout započtením, jsou věci 

stejného druhu. Vzájemné pohledávky tedy nejsou stejného druhu, má-li například dlužník 

dodat věřiteli papír určité jakosti a provedení, zatímco věřitel je povinen dlužníkovi dodat 

rovněž papír, avšak jiné jakosti nebo provedení. Takové vzájemné plnění nelze použít ke 

splnění obou závazků, protože věřitel, který přijal plnění od dlužníka, nemůže totéž plnění 

použít ke splnění svého vzájemného závazku vůči dlužníkovi, ačkoli jde o věci stejného 

druhu. 

 Na druhé straně stejnorodost předmětu plnění neznamená, že by vlastnosti předmětu 

plnění pohledávek, které mají zaniknout započtením, musely být beze zbytku totožné. Postačí, 

lze-li plnění poskytnuté dlužníkem věřiteli použít i ke splnění vzájemného závazku věřitele 

vůči dlužníkovi. Je-li tedy dlužník například povinen dodat věřiteli kancelářský papír od 

určitého výrobce, zatímco věřitel má vůči dlužníkovi závazek dodat jakýkoli kancelářský 

papír, může věřitel svůj závazek vůči dlužníkovi započítat jednostranným právním úkonem, 

protože plnění, které mu od dlužníka náleží, by mohl použít ke splnění svého vzájemného 

závazku vůči dlužníkovi. Dlužník však jednostranně započítat nemůže, protože plnění, ke 

kterému je povinen vůči němu věřitel, by dlužník nemohl použít ke splnění svého vlastního 

závazku vůči věřiteli. 
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 Z toho dále vyplývá, že plnění stejného druhu podle § 580 ObčZ není totožné 

s tříděním hmotných věcí na věci určené jednotlivě a věci určené podle druhu. Z hlediska 

způsobilosti pohledávek k započtení není určující, zda předmětem jejich plnění je hmotná věc 

určená podle druhu, nýbrž okolnost, zda plnění, které obdrží věřitel od dlužníka ke splnění 

závazku dlužníka vůči věřiteli, může věřitel použít ke splnění svého vzájemného závazku vůči 

dlužníkovi. Jinými slovy, určující je zastupitelnost obou plnění. Přitom nejde o zastupitelnost 

ve významu třídění hmotných věcí na zastupitelné a nezastupitelné, nýbrž o zastupitelnost při 

splnění vzájemných pohledávek, které mají zaniknout započtením. Jestliže je předmětem 

plnění hmotná věc téhož druhu, mohou pohledávky předpoklad stejnorodosti předmětu plnění 

splňovat. Důvodem jejich způsobilosti k započtení však není již sama okolnost, že předmětem 

plnění jsou hmotné věci stejného druhu, nýbrž jedině možnost použít totéž plnění i ke splnění 

vzájemného závazku.  Předpoklad stejnorodosti předmětu plnění vyslovený § 580 ObčZ tedy 

nelze zaměňovat s hledisky určujícími pro třídění věcí. 

 Předpoklad stejnorodosti předmětu plnění, jehož splnění se vyžaduje pro závěr o 

způsobilosti pohledávek k započtení, rovněž nevyjadřuje, že by se z tohoto hlediska 

omezovala způsobilost k započtení pouze na pohledávky, jejichž předmětem jsou věci určené 

podle druhu.455 A ovšem nemůže vést ani k závěru o vyloučení pohledávek, jejichž plnění 

spočívá vůbec v něčem jiném než v dání věci, zejména pohledávek, jimž odpovídá závazek, 

jehož předmětem je konání nebo naopak zdržení se určité činnosti nebo strpění cizího konání. 

Jestliže by proto byl dlužník povinen plnit věřiteli jednotlivě určenou věc a věřitel by byl 

povinen poskytnout dlužníkovi z jiného důvodu tutéž jednotlivě určenou věc, bylo by plnění 

jejich vzájemných pohledávek stejného druhu v tom smyslu, že věřitel může předmět plnění 

závazku dlužníka použít ke splnění svého vzájemného závazku vůči dlužníkovi. Vzájemné 

pohledávky věřitele a dlužníka, jejichž předmětem plnění by byla stejná jednotlivě určená 

věc, by tedy byly z hlediska stejnorodosti předmětu plnění způsobilé k započtení.456 

 Závazky něco konat, něčeho se zdržet nebo něco strpět nejsou pojmově vyloučeny ze 

způsobilosti k započtení. Závazky ke konání však nejsou způsobilé k započtení z hlediska 

                                                             
455 Opačně např. Dvořák, J. in Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J. a kol. – op. cit. v pozn. 2, s. 137, Škárová, 
M. in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. – op. cit. v pozn. 33, s. 1534, Tomančáková, B. in 
Eliáš, K. a kol. – op. cit. v pozn. 413, s. 1694, nebo Jäger, M. – Vybrané otázky zániku závazků započtením, 
Právní rozhledy, 2009, č. 6, s. 191. Závěr o tom, že se pohledávky, jejichž předmět plnění je určen jednotlivě, 
nehodí k započtení, se přijímá celkem všeobecně. Nevystihuje však povahu započtení a lze jej založit jen na 
jazykovém vyjádření předpokladu stejnorodosti předmětu plnění podle § 580 ObčZ. Toto vyjádření je však 
poměrně kusé a zavádějící potud, že vyvolává dojem, jako by navazovalo na třídění hmotných věcí. 
456 Tak i Sedláček, J. in Rouček, F., Sedláček, J. (ed.) – op. cit. v pozn. 5, s. 370. Obecný zákoník občanský tento 
význam stejnorodosti předmětu plnění vyjadřoval v § 1438 obecného zákoníku občanského, podle něhož 
předmětem započtení jsou pohledávky takové povahy, že věc, která jedné straně náleží jako věřiteli, může být 
touto stranou jako dlužníkem splněna druhé straně. 
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stejnorodosti předmětu plnění, záleží-li na vlastnostech dlužníka nebo jsou-li určeny dalšími 

požadavky, jejichž splnění vylučuje, aby o nich bylo možné usoudit, že jsou stejného 

druhu.457 Zásadně nejsou k započtení způsobilé ani pohledávky, kterým odpovídá závazek 

něčeho se zdržet nebo něco strpět. Důvodem však není nedostatek stejnorodosti předmětu 

plnění, nýbrž účel těchto závazků, k jehož zmaření by započtením došlo. Započtení by tedy 

v těchto případech nevedlo k uspokojení věřitele, ale právě naopak, jeho pohledávka by 

zanikla, aniž by se mu dostalo rovnocenné hodnoty. V účelu těchto závazků lze proto 

spatřovat smluvený zákaz započtení.458 

 Peněžité pohledávky jsou zpravidla z hlediska stejnorodosti předmětu plnění způsobilé 

k započtení, protože věřitel může předmět plnění dlužníka použít ke splnění vzájemné 

pohledávky dlužníka za věřitelem. Pochybnosti o jejich způsobilosti k započtení vznikají, jde-

li o peněžité pohledávky v různých měnách. Zvláštní pravidla pro započtení peněžitých 

pohledávek znějících na různé měny obsahuje § 362 ObchZ, podle něhož jsou takové 

pohledávky způsobilé k započtení, jen když tyto měny jsou volně směnitelné. Pro 

započitatelnou výši těchto pohledávek je rozhodující střední devizový kurs platný v den, kdy 

se pohledávky staly způsobilými k započtení. Rozhodný je devizový kurs platný v místě sídla 

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

V obchodních závazkových vztazích lze tedy jednostranným právním úkonem přivodit zánik 

pohledávek znějících na různé měny započtením, jestliže jsou měny, ve kterých jsou takové 

pohledávky vyjádřeny, volné směnitelné. Pokud by byla některá pohledávka vyjádřena 

v měně, která není volně směnitelná, nebyly by způsobilé k započtení jednostranným právním 

úkonem a jejich zániku započtením by strany mohly dosáhnout jen na základě dohody 

uzavřené podle § 364 ObchZ. Pro závěr o tom, zda je některá měna volně směnitelná, jsou 

určující právní předpisy státu, o jehož měnu jde.459 

 Má-li věřitel pohledávky, která zní na určitou měnu, obdržet protihodnotu, jež je 

vyjádřena v jiné měně, musí se současně určit okamžik, ke kterému se vyhledává kurs 

rozhodný pro přepočtení obou měn. Tímto okamžikem je podle § 362 ObchZ okamžik, kdy se 

pohledávky setkaly jako způsobilé k započtení. Vzhledem k tomu, že v různých místech se 

rozhodný kurs může lišit, povolává obchodní zákoník k určení přepočtu mezi měnami, na 

které znějí pohledávky, jež mají zaniknout započtením, střední devizový kurz platný v místě 

                                                             
457 Becker, H. in Gmür, M. a kol. – op. cit. v pozn. 6, s. 635 
458 Obdobně tamtéž. Autor jako příklad závazků, jejichž předmětem je zdržení se určité činnosti, uvádí vzájemný 
závazek dvou sousedů nepronajmout pokoj studentovi hudby. Započtení těchto dvou závazků by nevedlo 
k dosažení účelu smlouvy, kterou byly založeny. 
459 Kopáč, L. – op. cit. v pozn. 387, s. 230 nebo Hušek, J. in Faldyna, F. a kol. – op. cit. v pozn. 388, s. 209 
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určeném podle osoby, která činí jednostranný právní úkon směřující k započtení. Jde-li o 

právnickou osobu, určuje se rozhodný devizový kurs podle jejího sídla. V případě fyzické 

osoby rozhoduje místo jejího podnikání. Nemá-li místo podnikání, zejména je-li stranou 

obchodního závazkového vztahu nepodnikatel, vyhledává se devizový kurs platný v místě 

jejího bydliště. Jakkoli má být rozhodné místo podnikání, popřípadě bydliště, nelze fyzické 

osobě, která činí právní úkon směřující k započtení, přiznat právo volby mezi devizovým 

kurzem určeným podle místa jejího podnikání a devizovým kurzem platným v jejím bydlišti. 

Použití výrazu popřípadě odpovídá spíše výklad, podle něhož se na prvním místě použije 

devizový kurs podle místa podnikání, a teprve chybí-li takové místo, rozhoduje devizový kurs 

platný v bydlišti strany, která činí jednostranný právní úkon směřující k započtení.460 

Pokud se v místě rozhodném pro určení devizového kursu, podle něhož se má provést 

přepočet měn pro určení výše pohledávek, které mají zaniknout započtením, nevyhlašuje 

střední devizový kurs, připadají v úvahu pro určení devizového kursu rozhodného pro 

přepočet měn devizové kursy vyhlašované jak ústředními bankami, tak i obchodními 

bankami.461 Nedohodnou-li se strany dříve, než některá z nich učiní právní úkon směřující 

k započtení, jaký z těchto devizových kursů má být pro přepočet měn v případě započtení 

jejich vzájemných pohledávek rozhodný, bylo by patrně možné připustit, že mezi nimi volí ta 

strana, která činí právní úkon směřující k započtení. Takové právo volby by se ovšem muselo 

vyčerpat doručením právního úkonu směřujícího k započtení adresátovi. Tento právní úkon 

k dosažení jeho určitosti nevyžaduje, aby v něm strana, která jej činí, uvedla, v jakém rozsahu 

se pohledávky, které na jeho základě mají započtením zaniknout, kryjí a často to není ani 

dobře možné. Jestliže tedy z právního úkonu směřujícího k započtení nevyplývá, jaký 

devizový kurs strana, která jej učinila, určila jako rozhodný pro přepočet měn, nemůže jej již 

určit dodatečně. 

Adresát právního úkonu směřujícího k započtení však musí mít jistotu o tom, v jakém 

rozsahu vzájemné pohledávky stran zanikly. Neurčí-li proto strana, která učinila právní úkon 

směřující k započtení, rozhodný devizový kurs tam, kde v místě, podle něhož se devizový 

kurs vyhledává, není vyhlašován střední devizový kurs, je zřejmě třeba vycházet při přepočtu 

měn z kursu, který je pro ni nejvýhodnější, tedy v důsledku jehož použití zanikne největší část 

jejího závazku vůči adresátu právního úkonu směřujícího k započtení. Takovým právním 

úkonem dala totiž najevo, že její vůle směřuje k zániku jejího závazku vůči adresátu tohoto 

                                                             
460 Opačně Hušek, J. in Faldyna, F. a kol. – op. cit. v pozn. 388, s. 210 
461 V době, kdy nabyl obchodní zákoník účinnosti, ještě Státní banka československá vyhlašovala střední 
devizové kursy, zatímco nynější kursový lístek České národní banky takový údaj neobsahuje. 
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právního úkonu. Přitom jí lze současně připisovat vůli ztratit co nejmenší část vlastní 

vzájemné pohledávky, kterou k započtení použila. 

Jestliže by právním důvodem započtení pohledávek znějících na různé měny byla 

dohoda a z této dohody by nevyplývalo jiné určení kursu rozhodného pro přepočet těchto 

měn, je sporné jak určení místa rozhodného pro vyhledání devizového kursu, tak hledisko pro 

určení devizového kursu v případě, že v rozhodném místě není vyhlašován střední devizový 

kurs. Určení místa pro vyhledání rozhodného devizového kursu pro přepočet měn podle § 362 

ObchZ není možné použít, protože důvodem započtení není návrh na uzavření dohody o 

započtení ani jeho přijetí, nýbrž teprve setkání shodného projevu vůle obou stran, kterým 

vznikne dohoda o započtení. Neobsahoval-li návrh na uzavření dohody o započtení určení 

rozhodného devizového kursu, je třeba vycházet stejně jako u jednostranného právního úkonu 

směřujícího k započtení z toho, že vůle strany, která navrhla uzavření dohody o započtení, 

směřovala k tomu, aby její závazek vůči adresátovi návrhu na uzavření takové dohody zanikl 

v co největším rozsahu za co nejmenšího použití její vzájemné pohledávky za adresátem 

tohoto návrhu.  

Jestliže pak adresát návrhu na uzavření dohody o započtení nepředložil protinávrh, ze 

kterého by vyplývalo jiné určení rozhodného devizového kursu, a namísto toho s návrhem na 

uzavření dohody o započtení souhlasil, nezbylo by, než rozhodný devizový kurs pro přepočet 

měn, v nichž jsou vyjádřeny pohledávky, které mají zaniknout započtením, vyhledat 

v souladu s vůlí strany, která navrhla uzavření dohody o započtení. Již z toho, že takový návrh 

učinila, vyplývá její vůle přivodit zánik svého závazku vůči adresátu návrhu v rozsahu, který 

by ji tohoto závazku co nejvíce zprostil, a přitom pozbýt vlastní vzájemnou pohledávku za 

adresátem jen v takovém rozsahu, jaký je k dosažení tohoto účelu nezbytně nutný. 

Neodporuje-li adresát návrhu na uzavření dohody o započtení takto projevené vůli, projevuje 

tím souhlas se započtením za použití takto určeného devizového kursu. Za takových okolností 

by se tedy určení devizového kursu rozhodného pro přepočet měn v souvislosti se započtením 

pohledávek vyjádřených v různých měnách na základě dohody nelišilo od jeho určení při 

započtení jednostranným právním úkonem. 

Naopak v nedostatku výslovného ujednání o devizovém kursu rozhodném pro 

přepočet měn, ve kterých jsou vyjádřeny pohledávky, jež mají zaniknout na základě dohody o 

započtení, není možné spatřovat neurčitost takové dohody, která by vedla k její neplatnosti.462 

                                                             
462 Podle Z. Kovaříka musejí strany rozhodný kurs v dohodě o započtení pohledávek znějících na různé měny 
sjednat, protože § 362 ObchZ se při započtení na základě dohody nepoužije (Kovařík, Z. in Pokorná, J., Kovařík, 
Z., Čáp, Z. a kol. – op. cit. v pozn. 451, s. 1448). 
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I když § 362 ObchZ nedává odpověď na otázku po rozhodném devizovém kurzu, mají-li 

pohledávky vyjádřené v různých měnách zaniknout na základě dohody o započtení, a omezuje 

se pouze na pravidla pro jeho určení při zániku závazků v důsledku započtení jednostranným 

právním úkonem, je možné již z projevené vůle strany, která navrhla uzavření dohody o 

započtení, usoudit na hlediska určující pro výběr devizového kursu rozhodného pro přepočet 

měn. Nelze však vyloučit, že by ze skutkových okolností, za jakých byl návrh na uzavření 

dohody o započtení učiněn, mohl vyplývat jiný závěr o devizovém kursu, jenž má být 

rozhodný pro přepočet měn, ve kterých jsou vyjádřeny pohledávky, jež mají zaniknout na 

základě dohody o započtení. 

Zatímco obchodní zákoník obsahuje pravidla pro započtení pohledávek vyjádřených 

v různých měnách, a tím je prohlašuje za způsobilé k započtení z hlediska stejnorodosti 

předmětu plnění, právní úprava započtení podle občanského zákoníku v této otázce mlčí. 

Pravidla o započtení těchto pohledávek podle obchodního zákoníku se proto jeví jako 

skutečná odchylka od obecného občanského práva, která má zřejmě vyjadřovat zvláštnosti 

obchodních závazkových vztahů, jakkoli i v neobchodních závazkových vztazích se mohou 

vyskytovat pohledávky vyjádřené v jiné než tuzemské měně. Pro jejich způsobilost 

k započtení je však třeba přijmout opačný závěr než v obchodních závazkových vztazích. Jak 

vyplývá z předchozího výkladu, o plnění stejného druhu jde tam, kde věřitel může plnění 

poskytnuté dlužníkem použít ke splnění svého vzájemného závazku vůči dlužníkovi. 

Z hlediska způsobilosti pohledávek vyjádřených v různých měnách, které jsou obsahem 

neobchodních závazkových vztahů, k započtení je proto určující odpověď na otázku, zda 

věřitel peněžité pohledávky vyjádřené v jedné měně může plnění poskytnuté dlužníkem 

v takové měně použít ke splnění vzájemné pohledávky dlužníka vyjádřené v jiné měně. 

Jinými slovy, pohledávky vyjádřené v různých měnách by mohly v neobchodních 

závazkových vztazích splňovat předpoklad stejnorodosti předmětu plnění, jen jestliže by 

dlužník mohl svůj závazek vyjádřený v určité měně splnit i bez souhlasu věřitele v jiné měně. 

Plnění v jiné měně by tedy muselo vést samo o sobě ke splnění a nejednalo by se o datio in 

solutum, které k dosažení zániku závazku splněním vyžaduje svolení věřitele. Z právní úpravy 

splnění se ovšem takové oprávnění dlužníka nepodává.463 Dlužník tedy plněním v jiné měně, 

                                                             
463 Na rozdíl od některých zahraničních právních úprav, které splnění pohledávky znějící na zahraniční měnu za 
určitých okolností dovolují splnit v tuzemské měně. Tak například podle § 244 odst. 1 BGB se může splnění 
uskutečnit v eurech, jestliže je místo plnění peněžitého závazku vyjádřeného v jiné měně než euro v tuzemsku, 
ledaže je výslovně sjednáno plnění v této jiné měně. (Ist eine in einer anderen Währung als Euro ausgedrückte 
Geldschuld im Inland zu zahlen, so kann die Zahlung in Euro erfolgen, es sei denn, dass Zahlung in der anderen 
Währung ausdrücklich vereinbart ist.) Podle čl. 84 odst. 2 OR, zní-li závazek na měnu, která není v místě placení 
tuzemskou měnou, může být dlužná částka přesto zaplacena v tuzemské měně podle její hodnoty v době 
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než ve které je vyjádřen jeho závazek, nemůže bez souhlasu věřitele dosáhnout splnění a 

z druhé strany věřitel je oprávněn takové plnění odmítnout. Nemůže-li dlužník plnit věřiteli 

v jiné než sjednané měně, nemůže mu takové plnění vnutit ani při náhradním uspokojení 

věřitelovy pohledávky započtením. V neobchodních závazkových vztazích tak při nedostatku 

jiné úpravy nejsou pohledávky vyjádřené v různých měnách způsobilé k započtení, a to pro 

nedostatek stejnorodosti předmětu plnění. 

Nezáleží přitom na ani na tom, zda je měna, v níž je závazek vyjádřen, jen měřítkem 

jeho hodnoty, které slouží k vyjádření výše závazku, nebo zda je sjednáno pouze splnění 

v této měně. V obou případech jsou vzájemné pohledávky vyjádřené v různých měnách 

nezpůsobilé k započtení pro nedostatek stejnorodosti předmětu plnění. Vzhledem k tomu, že 

se tento předpoklad v neobchodních závazkových vztazích uplatní i při zániku závazků na 

základě dohody o započtení, nemohou strany těchto vztahů přivodit zánik takových 

pohledávek započtením ani na základě dohody o započtení. To ovšem přirozeně stranám 

nebrání, aby dosáhly zániku takových pohledávek z jiného právního důvodu, například 

uzavřením dohody o zrušení závazku podle § 572 odst. 2 ObčZ nebo na základě vzájemného 

prominutí dluhu podle § 574 odst. 1 ObčZ. 

K závěru o způsobilosti pohledávek vyjádřených v různých měnách, které jsou 

obsahem neobchodních závazkových vztahů, k započtení nelze dospět ani za použití právní 

úpravy obsažené v obchodním zákoníku cestou analogie legis. Sama okolnost, že občanský 

zákoník neobsahuje zvláštní pravidla o započtení pohledávek znějících na různé měny, 

neznamená, že jde o mezeru v právu, nýbrž naopak představuje důvod pro jejich vyloučení ze 

způsobilosti k započtení. Prosazení právní úpravy obsažené v obchodním zákoníku v oblasti 

věcné působnosti občanského zákoníku tam, kde občanský zákoník ve skutečnosti má vlastní 

právní úpravu, by nadto odporovalo postavení obchodního zákoníku jako zvláštního právního 

předpisu v poměru k občanskému zákoníku jako obecnému základu soukromého práva vůbec, 

jak je vyjadřuje § 1 odst. 2 ObchZ. Pokud jde o způsobilost pohledávek znějících na různé 

                                                                                                                                                                                              
splatnosti, pokud není použitím slova „efektivně“ nebo obdobného dodatku sjednáno doslovné splnění smlouvy. 
(Lautet die Schuld auf eine Währung, die am Zahlungsort nicht Landeswährung ist, so kann die geschuldete 
Summe nach ihrem Wert zur Verfallzeit dennoch in Landeswährung bezahlt werden, sofern nicht durch den 
Gebrauch des Wortes «effektiv» oder eines ähnlichen Zusatzes die wortgetreue Erfüllung des Vertrags 
ausbedungen ist.)  Podle čl. 8 bod 8 čtvrtého uvozovacího nařízení k zavedení německých obchodně právních 
předpisů na území Rakouska ze dne 24. 12. 1938 uveřejněného pod č. I S 1999/1938 RGBl. se může splnění 
uskutečnit v říšské měně, jestliže je místo plnění peněžitého závazku vyjádřeného v zahraniční měně v tuzemsku, 
ledaže je výslovně sjednáno plnění v zahraniční měně (Ist eine in ausländischer Währung ausgedrückte 
Geldschuld im Inland zu zahlen, so kann die Zahlung in Reichswährung erfolgen, es sei denn, daß die Zahlung in 
ausländischer Währung ausdrücklich bedungen ist.). Šlo o převzetí pravidla obsaženého v německém občanském 
zákoníku v souvislosti se zavedením německého obchodního zákoníku na území Rakouska, který byl 
v Rakousku ponechán v platnosti i po osvobození. 



177 
 

měny k započtení, obsahuje tedy obchodní zákoník skutečnou odchylku od obecné právní 

úpravy podle občanského zákoníku. 

Zvláštnosti vykazuje započtení alternativních závazků. Lze-li závazek splnit více 

způsoby, má podle § 561 odst. 1 ObčZ právo volby dlužník, nebylo-li dohodnuto jinak. Od 

provedené volby však nelze odstoupit. Podobně podle § 327 odst. 1 ObchZ, lze-li závazek 

splnit několika způsoby, má právo určit způsob plnění dlužník, jestliže ze smlouvy nevyplývá, 

že toto právo přísluší věřiteli. Jestliže však věřitel neurčí tento způsob v době stanovené ve 

smlouvě, jinak do doby stanovené pro plnění, může dlužník určit způsob plnění. Jestliže na 

základě svého práva dlužník nebo věřitel, který je k tomu oprávněn, zvolí způsob plnění a 

sdělí jej druhé straně, nemůže podle § 327 odst. 2 ObchZ bez souhlasu druhé strany tento 

způsob změnit. 

Jestliže právo volby mezi jednotlivými předměty plnění, jimiž lze splnit alternativní 

závazek, přísluší dlužníkovi, může svou vzájemnou pohledávku započítat jednostranným 

právním úkonem se svým alternativním závazkem vůči věřiteli, jestliže alespoň jeden 

z předmětů plnění alternativního závazku splňuje předpoklad stejnorodosti s předmětem 

plnění vzájemné pohledávky dlužníka za věřitelem. Právní úkon dlužníka směřující 

k takovému započtení obsahuje současně i jeho volbu mezi jednotlivými předměty plnění 

alternativního závazku. Z právního úkonu směřujícího k započtení přitom vyplývá, že zvolil 

právě ten předmět plnění, který je téhož druhu jako předmět plnění vzájemné pohledávky 

dlužníka za věřitelem. Dlužník, jemuž přísluší volba, tedy nemusí se započtením vyčkat do 

doby, než věřiteli doručí právní úkon, kterým volbu vykonal, nýbrž volbu mezi jednotlivými 

předměty plnění alternativního závazku vykoná tím, že provede započtení se svou vzájemnou 

pohledávkou. Obdobně může ostatně postupovat i při splnění alternativního závazku. Již 

nabídkou určitého předmětu plnění dlužník současně vykonává právo volby mezi 

jednotlivými předměty plnění, jimiž lze alternativní závazek splnit.464 

 Vykonal-li již dlužník právo volby mezi předměty plnění, kterými může splnit 

alternativní závazek, nemůže od takto provedené volby ustoupit. Provedením volby se 

původně alternativní závazek soustředí na zvolený předmět plnění a jen tímto předmětem 

plnění lze nadále poměřovat způsobilost tohoto závazku k započtení z hlediska stejnorodosti 

předmětu plnění. Naopak věřitel alternativního závazku, u kterého právo volby přísluší 

dlužníkovi, nemůže provést jednostranné započtení své pohledávky, která odpovídá tomuto 

alternativnímu závazku, se vzájemným závazkem vůči dlužníkovi do doby, než dlužník 

                                                             
464 Knapp, V., Knappová, M  in Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J. a kol. – op. cit. v pozn. 2, s. 79 
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provede volbu. Kdyby věřitel alternativního závazku jednostranně započítal svou pohledávku, 

která alternativnímu závazku odpovídá, odňal by tím dlužníkovi právo volby mezi 

jednotlivými předměty, kterými jej může dlužník splnit. Poté, co dlužník učinil právní úkon, 

kterým volbu provedl, může věřitel započítat svůj vzájemný závazek s pohledávkou, která se 

provedenou volbou soustředila na zvolený předmět plnění, pokud splňují předpoklad 

stejnorodosti předmětu plnění. To ovšem přirozeně za předpokladu, že do té doby závazek 

dlužníka nezanikl jinak, zejména v případech, kdy dlužník provedl volbu současně se 

splněním nebo započtením. 

Totéž pak opačně platí tam, kde právo volby mezi jednotlivými předměty plnění 

alternativního závazku přísluší věřiteli. Důvodem, pro který má právo volby věřitel, však 

nemusí být jen dohoda s dlužníkem, z níž takové právo vyplývá. Toto právo může založit 

přímo zákon jako v případě volby věřitele mezi právy z odpovědnosti dlužníka za vady věci. 

Má-li tedy právo volby věřitel, může jednostranně započítat svou pohledávku, která odpovídá 

alternativnímu závazku dlužníka, se vzájemnou pohledávkou dlužníka, jestliže alespoň jeden 

z předmětů plnění alternativního závazku vykazuje stejnorodost předmětu plnění s předmětem 

plnění vzájemné pohledávky dlužníka. Do doby, než věřitel zvolí některý z předmětů plnění 

alternativního závazku, naproti tomu nemůže jednostranně započítat dlužník, protože by si tím 

přisvojil právo volby, které mu však nepřísluší. Poté, co věřitel volbu provedl, může věřitel i 

dlužník s původně alternativním závazkem dlužníka započítat jen takový vzájemný závazek 

věřitele, jehož předmět plnění je stejnorodý zvolenému předmětu plnění původně 

alternativního závazku. A ovšem i zde může věřitel volbu provést již tím, že učiní právní úkon 

směřující k započtení. 

Právo volby však nemusí příslušet dlužníku ani věřiteli alternativního závazku, nýbrž 

jimi určené třetí osobě. Dokud tato osoba mezi jednotlivými předměty plnění alternativního 

závazku nezvolí, nemůže jednostranným právním úkonem započítat dlužník ani věřitel, 

protože jinak by volbu provedli místo této třetí osoby. Naopak poté, co třetí osoba právo 

volby vykonala, mohou jednostranně započítat věřitel i dlužník, pokud má věřitel vůči 

dlužníkovi vzájemný závazek, jehož předmět plnění je téhož druhu jako předmět plnění 

zvolený třetí osobou. Bez ohledu na to, kdo má právo volby, mohou věřitel a dlužník vždy 

započítat dohodou, pokud alespoň jeden z předmětů plnění alternativního závazku vyhovuje 

předpokladu stejnorodosti předmětu plnění s předmětem plnění vzájemné pohledávky 

dlužníka za věřitelem. V obchodních závazkových vztazích mohou strany dosáhnout takového 

zániku svých vzájemných závazků i bez splnění tohoto předpokladu, jak vyplývá z § 364 

ObchZ.  
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V každém případě je uzavření dohody o započtení, v jejímž důsledku má alespoň 

zčásti zaniknout alternativní závazek, třeba současně připsat význam dohody, kterou se 

soustřeďuje předmět plnění původně alternativního závazku. Důvodem zde však není volba 

vykonaná osobou, která k tomu byla oprávněna, nýbrž dohoda věřitele a dlužníka. Zanikne-li 

započtením na základě dohody jen část původně alternativního závazku, musí dlužník plnit ve 

zbytku takový předmět, jaký odpovídá předmětu plnění vzájemné pohledávky dlužníka za 

věřitelem, protože dohodou o započtení strany současně soustředily předmět plnění původně 

alternativního závazku tak, aby byl téhož druhu jako předmět plnění vzájemné pohledávky 

dlužníka. Pokud však v obchodních závazkových vztazích na základě dohody započítaly 

alternativní závazek dlužníka s jeho vzájemnou pohledávkou za věřitelem, jejíž předmět 

plnění nebyl téhož druhu se žádným z předmětů plnění alternativního závazku dlužníka, pak 

ve skutečnosti k soustředění předmětu plnění tohoto alternativního závazku nedošlo. Zbývá-li 

po započtení jeho část, má tento zbytek závazku nadále alternativní předmět plnění a 

oprávněná osoba si ohledně něj podržela právo volby. 

 S alternativními závazky souvisí alternativa facultas. Na rozdíl od alternativního 

závazku má závazek v případě alternativy facultas při svém vzniku jen jediný předmět plnění. 

Dlužník je však oprávněn se za určitých okolností svého závazku vůči věřiteli zprostit tím, že 

věřiteli poskytne jiné pro ten případ předem sjednané plnění. Nastanou-li tyto okolnosti, je 

věřitel povinen takový náhradní předmět plnění přijmout, jestliže mu jej dlužník ke splnění 

nabídne. Odlišnost od alternativního závazku bývá spatřována v tom, že dlužník je jiné plnění 

oprávněn poskytnout věřiteli ke splnění svého závazku v důsledku objektivní skutečnosti, 

která nezávisí na jeho vůli, zatímco v případě alternativního závazku určuje předmět plnění 

svým rozhodnutím, přísluší-li mu právo volby. Z toho vyplývá, že do doby, než nastane 

okolnost, jež opravňuje dlužníka plnit něco jiného, než v čem spočíval předmět plnění při 

vzniku závazku, hodí se tento jeho závazek k započtení jen s těmi vzájemnými závazky 

věřitele, jejichž předmět plnění je stejného druhu jako předmět plnění při vzniku závazku 

dlužníka. 

 Poté, co nastaly okolnosti, které opravňují dlužníka zprostit se svého závazku vůči 

věřiteli náhradním plněním, je dlužník oprávněn, avšak nikoli povinen poskytnout věřiteli toto 

náhradní plnění, jež strany pro takový případ předem sjednaly.465 Pokud by plnění obou 

předmětů bylo objektivně možné, pouze by se splnění některého z nich lišilo svou obtížností, 

vyplývá z toho, že dlužník je poté, co nastanou okolnosti rozhodné pro vznik jeho práva 

                                                             
465 Knapp, V., Knappová, M. in Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J. a kol. – op. cit. v pozn. 2, s. 80 
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zprostit se svého závazku náhradním plněním, pouze oprávněn a nikoli povinen využít 

možnost takového náhradního plnění a jeho právní postavení je ve skutečnosti obdobné jako 

postavení dlužníka alternativního závazku, jemuž přísluší právo volby. Tím se pak musejí 

řídit i podmínky započtení závazku se sjednanou alternativou facultas, jež jsou proto shodné 

s podmínkami započtení alternativních závazků s právem volby, které má dlužník. Kdyby 

však v důsledku okolností, za nichž se dlužník může zprostit svého závazku vůči věřiteli 

náhradním plněním, nebylo původní plnění objektivně možné, byly by k jednostrannému 

započtení s takovým závazkem způsobilé jen takové vzájemné závazky, jejichž předmět 

plnění by byl stejného druhu jako náhradní předmět plnění vyplývající z alternativy facultas. 

Rozdílnost místa nebo způsobu plnění započtení nepřekážejí. Jestliže je předmět 

plnění závazků, které mají zaniknout započtením, stejného druhu, zůstávají tyto pohledávky 

způsobilé k započtení, i když se liší místo nebo způsob plnění. Jde-li o jednostranné 

započtení, zdá se, že podle nynější právní úpravy nepřísluší adresátovi právního úkonu 

směřujícího k započtení právo na vyrovnání nevýhod, které mu vznikly v důsledku započtení 

pohledávky s rozdílným místem nebo způsobem plnění.466 Započtení pohledávek 

jednostranným právním úkonem je výkonem práva. Odhlédnuto od možnosti výkonu práva, 

který by byl v rozporu s dobrými mravy a bez právního důvodu zasahoval do práv a 

oprávněných zájmů adresáta, z něj nemůže vzniknout škoda, a proto strana, která jednostranné 

započtení provedla, nemůže adresátovi takového právního úkonu odpovídat za nevýhody 

způsobené rozdíly v místu nebo způsobu plnění pohledávek, které zanikly započtením, jako 

by šlo o odpovědnost za škodu. Sotva by pak bylo možné vytýkat tomu, kdo učinil právní 

úkon směřující k započtení, porušení povinnosti předcházet škodám, a to tím spíše, že 

z hlediska způsobilosti pohledávek k započtení nemají rozdíly v místu a způsobu plnění 

význam.  

Na druhé straně však nelze přehlédnout, že i výkladem právních předpisů, které 

neobsahují právní úpravu odpovědnosti za nevýhody způsobené započtením pohledávek 

s různým místem nebo způsobem plnění, bývá často přijímán závěr o povinnosti tyto 

nevýhody nahradit.467 I současná tuzemská právní úprava v ojedinělých případech spojuje 

odpovědnost za škodu i s výkonem práva. Tak podle § 420a odst. 2 písm. a) ObčZ je škoda 

způsobena provozní činností, je-li způsobena oprávněným prováděním nebo zajištěním prací, 

                                                             
466 Na rozdíl od § 391 odst. 1 BGB, který přiznává adresátu právního úkonu směřujícího k započtení právo na 
náhradu škody, která mu vznikla v důsledku rozdílu v místu plnění (k tomu v podrobnostech část II., kapitola 3.). 
467 Pro švýcarský zákon o závazkovém právu srov. Bucher, E. - op. cit. v pozn. 23, s. 438, pro rakouský obecný 
zákoník občanský Griss, I. in Koziol, H., Bydlinski, P., Bollenberger, R. a kol. – op. cit. v pozn. 44, s. 1585 a 
před r. 1950 v Československu např. Mayr-Harting, R. – op. cit. v pozn. 330, s. 180. 
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jimiž je způsobena jinému škoda na nemovitosti nebo je mu podstatně ztíženo nebo 

znemožněno užívání nemovitosti.468 Kde však taková právní úprava chybí, závazek nahradit 

škodu, jejíž příčinou by byl výkon práva, nevzniká. Nelze tedy ani dospět k závěru, že by 

strana, která učinila jednostranný právní úkon směřující k započtení pohledávek s různým 

místem nebo způsobem plnění, byla nositelem mimoodpovědnostního závazku nahradit 

škodu, která v důsledku takového právního úkonu vznikla jeho adresátovi, protože chybí 

právní úprava, která by přenášela na stranu, jež činí jednostranný právní úkon směřující 

k započtení, povinnost nahradit ztrátu, která adresátovi vznikla započtením pohledávek 

s různým místem nebo způsobem plnění, a lokalizovala by tak takovou ztrátu u strany, která 

jednostranné započtení provedla. 

Povaze započtení, kterým se má předcházet zbytečnému poskytování a vracení téhož 

plnění mezi věřitelem a dlužníkem, naopak odpovídá, jestliže rozdíly v místu a způsobu 

plnění pohledávek, které jsou předmětem započtení, nemají vliv na závěr o stejnorodosti 

předmětu jejich plnění, a proto nepřekážejí jejich způsobilosti k započtení.469 Kdyby ovšem 

byly místo nebo způsob plnění natolik významné z hlediska účelu závazku, že by bylo možné 

stranám připisovat vůli, aby takové závazky zanikly splněním právě v takovém místě nebo 

takovým způsobem, bylo by třeba v ujednání o místu nebo způsobu jejich splnění spatřovat 

současně dohodu o zákazu započtení. Pohledávky, které takovým závazkům odpovídají, by 

tedy byly vyloučeny ze započtení, protože by započtení podle dohody stran nebylo 

přípustné.470 Lze-li proto výkladem právního úkonu, který závazek založil, zjistit, že by se 

zánik závazku započtením příčil účelu takového závazku, protože by se věřiteli nedostalo 

plnění ve sjednaném místě nebo sjednaným způsobem, je započtení takového závazku 

jednostranným právním úkonem nepřípustné. Nepřekáží však započtení na základě dohody, a 

to ani v neobchodních závazkových vztazích, protože důvodem nezpůsobilosti takových 

pohledávek k započtení není nedostatek stejnorodosti předmětu plnění, nýbrž smluvený zákaz 

započtení. 
                                                             
468 Jak na to upozorňuje Pelikánová, I. – Obchodní právo. 5. díl. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového 
občanského zákoníku). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 44 
469 Sedláček, J. in Rouček, F., Sedláček, J. (ed.) – op. cit. v pozn. 5, s. 370 
470 V. Knapp v souvislosti s takovými závazky považoval význam místa plnění z hlediska účelu závazku za 
důvod individualizace závazku, která mu odnímala stejnorodost předmětu plnění. V tomto pojetí tedy důvodem 
nedostatku způsobilosti těchto závazků k započtení není sjednaný zákaz započtení, nýbrž chybějící stejnorodost 
předmětu plnění (Knapp, V. – op. cit. v pozn. 4, s. 224). K obdobnému závěru dospěl i Sedláček, J. in Rouček, 
F., Sedláček, J. (ed.) – op. cit. v pozn. 5, s. 371, podle něhož v těchto případech se předmět plnění liší již tím, že 
dlužník není jen povinen poskytnout jej věřiteli, ale strany sjednaly příkaz zvláštního druhu, aby jej poskytl 
v určitém místě. Ke splnění svého závazku pak musí dlužník rovněž splnit tento příkaz, kterým se současně 
předmět plnění jeho závazku liší od předmětu plnění jeho případné vzájemné pohledávky za věřitelem. Podle J. 
Přiba stačí malá odchylka v jediné skutkové okolnosti, aby pohledávky nesplňovaly předpoklad stejnorodosti 
předmětu plnění (Přib, J. – op. cit. v pozn. 18, s. 41). 
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Jinými slovy, z hlediska stejnorodosti předmětu plnění je třeba zkoumat, zda by věřitel 

mohl předmět plnění poskytnutý dlužníkem použít ke splnění svého vzájemného závazku vůči 

dlužníkovi, i kdyby se splnění mělo stát v jiném místě nebo jiným způsobem, než jak má plnit 

dlužník věřiteli. Z tohoto důvodu nemůže mít místo nebo způsob plnění vliv na závěr o 

stejnorodosti předmětu plnění. Rozdíly v místu nebo způsobu plnění vzájemných závazků 

věřitele a dlužníka nepředstavují jejich dohodu o tom, co je předmětem plnění, nýbrž mohou 

mít nanejvýš význam dohody o zákazu započtení některého z těchto závazků. Pak se ovšem 

takové závazky vždy hodí k započtení na základě dohody stran, protože nadále vyhovují 

předpokladu stejnorodosti předmětu plnění, jehož splnění se v neobchodních závazkových 

vztazích vyžaduje pro zánik závazků započtením bez ohledu na to, zda jeho právním 

důvodem je jednostranný právní úkon nebo dohoda. 

Pro způsobilost pohledávek k započtení se z hlediska stejnorodosti předmětu plnění 

nevyžaduje jejich právní ani věcná souvislost. Může tedy jít o pohledávky, které vznikly 

z různých právních důvodů, i pohledávky, které nevykazují žádnou věcnou souvislost. Právní 

důvod pohledávky však může mít význam z hlediska přípustnosti započtení. Podle § 581 odst. 

1 ObčZ není přípustné jednostranné započtení proti pohledávce na náhradu škody způsobené 

na zdraví, ledaže by šlo o vzájemnou pohledávku na náhradu škody téhož druhu. Přípustnost 

jednostranného započtení proti pohledávkám na náhradu škody způsobené na zdraví tedy 

závisí na právním důvodu vzájemné pohledávky, kterou chce dlužník použít 

k jednostrannému započtení.471 Naproti tomu se nevyžaduje žádná věcná souvislost mezi 

oběma pohledávkami na náhradu škody způsobené na zdraví.  

Na právním důvodu pohledávek, které mají zaniknout započtením, záleží též při 

započtení pohledávky společnosti s ručením omezeným za společníkem na splacení 

nesplacené části vkladu společníka do základního kapitálu společnosti s pohledávkou 

společníka, který jako ručitel splnil za společnost s ručením omezeným závazek této 

společnosti podle § 106 odst. 2 ObchZ.472 Význam právního důvodu vzniku pohledávek se 

prosazuje rovněž pro výjimku, která podle § 388 odst. 2 písm. a) ObchZ připouští 

jednostranné započtení promlčených pohledávek, jestliže se obě práva vztahují k téže 

smlouvě nebo k několika smlouvám uzavřeným na základě jednoho jednání nebo několika 

souvisejících jednání, a dále pro jednostranné započtení proti zůstatku na běžném nebo 

                                                             
471 Na to upozorňuje Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. – op. cit. v pozn. 33, 
s. 1634. 
472 Toto započtení se však odlišuje především tím, že k němu dochází přímo na základě zákona, aniž by se 
vyžadoval právní úkon některé ze stran (k tomu blíže v této části, kapitola 4.). 
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vkladovém účtu, k němuž může banka nebo jiná osoba, která účet vede, podle § 361 ObchZ 

použít jen vzájemnou pohledávku za majitelem účtu podle smlouvy o vedení těchto účtů. 

Stejnorodost předmětu plnění je předpokladem zániku závazků na základě 

jednostranného právního úkonu směřujícího k započtení, jak vyplývá z § 580 ObčZ. 

Ustanovení § 580 věta první ObčZ, které vyjadřuje předpoklady započtení, je přitom třeba 

považovat za donucující právní normu, od níž se strany nemohou odchýlit ani ji nemohou na 

základě dohody vyloučit. Jde o předpoklady, za kterých vůbec mohou závazky zaniknout 

započtením, a proto odpovídá povaze tohoto ustanovení, že se od něj strany nemohou odchýlit 

ani je nemohou vyloučit (§ 2 odst. 3 ObčZ). Obchodní zákoník sice v tomto směru pro 

započtení provedeného jednostranným právním úkonem neobsahuje žádnou odchylku, avšak 

v právní úpravě dohody o započtení od předpokladu stejnorodosti předmětu plnění upouští. 

Vzniká proto otázka, zda má pravidlo o stejnorodosti předmětu plnění jako předpokladu 

zániku závazků započtením na základě jednostranného právního úkonu stejnou povahu i 

v obchodních závazkových vztazích, anebo zda v oblasti věcné působnosti obchodního 

zákoníku působí jako dispozitivní právní norma.  

 V neobchodních závazkových vztazích se předpoklad stejnorodosti předmětu plnění 

prosazuje i pro započtení na základě dohody.473 Podle § 580 odst. 3 ObčZ lze dohodou stran 

započtením vyrovnat i pohledávky, proti nimž není podle § 581 odst. 1 ObčZ přípustné 

jednostranné započtení nebo které podle § 581 odst. 2 ObčZ nelze jednostranně započítat. 

Dohodou o započtení tedy mohou strany v neobchodních závazkových vztazích překonat 

nepřípustnost jednostranného započtení, avšak ostatní předpoklady započtení, mezi nimi i 

stejnorodost předmětu plnění, musejí být splněny. Pohledávky, jejichž předmět plnění není 

stejného druhu, se proto v neobchodních závazkových vztazích nehodí ani k započtení na 

základě dohody, a nemohou tak za žádných okolností zaniknout započtením. Jakkoli takovou 

odchylku sotva vyžaduje zvláštní povaha obchodních závazkových vztahů, lze podle § 364 

ObchZ na základě dohody stran započítat jakékoli vzájemné pohledávky. V obchodních 

závazkových vztazích tedy předpoklad stejnorodosti předmětu plnění odpadá, mají-li 

pohledávky zaniknout na základě dohody o započtení. Je přitom zřejmé, že tento rozdíl mezi 

obecnou právní úpravou započtení podle občanského zákoníku a zvláštními ustanoveními o 

                                                             
473 Shodně Handlar, J. – Zánik závazků dohodou v občanském a obchodním právu, Praha: C. H. Beck, 2010, s. 
72 – 73, Pelikánová, I. – op. cit. v pozn. 69, s. 784, Kovařík, Z. in Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. – op. 
cit. v pozn. 451, s. 1449 nebo Hušek, J. in Faldyna, F. a kol. – op. cit. v pozn. 388, s. 212; opačně v poměru 
k právní úpravě započtení podle občanského zákoníku, ve znění účinném před 1. 1. 1992, Čížkovská, V. in 
Knapp, V., Luby, Š. a kol. – op. cit. v pozn. 360, s. 570 
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zániku závazků započtením podle obchodního zákoníku je spíše výsledkem vývoje právní 

úpravy. Jde proto o nahodilou odlišnost, pro niž se nedostává věcných důvodů. 

 Obchodní zákoník zachovává pro započtení pohledávek, které jsou obsahem 

obchodních závazkových vztahů, na základě dohody předpoklad vzájemnosti a upouští od 

předpokladu stejnorodosti předmětu plnění.474 Na základě dohody tedy mohou započtením 

v obchodních závazkových vztazích zaniknout pohledávky, jejichž předmět plnění je různého 

druhu, jakož i pohledávky s předmětem plnění určeným jednotlivě, i kdyby vzájemná 

pohledávka vykazovala jiný jednotlivě určený předmět plnění. Započtení pohledávek, které 

nesplňují předpoklad stejnorodosti předmětu plnění, se však pojmu započtení do značné míry 

vzdaluje, protože nejde o prosté odečtení vzájemných pohledávek mezi věřitelem a 

dlužníkem. V důsledku toho nelze ani bez dalšího stanovit rozsah, v jakém se takové 

pohledávky kryjí. Jestliže strany v dohodě o započtení pohledávek, které nesplňují předpoklad 

stejnorodosti předmětu plnění, nevyjádří hodnotu takto započítávaných pohledávek, a tím i 

rozsah, v jakém se kryjí, lze zřejmě vycházet z toho, že uzavřená dohoda o započtení způsobí 

úplný zánik započítávaných pohledávek, i kdyby byl předmět plnění těchto pohledávek 

dělitelný a jejich hodnota nebyla totožná.475 

Pokud by však strany určily hodnotu vzájemných pohledávek a některá z těchto 

pohledávek zanikla na základě dohody o započtení jen zčásti, mohla by taková dohoda 

obsahovat rovněž privativní novaci v poměru k pohledávce, jejíž část měla přetrvat, pokud by 

se strany současně dohodly na tom, že dosavadní závazek jedné z nich nahradí jiným 

závazkem na vyrovnání rozdílu v hodnotě pohledávek, které zanikly započtením. Taková 

dohoda by připadala v úvahu zejména tam, kde by šlo o pohledávky, jejichž předmět plnění 

by nebyl dělitelný, a proto by dlužník nemohl splnit jen část pohledávky, která by odpovídala 

rozdílu v hodnotě započítávaných pohledávek. Dohoda o započtení vzájemných pohledávek 

s nestejnorodým předmětem plnění, jíž by strany současně nahrazovaly dosavadní závazek 

některé z nich jiným závazkem na vyrovnání rozdílné hodnoty započtených pohledávek, by 

tedy byla jak dohodou o započtení podle § 364 ObchZ, tak dohodou o privativní novaci podle 

§ 570 a násl. ObčZ.476 Taková dohoda ovšem podle § 570 odst. 2 ObčZ vyžaduje písemnou 

                                                             
474 Hušek, J. – Započtení pohledávek – podmínky započtení, Právo a podnikání, 1994, č. 8, s. 30 
475 Jäger, M. – Vybrané otázky zániku závazků započtením, Právní rozhledy, 2009, č. 6, s. 192 
476 Knapp, V. – op. cit. v pozn. 4, s. 239. V. Knapp přitom připouštěl, že teprve výkladem právního úkonu je 
možné zjistit, zda jde o dohodu o započtení, nebo o dohodu o privativní novaci, popřípadě o obojí. Pokud však 
jedna pohledávka zanikne úplně, zatímco vzájemný závazek strany nahradí jiným závazkem, musí zůstat 
přinejmenším důvodem zániku prvé pohledávky dohoda o započtení. Ve vztahu ke vzájemné pohledávce jde jak 
o započtení, tak o privativní novaci. To by obdobně platilo i tam, kde by na základě dohody o započtení měly 
zaniknout jen části pohledávek, jejichž předmět plnění není téhož druhu, a zbývající části by strany nahradily 
jinými vzájemnými závazky. 
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formu, byl-li i původní závazek dlužníka zřízen písemně nebo nahrazuje-li se promlčený 

závazek. 

Mohou-li strany v obchodních závazkových vztazích dohodou započítat i pohledávky, 

které nevykazují stejnorodost předmětu plnění, znamená to zřejmě, že předpoklad 

stejnorodosti předmětu plnění, který v neobchodních závazkových vztazích působí beze 

zbytku jako pravidlo stanovené donucující právní normou, působí v obchodních závazkových 

vztazích jen dispozitivně a je na vůli stran, zda přivodí započtením zánik pohledávek, jejichž 

předmět plnění není téhož druhu. Jestliže o započtení takových pohledávek mohou uzavřít 

dohodu, pak jim zřejmě nic nebrání, aby mezi sebou započtení takových pohledávek povolily 

také na základě jednostranného právního úkonu. Jinak vyjádřeno, pokud strany v obchodních 

závazkových vztazích uzavřou předem dohodou, kterou dovolí jedné nebo oběma stranám 

jednostranně započítat vzájemné pohledávky, jejichž předmět plnění nesplňuje předpoklad 

stejnorodosti předmětu plnění, mohou v obchodních závazkových vztazích na základě 

jednostranného právního úkonu zaniknout též pohledávky, které by se z hlediska stejnorodosti 

předmětu plnění k započtení nehodily. Jednostrannému započtení ovšem musí předcházet 

dohoda stran, kterou se od předpokladu stejnorodosti předmětu plnění odchýlí. 

V souvislostech právní úpravy obsažené v obchodním zákoníku má tedy pravidlo o 

předpokladu stejnorodosti předmětu plnění podle § 580 věta první ObčZ jinou povahu než pro 

neobchodní závazkové vztahy. 

V neobchodních závazkových vztazích strany sice nemohou dosáhnout zániku 

závazků započtením, nedostává-li se jim stejnorodosti předmětu plnění, mohly by však uzavřít 

dohodu o zrušení vzájemných závazků podle § 572 odst. 2 ObčZ.477 Přitom by musely 

zohlednit pravidlo podle § 573 ObčZ, aby tak v synallagmatických závazkových právních 

vztazích předešly zániku jiných závazků, než na jaké ve skutečnosti pomýšlely. Uzavřením 

dohody o zrušení závazků, jež by v neobchodních závazkových vztazích způsobila zánik 

vzájemných závazků s předmětem plnění různého druhu, by přitom tyto závazky zanikly bez 

uspokojení jejich věřitele jen zdánlivě, nakolik by se hospodářský účinek takové dohody 

shodoval s účinky započtení.478 Oproti dohodě o započtení podle § 364 ObchZ vyžaduje 

                                                             
477 V. Knapp spatřoval v dohodě o započtení pohledávek s předmětem plnění různého druhu podle § 332 
občanského zákoníku z roku 1950 vzájemné prominutí dluhu, popřípadě jeho části (Knapp, V. – op. cit. v pozn. 
4, s. 240). 
478 Jäger, M. – op. cit. v pozn. 475, s. 192 
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dohoda o zrušení závazku podle 572 odst. 3 ObčZ písemnou formu, jestliže se zrušuje 

závazek sjednaný písemně nebo jestliže se strany chtějí odchýlit od § 573 ObčZ. 479 

 

3. Přípustnost započtení 

 

Přípustnost započtení vyjadřuje, zda započtení pohledávek, které splňují předpoklad 

vzájemnosti a jejichž předmět plnění je stejného druhu, nepřekáží zákaz započtení vyplývající 

z právních předpisů, z dohody stran nebo z rozhodnutí orgánu veřejné moci. Zákaz započtení 

omezuje především započtení provedené jednostranným právním úkonem, avšak 

nepřípustnost započtení stanovená právními předpisy nebo na jejich základě rozhodnutím 

orgánu veřejné moci některé pohledávky vylučuje ze započtení vůbec. Takové pohledávky 

pak započtením nemohou zaniknout ani na základě dohody o započtení. Vylučují-li právní 

předpisy započtení pohledávek jednostranným právním úkonem, zatímco jejich zánik 

započtením na základě dohody stran je přípustný, mají právní normy, které takový zákaz 

započtení stanovují, dispozitivní povahu a je možné se od nich dohodou odchýlit, popřípadě je 

vyloučit. Naopak úplné vyloučení pohledávek ze započtení určují právní normy, jejichž 

povaha je donucující.480 

Z hlediska přípustnosti započtení lze tedy lišit pohledávky, které je možné započítat 

jednostranným právním úkonem i na základě dohody o započtení, pohledávky, které nemohou 

zaniknout započtením provedeným jednostranným právním úkonem, zatímco jejich započtení 

na základě dohody je přípustné, a pohledávky, jejichž zánik započtením nemůže nastat na 

základě jednostranného právního úkonu ani na základě dohody o započtení. Pohledávky, které 

mohou zaniknout započtením jen na základě dohody o započtení, je třeba dále rozlišit na 

pohledávky, které jejich věřitel nemůže použít k jednostrannému započtení, ale jednostranné 

započtení proti těmto pohledávkám je přípustné, a pohledávky, proti kterým jejich dlužník 

nemůže jednostranně započítat své vzájemné pohledávky, avšak jejich věřitel je může použít 

k jednostrannému započtení. Zákaz jednostranného započtení, který vyplývá z právních 

předpisů, tedy zpravidla není adresován oběma stranám, nýbrž jen věřiteli pohledávky, na niž 

se vztahuje, nebo jejímu dlužníkovi. 

                                                             
479 V dohodě směřující k zániku nestejnorodých pohledávek uzavřené mimo působnost obchodního zákoníku 
spatřuje dissoluci i Kopáč, L. – op. cit. v pozn. 387, s. 234 – 235. Autor však za dohodu o zrušení závazků 
považuje i započtení nestejnorodých pohledávek, které jsou obsahem obchodních závazkových vztahů, pokud 
vyplývají z téže smlouvy (tamtéž, s. 235). 
480 Shodně Hušek, J. in Faldyna, F. a kol. – op. cit. v pozn. 388, s. 212 
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Obecnou právní úpravu přípustnosti započtení obsahuje § 581 odst. 1 a 2 ObčZ. 

Jakkoli o tom nepanuje jednota, nasvědčuje tato úprava závěru, že se v ní odlišuje zákaz 

jednostranného započtení proti některým pohledávkám od zákazu jednostranného započtení 

některých pohledávek, zatímco opačný postup je přípustný. Proti pohledávkám, jejichž výčet 

obsahuje § 581 odst. 1 ObčZ, tedy nelze započítat jednostranným právním úkonem. Věřitel 

těchto pohledávek je však sám k jednostrannému započtení použít může. Naproti tomu 

pohledávky uvedené v § 581 odst. 2 věta první ObčZ není přípustné jednostranně započítat, 

ale jejich dlužník proti nim jednostranným právním úkonem započítat smí. Právní úprava 

přípustnosti jednostranného započtení podle § 581 odst. 1 a 2 ObčZ tedy nevylučuje 

pohledávky vypočtené v těchto ustanoveních z jednostranného započtení vůbec, nýbrž jen 

v závislosti na tom, zda jde o pohledávku, jejíž věřitel činí právní úkon směřující k započtení, 

nebo o pohledávku věřitele, který je adresátem jednostranného právního úkonu směřujícího 

k započtení.481 

Toto rozlišení vyplývá bezrozporně z § 581 odst. 1 ObčZ pro pohledávky, proti 

kterým není přípustné započtení jednostranným právním úkonem. Zákaz jednostranného 

započtení proti těmto pohledávkám chrání právní postavení jejich věřitelů. Tato ochrana je 

důsledkem zvláštního zájmu na skutečném splnění těchto pohledávek nebo vyvěrá z potřeby 

znemožnit dosažení prospěchu z vlastního protiprávního jednání. Z toho se podává, že naopak 

věřitelé pohledávek, proti kterým není jednostranné započtení přípustné, sami tyto 

pohledávky k započtení použít mohou.482 Vyjadřuje-li zákaz jednostranného započtení proti 

těmto pohledávkám ochranu jejich právního postavení, nic nebrání, aby se této ochrany 

vzdali, nemají-li na ní zájem. 

Naproti tomu výčet pohledávek, které nelze jednostranně započítat, obsažený v § 581 

odst. 2 věta první ObčZ působí výkladové obtíže. Převažuje přitom stanovisko, že se jím 

vyjadřuje úplné vyloučení těchto pohledávek z jednostranného započtení. Při takovém 

výkladu by § 581 odst. 2 věta první ObčZ nevyslovil jen zákaz jednostranného započtení 

těchto pohledávek jako protiklad zákazu započtení proti pohledávkám vypočteným v § 581 

odst. 1 ObčZ, nýbrž by zakazoval i započtení proti pohledávkám uvedeným v § 581 odst. 2 

věta první ObčZ. Zánik těchto pohledávek započtením by pak bylo možné přivodit jen 

                                                             
481 Jäger, M. – op. cit. v pozn. 475, s. 193; opačně Dvořák, J. in Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J. a kol. – 
op. cit. v pozn. 2, s. 138, kde se mezi přípustnosti jednostranného započtení některých pohledávek a 
jednostranného započtení proti některým pohledávkám vůbec nerozlišuje. 
482 Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. – op. cit. v pozn. 33, s. 1539 nebo 
Tomančáková, B. in Eliáš, K. a kol. – op. cit. v pozn. 413, s. 1697 
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dohodou o započtení.483 Zdá se ovšem, že takový závěr není na místě. Svědčí proti němu 

především okruh pohledávek, jejichž jednostranné započtení není podle § 581 odst. 2 věta 

první ObčZ přípustné. Jde zejména o pohledávky promlčené a pohledávky, kterých se nelze 

domáhat u soudu. Takové pohledávky jejich věřitel nemůže prosadit ani za použití státního 

donucení, protože je nelze u soudu nebo jiného příslušného orgánu buď vůbec s úspěchem 

uplatnit, nebo se jich jejich věřitel nedomůže, vznese-li proti nim dlužník odpovídající 

námitku.  

Jestliže započtení jednostranným právním úkonem přísluší též význam vynuceného 

uspokojení pohledávky bez ohledu na souhlas jejího dlužníka, jak se podává z povahy 

započtení jako způsobu zániku závazků (k tomu blíže část I., kapitola 1.), nemůže mít takové 

započtení místo všude tam, kde dlužníku přísluší proti pohledávce, kterou by její věřitel chtěl 

použít k započtení, námitka, jíž by se dlužník ubránil při vymáhání této pohledávky, 

popřípadě je-li pohledávka věřitele vůbec nevymahatelná bez ohledu na postoj dlužníka. 

Pokud tedy takové pohledávky nemůže věřitel vymoci v řízení před soudem nebo jiným 

příslušným orgánem, nemůže jejich uspokojení dosáhnout ani jednostranným započtením. To 

ovšem nijak neodnímá dlužníkovi takových pohledávek právo je uspokojit. Jako je dlužník 

oprávněn splnit promlčenou pohledávku nebo pohledávku, které se vůbec nelze domáhat u 

soudu, má rovněž právo takové pohledávky uspokojit náhradním způsobem. Může tedy 

dlužník proti těmto pohledávkám jednostranným právním úkonem započítat své vlastní 

pohledávky, jsou-li k jednostrannému započtení způsobilé.484 

K rozporům při výkladu právní úpravy přípustnosti jednostranného započtení podle § 

581 odst. 2 věta první ObčZ přispívá patrně také její nepřehlednost. V jediném ustanovení se 

zde směšuje přípustnost započtení některých pohledávek jednostranným právním úkonem 

s otázkou započtení nesplatných pohledávek, při jejímž řešení § 581 odst. 2 věta druhá ObčZ 

vyslovuje zákaz jednostranného započtení pohledávky, která ještě není splatná, proti splatné 

pohledávce. Odhlédnuto od výkladových obtíží, které toto pravidlo způsobuje právě v otázce 

přípustnosti jednostranného započtení nesplatných pohledávek, jež zaslouží samostatný 

výklad (část VI., kapitola 1.), zatemňuje spojení zákazu jednostranného započtení některých 

pohledávek s právní úpravou přípustnosti započtení nesplatných pohledávek poměr mezi § 

581 odst. 1 ObčZ, který vypočítává pohledávky, proti nimž jejich dlužník nemůže 

jednostranně započítat, a § 581 odst. 2 věta první ObčZ, jenž obsahuje výčet pohledávek, 
                                                             
483 Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. – op. cit. v pozn. 33, s. 1540 nebo 
Tomančáková, B. in Eliáš, K. a kol. – op. cit. v pozn. 413, s. 1697 
484 Složitěji se ovšem v těchto souvislostech jeví zákaz jednostranného započtení pohledávek z vkladů (k tomu 
blíže v části VI. kapitola 4.). 
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které nemůže jednostranně započítat jejich věřitel. Neosobní vyjádření přípustnosti započtení 

všech těchto pohledávek na základě dohody o započtení podle § 581 odst. 3 ObčZ by pak 

spíše navozovalo dojem, jako kdyby předchozí ustanovení tyto pohledávky vylučovala 

z jednostranného započtení vůbec, bez ohledu na to, kdo činí právní úkon směřující 

k započtení, ačkoli ve skutečnosti může jejich zánik započtením způsobit jednostranný právní 

úkon jejich věřitele, jde-li o pohledávky uvedené v § 581 odst. 1 ObčZ, nebo dlužníka, jde-li o 

pohledávky uvedené v § 581 odst. 2 věta první ObčZ. 

Podle § 581 odst. 1 ObčZ není jednostranné započtení přípustné především proti 

pohledávce na náhradu škody způsobené na zdraví, ledaže by šlo o vzájemnou pohledávku na 

náhradu škody téhož druhu. V zákazu jednostranného započtení proti pohledávce na náhradu 

škody způsobené na zdraví se projevuje úsilí zabránit škůdci v dosažení prospěchu z vlastního 

protiprávního jednání spočívajícího ve vytvoření předpokladů pro započtení jeho vzájemné 

pohledávky. Kdyby bylo takové jednostranné započtení přípustné, otevíralo by to zejména 

věřitelům nedobytných pohledávek prostor k tomu, aby působili dlužníkovi takových 

pohledávek škodu, aniž by se v rovině soukromého práva vystavovali účinnému postihu, 

protože vůči pohledávce na náhradu takové škody by započítali svou vzájemnou 

pohledávku.485  

Ve srovnání s některými zahraničními právními úpravami započtení i s vývojem 

právní úpravy započtení na našem území je však ochrana věřitelů pohledávek z protiprávního 

jednání proti jednostrannému započtení směřujícímu vůči těmto pohledávkám omezená a 

vyčerpává se jen zákazem jednostranného započtení proti pohledávkám vyplývajícím 

z odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví. Tento zákaz je navíc prolomen ve prospěch 

jednostranného započtení jiných pohledávek na náhradu takové škody, aniž by se vyžadovala 

jejich vzájemná skutková souvislost. Přísluší-li tedy dlužníkovi pohledávky na náhradu škody 

na zdraví vzájemná pohledávka na náhradu škody na zdraví, může obě pohledávky započítat 

jednostranným právním úkonem, i když spolu skutkově vůbec nesouvisejí. K takovému 

započtení je dokonce oprávněn i tam, kde vzájemnou pohledávku nabyl postoupením, pokud 

nejde o pohledávku vázanou na osobu věřitele. Přitom zákaz započtení proti pohledávkám na 

náhradu škody na zdraví by měl sledovat také hledisko spravedlivosti. Výjimku by tedy 

odůvodňovala jen skutková souvislost mezi oběma pohledávkami, zejména jestliže by obě 

pohledávky vznikly ze stejného skutkového děje. 

                                                             
485 Medicus, D. – op. cit. v pozn. 14, s. 134 
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Škodou na zdraví je třeba rozumět i újmu na životě. Započtení jednostranným právním 

úkonem je tedy nepřípustné nejen proti pohledávkám na náhradu škody na zdraví, nýbrž tím 

spíše i proti pohledávkám na náhradu újmy na životě. Při odpovědnosti za škodu za zdraví 

nebo na životě je dlužník podle § 444 – 449 ObčZ povinen nahradit účelné náklady spojené 

s léčením, ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a po skončení pracovní 

neschopnosti nebo při invaliditě, jakož i ztrátu na důchodu, bolesti a ztížení společenského 

uplatnění, újmu způsobenou určeným osobám usmrcením poškozeného, náklady na výživu 

pozůstalých a přiměřené náklady spojené s pohřbem. Výlučně poškozenému přísluší 

pohledávky na náhradu za újmy nemajetkové povahy spočívající v bolestech a ztížení 

společenského uplatnění. Tyto pohledávky mají osobní povahu a jejich věřitelem může být 

pouze poškozený. Naproti tomu pohledávky na náhradu účelných nákladů spojených 

s léčením, jakož i pohledávky na náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem 

příslušejí tomu, kdo je vynaložil. Pohledávky na náhradu nákladů na výživu pak mají 

pozůstalí poškozeného, kterým poškozený výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat. 

Zákaz započtení podle § 581 odst. 1 ObčZ naopak neplatí, pokud započtení 

jednostranným právním úkonem směřuje proti pohledávce na náhradu škody na majetku, a to 

ani kdyby vznikla v souvislosti se škodou na zdraví. Proti pohledávkám na náhradu škody 

způsobené na majetku je tedy možné započítat jednostranným právním úkonem bez omezení, 

ledaže by takové započtení vyloučila dohoda stran. Jednostranné započtení přitom může 

směřovat i proti pohledávce na náhradu škody na majetku, která skutkově souvisí se škodou 

na zdraví, zejména protože je výsledkem stejného skutkového děje. Z hlediska zákazu 

započtení jednostranným právním úkonem je proto třeba celkovou škodu, která vznikla 

z protiprávního jednání škůdce nebo ze škodné události, rozlišit podle toho, na jakém statku 

vznikla. Je-li však dotčeno zdraví nebo život, není přípustné započtení proti žádné pohledávce 

na náhradu takto způsobené újmy, i když v užším významu nejde o škodu.486 Jednostranné 

započtení proto není přípustné ani proti pohledávkám na náhradu nemajetkové újmy 

způsobené na zdraví nebo na životě. 

Započtení jednostranným právním úkonem dále podle § 581 odst. 1 ObčZ není 

přípustné proti pohledávkám, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí. Důvodem tohoto 

zákazu je veřejný zájem na skutečném splnění těchto pohledávek jejich věřiteli, zpravidla 

protože slouží k uspokojování základních životních potřeb věřitele těchto pohledávek a osob, 

které jsou na něj odkázány výživou. Připuštění jednostranného započtení proti těmto 

                                                             
486 Tomančáková, B. in Eliáš, K. a kol. – op. cit. v pozn. 413, s. 1697 
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pohledávkám, jakož i uspokojení vymáhajícího věřitele jejich přikázáním v řízení o výkon 

rozhodnutí nebo v exekučním řízení by odňalo věřiteli těchto pohledávek zdroj, ze kterého 

uspokojuje své základní životní potřeby, popřípadě potřeby osob, které jsou na něj odkázány 

výživou. K zajištění těchto základních životních potřeb by pak muselo dojít prostřednictvím 

dávek státní sociální podpory, popřípadě sociální péče, a v důsledku toho by se uspokojení 

soukromoprávních pohledávek třetích osob prostřednictvím jednostranného započtení anebo 

v řízení o výkon rozhodnutí nebo v exekučním řízení stalo na náklady státu.487 

Okruh pohledávek, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí, určují předpisy 

občanského práva procesního. Výkonem rozhodnutí se přitom rozumí i nařízení a provádění 

exekuce, jak vyplývá z § 130 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 

exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pro 

exekuční řízení se přitom při vymezení pohledávek, které zcela nebo zčásti nelze postihnout 

exekucí, beze zbytku použije právní úprava výkonu rozhodnutí podle občanského soudního 

řádu. Pohledávky, které jsou zcela nebo zčásti vyloučeny z výkonu rozhodnutí, určují 

především § 317 – 319 o.s.ř.488 Jde o pohledávky náhrady, kterou podle pojistné smlouvy 

vyplácí pojišťovna, má-li být náhrady použito k novému vybudování nebo opravě budovy (§ 

317 odst. 1 o.s.ř.), peněžité dávky sociální péče, dávky v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení 

a jednorázově vyplácené dávky státní sociální podpory a pěstounské péče (§ 317 odst. 2 

o.s.ř.). Zčásti nepodléhají výkonu rozhodnutí pohledávky fyzických osob, které jsou 

podnikateli, vzniklé při jejich podnikatelské činnosti (§ 318 o.s.ř.), jakož i pohledávky 

autorské odměny (§ 319 odst. 1 o.s.ř.) a pohledávky z práv výkonných umělců a z práv 

původců předmětů průmyslového vlastnictví (§ 319 odst. 3 o.s.ř.). 

Peněžité dávky sociální péče, dávky v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory a 

pěstounské péče, které jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny podle § 317 odst. 2 o.s.ř., 

nepředstavují soukromoprávní pohledávky. Z tohoto důvodu nemohou ani zaniknout 

započtením. Jde o veřejnoprávní oprávnění, jejichž zánik nemůže započtením přivodit ani 

osoba, které náležejí. Pohledávky na pojistné plnění podle smluv o pojištění majetku nelze 

podle § 317 odst. 1 o.s.ř. postihnout výkonem rozhodnutí, jen jestliže je pojistné plnění určeno 

                                                             
487 Medicus, D. – op. cit. v pozn. 14, s. 134 
488 Zčásti nepodléhají výkonu rozhodnutí ani mzda, plat a pracovní odměna členů družstev a příjmy, které je 
nahrazují. Přípustnost zániku pohledávek na zaplacení mzdy, platu nebo pracovní odměny členů družstev a jejich 
náhrad započtením spadá především do věcné působnosti pracovněprávních předpisů. Jakkoli se podle § 4 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník  podpůrně použije i 
v pracovněprávních vztazích, je řešení otázky přípustnosti započtení těchto pohledávek závislé zejména na pojetí 
poměru mezi právní úpravou započtení a srážek ze mzdy. Příjmy, které nahrazují mzdu, plat nebo pracovní 
odměnu členů družstev (§ 299 odst. 1 písm. b) až f) a i) o.s.ř.), mají původ ve veřejném právu, a proto se zániku 
závazků započtením zcela vymykají. 
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k vybudování nebo opravě budovy, která byla zničena nebo poškozena v důsledku pojistné 

události. Proti takovým pohledávkám pak není přípustné ani započtení jednostranným 

právním úkonem. Na nepřípustnosti započtení proti těmto pohledávkám se nic nezmění, ani 

dojde-li k jejich postoupení, dokud je zachován jejich účel, pro který jsou vyloučeny z výkonu 

rozhodnutí. 

Pohledávky fyzických osob, které jsou podnikateli, vzniklé při jejich podnikatelské 

činnosti, podléhají podle § 318 o.s.ř. výkonu rozhodnutí jen zčásti. Rozsah, v jakém mohou 

být postiženy výkonem rozhodnutí, přitom závisí na tom, pro jakou pohledávku je výkon 

rozhodnutí nařízen. Je-li výkon rozhodnutí nařízen pro některou z přednostních pohledávek 

uvedených v § 279 odst. 2 o.s.ř., podléhají pohledávky fyzických osob, které jsou podnikateli, 

vzniklé při jejich podnikatelské činnosti výkonu rozhodnutí třemi pětinami. Při výkonu 

rozhodnutí pro jiné než přednostní pohledávky je lze postihnout jen v rozsahu dvou pětin. 

Jestliže se rozsahem, v jakém tyto pohledávky podléhají výkonu rozhodnutí, podle § 581 odst. 

1 ObčZ poměřuje přípustnost jednostranného započtení proti těmto pohledávkám, je třeba 

vyřešit otázku, zda započtení proti těmto pohledávkám jednostranným právním úkonem jejich 

dlužníka může přivodit jejich zánik v rozsahu dvou, nebo tří pětin těchto pohledávek. 

I při řešení této otázky je na místě vycházet z povahy započtení jako prostředku 

vynuceného uspokojení vlastní vzájemné pohledávky osoby, která činí jednostranný právní 

úkon směřující k započtení. Takovým započtením se nejen zprošťuje svého závazku vůči 

adresátu tohoto právního úkonu, nýbrž současně bez ohledu na jeho souhlas dosahuje 

uspokojení vlastní vzájemné pohledávky, byť náhradním způsobem. Směřuje-li proto 

jednostranné započtení proti pohledávce podnikatele – fyzické osoby vzniklé při její 

podnikatelské činnosti, může tato pohledávka zaniknout v rozsahu tří pětin, jen jestliže 

vzájemná pohledávka osoby, která činí jednostranný právní úkon směřující k započtení, by 

měla při výkonu rozhodnutí postavení přednostní pohledávky. V ostatních případech se 

vzájemná pohledávka a pohledávka podnikatele – fyzické osoby vzniklá při její podnikatelské 

činnosti kryjí nanejvýš v rozsahu dvou pětin pohledávky podnikatele – fyzické osoby vzniklé 

při její podnikatelské činnosti, proti které jednostranné započtení směřuje. Jinak vyjádřeno, 

při jednostranném započtení proti pohledávkám podnikatelů – fyzických osob vzniklým při 

jejich podnikatelské činnosti se prosadí stejné měřítko jako při výkonu rozhodnutí přikázáním 

těchto pohledávek.489 

                                                             
489 Stejné řešení by však nebylo možné přijmout pro rozsah, v jakém jsou pohledávky podnikatelů – fyzických 
osob způsobilé k postoupení podle § 525 odst. 1 věta druhá ObčZ. Hledisko pohledávky, o jejíž uspokojení by 
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Přednostními pohledávkami jsou podle § 279 odst. 2 o.s.ř. pohledávky výživného, 

pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví, pohledávky 

náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy, pohledávky náhrady za příspěvek na 

výživu dítěte a příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče a pohledávky 

náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v 

období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.490 Tyto 

pohledávky lze tedy jednostranným právním úkonem započítat proti pohledávkám 

podnikatelů – fyzických osob, které vznikly při jejich podnikání, v rozsahu až tří pětin 

pohledávek podnikatelů – fyzických osob vzniklých při jejich podnikatelské činnosti. 

Jednostranné započtení ostatních vzájemných pohledávek je proti pohledávkám podnikatelů – 

fyzických osob vzniklým při jejich podnikatelské činnosti přípustné nanejvýš v rozsahu dvou 

pětin pohledávek podnikatelů – fyzických osob, které vznikly při jejich podnikatelské 

činnosti. Předpokladem takového částečného zániku těchto pohledávek započtením je 

přirozeně dělitelnost předmětu jejich plnění. Kdyby byl předmět jejich plnění nedělitelný, 

nebylo by jednostranné započtení proti těmto pohledávkám vůbec přípustné. 

Pro stranu, která činí jednostranný právní úkon směřující k započtení proti pohledávce 

podnikatele – fyzické osoby vzniklé z jeho podnikatelské činnosti, by ovšem mohlo být za 

určitých okolností obtížné rozpoznat, že pohledávka, proti které jednostranné započtení 

směřuje, vůbec vznikla při podnikatelské činnosti adresáta právního úkonu směřujícího 

k započtení. Na rozdíl od § 261 odst. 1 ObchZ, který vymezuje okruh relativně obchodních 

závazkových vztahů, neomezuje rozsah pohledávek, které jsou podle § 318 o.s.ř. zčásti 

vyloučeny z výkonu rozhodnutí, hledisko rozpoznatelné souvislosti těchto pohledávek 

s podnikatelskou činností jejich věřitele. Zatímco závazkový právní vztah, který souvisí 

s podnikatelskou činností obou stran, nemá relativně obchodní povahu, nebyla-li při jeho 

vzniku tato souvislost zřejmá s přihlédnutím ke všem okolnostem, pohledávky podnikatelů, 

které vznikly při jejich podnikatelské činnosti, zčásti nepodléhají výkonu rozhodnutí, a proto 

proti nim zčásti není přípustné započtení jednostranným právním úkonem, bez ohledu na to, 

zda dlužník těchto pohledávek mohl vědět o tom, že vznikly při podnikatelské činnosti jejich 

věřitele. Nezáleží přitom ani na okolnosti, zda dlužníkem těchto pohledávek je osoba, která 
                                                                                                                                                                                              
šlo, při postoupení není vůbec možné uplatnit, a to už s ohledem na to, že se postoupení pohledávky může stát 
bezúplatně. 
490 Pohledávky daní a nedoplatků, náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění 
a důchodového zabezpečení, pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění, náhrady přeplatků na podpoře v 
nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci, náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory a pohledávky 
regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění náležejí do oblasti veřejného práva, a proto se od nich 
při úvahách o přípustnosti započtení podle § 581 odst. 1 ObčZ odhlíží. 
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v tomto postavení byla již v době jejich vzniku, nebo zda později došlo ke změně v osobě 

dlužníka těchto pohledávek. 

Pro závěr o přípustnosti započtení proti pohledávkám podnikatelů – fyzických osob, 

které vznikly při jejich podnikatelské činnosti, tedy nemá význam, zda strana, která proti 

těmto pohledávkám jednostranně započítala své vzájemné pohledávky, věděla nebo mohla 

vědět o tom, že započtení směřuje proti pohledávce podnikatele – fyzické osoby, která vznikla 

při jeho podnikatelské činnosti. Jestliže je předmět plnění pohledávek, které v důsledku 

takového započtení měly zaniknout, dělitelný, bylo by započtení neplatné jen v tom rozsahu, 

v jakém bylo nepřípustné. Tento rozsah je shodný s tou částí pohledávky podnikatele – 

fyzické osoby, která vznikla při jeho podnikatelské činnosti, jež nepodléhá výkonu 

rozhodnutí. Pokud by předmět plnění pohledávek, které měly být předmětem započtení, nebyl 

dělitelný, byl by právní úkon směřující k takovému započtení neplatný jako celek. 

Okruh pohledávek podnikatelů – fyzických osob vzniklých při jejich podnikatelské 

činnosti, které podle § 318 o.s.ř. zčásti nelze postihnout výkonem rozhodnutí, se nekryje 

s okruhem relativně obchodních závazkových vztahů podle § 261 odst. 1 ObchZ. Shodují se 

potud, že podnikatelem se rozumí osoba, která vyhovuje vymezení podnikatele podle § 2 odst. 

2 ObchZ. Musí tedy jít o fyzickou osobu, která je zapsána v obchodním rejstříku, podniká na 

základě živnostenského nebo jiného oprávnění nebo provozuje zemědělskou výrobu a je 

zapsána do evidence podle zvláštního právního předpisu.491 Osoba, která podniká zcela 

neoprávněně, podnikatelem není, a proto její pohledávky nejsou ani zčásti vyloučeny 

z výkonu rozhodnutí podle § 318 o.s.ř. a jednostranné započtení je proti nim přípustné bez 

omezení. 

Na rozdíl od podmínek, za kterých má závazkový právní vztah relativně obchodní 

povahu, nelze při stanovení okruhu pohledávek podnikatelů – fyzických osob, které vznikly 

při jejich podnikání, odhlédnout od okolnosti, zda podnikatelskou činnost provozují 

oprávněně. Výsady, kterou představuje částečné vyloučení pohledávek z výkonu rozhodnutí, 

mohou požívat pouze pohledávky, které pocházejí z oprávněného podnikání. Jestliže tedy 

fyzická osoba, která je podnikatelem, provozuje podnikatelskou činnost, k níž se jí nedostává 

veřejnoprávního oprávnění, nejsou pohledávky, které ji při takové podnikatelské činnosti 

vzniknou, vyňaty z výkonu rozhodnutí, a proto proti nim lze jednostranně započítat bez 

omezení. Jde-li naopak o pohledávky vzniklé při podnikatelské činnosti provozované 

                                                             
491 Shodně Kasíková, M. in David, L., Ištvánek, F., Javůrková, N., Kasíková, M., Lavický, P. a kol. – Občanský 
soudní řád. Komentář. 2. díl. Wolters Cluwer ČR, 2009, s. 1552 
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oprávněně, nemá pro jejich částečné vyloučení z výkonu rozhodnutí význam, zda jsou 

obsahem obchodních nebo neobchodních závazkových vztahů. 

Jestliže se změní osoba věřitele pohledávky, která náležela podnikateli – fyzické osobě 

a vznikla při její podnikatelské činnosti, ztratí taková pohledávka zásadně ochranu 

poskytovanou podle § 318 o.s.ř. Částečné vyloučení takových pohledávek z výkonu 

rozhodnutí směřuje k ochraně zdrojů pro uspokojování základních životních potřeb 

podnikatele – fyzické osoby a osob, kterou jsou na něm výživou závislé. Vstoupí-li do 

právního postavení podnikatele – fyzické osoby jako věřitele těchto pohledávek třetí osoba, 

byť by šlo rovněž o fyzickou osobu – podnikatele, zanikne účel ochrany takových 

pohledávek. To vyjadřuje § 318 o.s.ř. tím, že z výkonu rozhodnutí částečně vylučuje 

pohledávky, které podnikatelům – fyzickým osobám vznikly při jejich podnikatelské činnosti, 

zatímco pohledávky, které vznikly při podnikatelské činnosti jiné osoby než jejich věřitele, 

výkonu rozhodnutí podléhají. To by patrně neplatilo tam, kde předmětem podnikání fyzické 

osoby je právě obchodování pohledávkami. V tomto případě by bylo možné připustit, že 

pohledávky nabyté při takovém obchodování souvisejí s její podnikatelskou činností, třebaže 

vznikly dříve, než je taková osoba nabyla. 

Ve stejném rozsahu jako pohledávky podnikatelů – fyzických osob vzniklé při jejich 

podnikatelské činnosti nepodléhají výkonu rozhodnutí ani pohledávky autorské odměny, 

jejichž věřitelem je autor podle právních předpisů o právu autorském, jakož i pohledávky 

z práv výkonných umělců podle stejných právních předpisů a pohledávky z práv původců 

předmětů průmyslového vlastnictví, které se spravují zejména právními předpisy o 

ochranných známkách, vynálezech a zlepšovacích návrzích, průmyslových vzorech, užitných 

vzorech a topografiích polovodičových výrobků. Rovněž tyto pohledávky požívají ve 

stanoveném rozsahu ochrany před výkonem rozhodnutí, jen dokud náležejí původcům 

výsledků tvořivé duševní činnosti. Změní-li se jejich věřitel, ochrany pozbývají a mohou být 

předmětem výkonu rozhodnutí. V důsledku toho je pak proti nim rovněž bez omezení 

přípustné započtení jednostranným právním úkonem dlužníka těchto pohledávek. Částečné 

vyloučení těchto pohledávek z výkonu rozhodnutí podle § 319 odst. 1 a 3 o.s.ř. se tedy 

vztahuje jen na pohledávky, jejichž věřiteli jsou autoři nebo původci předmětů průmyslového 

vlastnictví. 

Zákaz jednostranného započtení proti některým pohledávkám stanovený právními 

předpisy nelze patrně rozšířit na jednostranné započtení proti pohledávkám na náhradu škody, 

které vznikly v důsledku prodlení se splněním pohledávek, proti nimž není jednostranné 

započtení přípustné. Předně je právní úprava zániku závazků započtením založena na 
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východisku, podle něhož je započtení na základě jednostranného právního úkonu vždy 

přípustné, ledaže je vyloučí právní předpis nebo dohoda stran. Mimoto právní úprava zániku 

závazků započtením ve srovnání s právními úpravami jiných států i vývojem právní úpravy 

započtení na našem území omezuje zákazy jednostranného započtení proti pohledávkám 

z deliktů. Zákazy jednostranného započtení proti některým pohledávkám se proto vztahují jen 

na jednostranné právní úkony směřující k započtení právě proti těmto pohledávkám, zatímco 

jednostranné započtení proti pohledávkám z odpovědnosti za škodu způsobenou prodlením 

s jejich splněním je přípustné. 

Jednostranné započtení není podle § 581 odst. 2 věta první ObčZ přípustné za použití 

pohledávek promlčených, pohledávek, kterých se nelze domáhat u soudu, jakož i pohledávek 

z vkladů. Podle § 358 ObchZ jsou k započtení způsobilé pohledávky, které lze uplatnit u 

soudu. Započtení však nebrání, jestliže pohledávka je promlčena, avšak promlčení nastalo 

teprve po době, kdy se pohledávky staly způsobilými k započtení. Zatímco právní úprava 

obsažená v občanském zákoníku nasvědčuje rozlišení mezi pohledávkami, které nelze uplatnit 

u soudu, a promlčenými pohledávkami, obchodní zákoník počítá promlčené pohledávky mezi 

pohledávky, které u soudu uplatnit nelze, a nevede mezi nimi žádnou hranici. Promlčené 

pohledávky náleží mezi pohledávky naturální, které marné uplynutí promlčecí lhůty zbavilo 

nároku, a proto se jich věřitel nemůže s úspěchem domoci u soudu, jestliže dlužník vznese 

námitku promlčení. Oslabení práva způsobené promlčením se tedy projeví, jen jestliže je 

dlužník namítne. To však nic nemění na tom, že jde o naturální pohledávky.492  

Do skupiny těchto pohledávek náležejí jak pohledávky, které jsou nevymahatelné 

vůbec, tak pohledávky, proti kterým dlužníku přísluší námitka, jíž se ubrání povinnosti je 

splnit. Takové pohledávky věřitel nemůže použít k započtení jednostranným právním 

úkonem, a dosáhnout tak jejich uspokojení bez ohledu na vůli dlužníka. Rozsah těchto 

pohledávek vyžaduje samostatné pojednání v následující části, která zvlášť jedná o započtení 

některých pohledávek. Započtení promlčených pohledávek je věnován samostatný výklad 

v části VI., kapitola 2. Na něj navazuje výklad o dalších naturálních pohledávkách v části VI., 

kapitola 3. Samostatné pojednání o započtení pohledávek z bankovních obchodů, mezi něž 

náležejí i pohledávky z vkladů, obsahuje část VI., kapitola 4. 

Obchodní zákoník v právní úpravě obchodních společností a družstev vylučuje některé 

pohledávky vůbec ze započtení. Jejich započtení není přípustné na základě jednostranného 

právního úkonu ani na základě dohody. Podle § 59 odst. 8 ObchZ může být pohledávka 

                                                             
492 Jäger, M. – op. cit. v pozn. 475, s. 195 
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společníka za obchodní společností započtena proti pohledávce společnosti na splacení vkladu 

nebo emisního kursu, jen pokud to stanoví zákon. Takové započtení obchodní zákoník 

dovoluje při zvyšování základního kapitálu společnosti s ručením omezeným, pokud s tím 

vysloví souhlas valná hromada podle § 108 odst. 2 a § 125 odst. 1 písm. e) ObchZ. Právním 

důvodem takového započtení má však být pouze dohoda o započtení uzavřená mezi 

společností a společníkem, o jehož vklad do základního kapitálu jde, jak se podává z § 145 

ObchZ, podle něhož jsou jednatelé povinni bez zbytečného odkladu podat návrh na zápis 

zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí být 

na každý peněžitý vklad splaceno nejméně 30 % nebo uzavřena dohoda o započtení. 

Obdobná pravidla platí pro zánik pohledávky akciové společnosti na splacení 

emisního kursu akcie. Podle § 163 odst. 3 ObchZ proti pohledávce společnosti na splacení 

emisního kursu není přípustné započtení, ledaže s tím souhlasí valná hromada při zvyšování 

základního kapitálu společnosti. Souhlas valné hromady s takovým započtením náleží do její 

působnosti podle § 187 odst. 1 písm. b) ObchZ.  I v tomto případě má být podobně jako u 

společnosti s ručením omezeným právním důvodem započtení dohoda akciové společnosti a 

upisovatele.493 Podle § 203 odst. 2 písm. j) ObchZ má totiž usnesení valné hromady akciové 

společnosti o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií obsahovat pravidla postupu pro 

uzavření smlouvy o započtení, připouští-li se možnost započtení peněžité pohledávky vůči 

společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Totéž pak vyplývá z § 204 odst. 2 

ObchZ, podle něhož dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis 

zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.  

Mimoto právní úprava akciové společnosti dovoluje započtení pohledávky společnosti 

na splacení emisního kursu akcie s pohledávkou zaměstnance společnosti na podíl na zisku 

určený stanovami podle § 178 odst. 4 ObchZ, pokud se má tento podíl na zisku podle stanov 

použít k úhradě části emisního kursu akcií, jež podléhá splacení zaměstnanci společnosti 

podle § 158 ObchZ. Právním důvodem započtení zde zřejmě může být jednostranný právní 

úkon společnosti nebo zaměstnance i jejich dohoda o započtení. 

Započtení proti pohledávce společnosti s ručením omezeným na splacení vkladu do 

základního kapitálu je přípustné rovněž podle § 106 odst. 2 ObchZ, jestliže má společník za 

společností vzájemnou pohledávku na náhradu za plnění, které poskytl z důvodu ručení za 

závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu 

zápisů v obchodním rejstříku. Totéž platí podle § 93 odst. 4 ObchZ pro započtení závazku 

                                                             
493 Černá, S. – Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl. Praha: ASPI, 2006, s. 90 
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komanditisty komanditní společnosti splatit vklad. Komanditista ručí za závazky společnosti 

do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného do obchodního rejstříku. Právním důvodem 

tohoto započtení je však zákon a nevyžaduje se k němu právní úkon. Proto se mu věnuje 

pozornost především v následující kapitole, která jedná o právním důvodu započtení. 

Započtení pohledávek na základě jednostranného právního úkonu vylučuje § 42 odst. 

2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož započtení proti pohledávce státu je 

přípustné pouze na základě dohody, nestanoví-li zvláštní právní předpis, že započtení proti 

pohledávce státu je vyloučeno. To ovšem současně znamená, že stát sám jako věřitel 

pohledávky je oprávněn k jejímu jednostrannému započtení, protože vyloučeno je pouze 

jednostranné započtení proti pohledávce státu. Použití pohledávky státu k jednostrannému 

započtení je tedy přípustné. I pro ně ovšem platí zpřísněný předpoklad vzájemnosti 

pohledávek podle § 42 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.494 

Podle § 29 odst. 7 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších 

předpisů, se ze započtení zcela vylučuje pohledávka na zaplacení ceny dosažené vydražením 

v dobrovolné dražbě. Taková pohledávka proto nemůže zaniknout započtením na základě 

jednostranného právního úkonu směřujícího k započtení ani na základě dohody o započtení. 

Totéž platí podle § 52 odst. 5 zákona č. 26/2000 Sb. také pro pohledávku na zaplacení ceny 

dosažené vydražením v nedobrovolné dražbě. 

Zvláštní právní úpravu zániku závazků započtením z hlediska přípustnosti započtení 

obsahuje zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění. Podle § 4 odst. 1 zákona č. 408/2010 

Sb. má finanční zajištění povahu zástavního práva k finančnímu kolaterálu nebo převodu 

                                                             
494 Podle § 16 odst. 5 vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací 
s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, se organizační složky státu a státní organizace mohou v případě 
dosud nepřijatých peněžitých plnění, popřípadě náhrad, které jsou obsahem jejich vztahů při nakládání 
s majetkem státu, dohodnout na jejich vzájemném započtení. Nejsou-li však organizační složky státu 
právnickými osobami, jak se podává z § 3 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., nejde mezi nimi o skutečné právní 
vztahy, nýbrž jen o vnitřní vztahy mezi jednotlivými součástmi státu. Proto také započtení provedené v těchto 
vnitřních vztazích nepředstavuje způsob zániku závazků, protože v těchto vnitřních vztazích přirozeně nemohou 
skutečné závazky v právním významu vznikat. Jde-li o poměr ke státní organizaci, která je jako právnická osoba 
nadána způsobilostí k právům a povinnostem (§ 54 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.), je druhou stranou dohody o 
započtení stát, jehož jménem jedná vedoucí organizační složky státu, které se dohoda o započtení týká, nebo jiný 
vedoucí zaměstnanec, popřípadě jiný zaměstnanec státu zařazený do této organizační složky, v rozsahu podle § 7 
odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. Přirozeně může jít i o závazkový právní vztah mezi dvěma státními organizacemi. 
Právní úprava obsažená v § 16 odst. 5 vyhlášky č. 62/2001 Sb. tedy směšuje skutečné právní vztahy, ve kterých 
strany mohou uzavřít dohodu o započtení, a vnitřní poměry mezi jednotlivými součástmi státu, které 
nepředstavují skutečné právní vztahy, a v nichž proto zánik závazků započtením nepřichází pojmově v úvahu. 
Tam, kde strany podle § 16 odst. 5 vyhlášky č. 62/2001 Sb. mohou skutečně uzavřít dohodu o započtení, tato 
právní úprava patrně vylučuje započtení jednostranným právním úkonem, jinak by šlo o nadbytečné pravidlo, 
protože možnost uzavřít dohodu o započtení plyne již z obecné právní úpravy. Pro předpoklady započtení jinak 
platí obecná právní úprava zániku závazků započtením podle občanského zákoníku.  
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finančního kolaterálu ve prospěch jeho příjemce. Finančním kolaterálem, který představuje 

předmět finančního zajištění, mohou být jen majetkové hodnoty vypočtené v § 5 zákona č. 

408/2010 Sb. Finančním zajištěním lze podle § 6 odst. 1 zákona č. 408/2010 Sb. zajistit pouze 

pohledávku finančního charakteru, kterou se podle § 2 písm. a) zákona č. 408/2010 Sb. 

rozumí pohledávka z obchodů, jejichž předmětem jsou peněžní prostředky, investiční 

nástroje, povolenky na emise skleníkových plynů nebo komodity, jakož i práva a pohledávky 

s těmito obchody související.  

Oproti zajištění závazku zástavním právem podle obecné právní úpravy obsažené 

v občanském zákoníku je příjemce finančního zajištění oprávněn se zastaveným finančním 

kolaterálem nakládat. Podle § 13 odst. 1 zákona č. 408/2010 Sb. je však povinen nahradit jej 

nejpozději v okamžiku, kdy se zajištěná pohledávka stane splatnou, a to majetkovými 

hodnotami určenými v § 13 odst. 1 zákona č. 408/2010 Sb. Náhradou se přitom může stát jen 

taková majetková hodnota, která je způsobilá být předmětem finančního zajištění. Určuje-li 

tak smlouva, může příjemce, který se zastaveným finančním kolaterálem nakládal, namísto 

jeho nahrazení započítat podle § 13 odst. 2 zákona č. 408/2010 Sb. svou pohledávku 

zajištěnou finančním zajištěním, která je splatná, a to i v rámci jejího zahrnutí do závěrečného 

vyrovnání podle právních předpisů o kapitálovém trhu, proti hodnotě finančního kolaterálu. 

Z toho především vyplývá, že bez předchozí dohody příjemce a poskytovatele finančního 

zajištění je nepřípustné jednostranné započtení pohledávky příjemce finančního zajištění 

zajištěné finančním zajištěním proti vzájemné pohledávce poskytovatele finančního zajištění 

na náhradu za finanční kolaterál, se kterým příjemce finančního zajištění nakládal. Takové 

ujednání ovšem nemusí obsahovat jen smlouva, kterou se sjednává finanční zajištění, nýbrž je 

lze dohodnout i mimo tuto smlouvu.  

Tento zákaz jednostranného započtení však patrně nedopadá na poskytovatele 

finančního zajištění. Jestliže se tedy podle právní úpravy započtení obsažené v občanském a 

obchodním zákoníku setkaly pohledávka poskytovatele finančního zajištění na náhradu za 

finanční kolaterál, se kterým příjemce finančního zajištění nakládal, a pohledávka příjemce 

finančního zajištění zajištěná finančním zajištěním jako způsobilé k započtení, může přivodit 

zánik těchto pohledávek započtením na základě svého jednostranného právního úkonu 

směřujícího k jejich započtení poskytovatel finančního zajištění, i když takové započtení mezi 

sebou příjemce a poskytovatel finančního zajištění předtím dohodou nepovolili. A ovšem tyto 

pohledávky mohou zaniknout také na základě dohody o započtení uzavřené příjemcem a 

poskytovatelem finančního zajištění. 
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Jestliže se strany dohodly na oprávnění příjemce finančního zajištění provést 

jednostranným právním úkonem započtení podle § 13 odst. 2 zákona č. 408/2010 Sb., avšak 

pohledávka příjemce finančního zajištění, který nakládal se zastaveným finančním 

kolaterálem, a pohledávka poskytovatele finančního zajištění na náhradu za tento finanční 

kolaterál nesplňují předpoklad stejnorodosti předmětu plnění, je podle § 13 odst. 3 zákona č. 

408/2010 Sb. takové započtení přípustné, jen jestliže před započtením vzájemných 

pohledávek dojde k jejich ocenění a následné změně obsahu jim odpovídajících závazků tak, 

aby novým vzájemným závazkům odpovídaly peněžité pohledávky ve stejné měně a ve výši 

určené podle tohoto ocenění; nebylo-li dohodnuto jinak, ocení se způsobem, který odpovídá 

zvyklostem na příslušném finančním trhu. I pro jednostranné započtení podle § 13 odst. 2 

zákona č. 408/2010 Sb. se tedy zachovává předpoklad stejnorodosti předmětu plnění. 

Neobsahuje-li ujednání stran, kterým povolily příjemci finančního zajištění jednostranné 

započtení podle § 13 odst. 2 zákona č. 408/2010 Sb. jiný způsob převodu vzájemných 

pohledávek na společného jmenovatele, mají se ocenit způsobem, který odpovídá zvyklostem 

na příslušném finančním trhu. 

Změna obsahu těchto pohledávek tak, aby šlo o peněžité pohledávky vyjádřené ve 

stejné měně, však vyžaduje, aby nastala právní skutečnost, jež takovou změnu způsobí. Samo 

jejich ocenění nebo jiný způsob, jakým mají být podle dohody stran převedeny na společného 

jmenovatele, k takové změně nepostačují. Podle § 493 ObčZ nelze závazkový vztah měnit bez 

souhlasu jeho stran, pokud občanský zákoník nestanoví jinak. Z § 13 odst. 3 zákona č. 

408/2010 Sb. se nepodává, že by zákon č. 408/2010 Sb. v tomto směru obsahoval zvláštní 

právní úpravu, protože určuje podpůrná pravidla jen pro případ, že strany neurčí způsob 

převodu nestejnorodých pohledávek na peníze, avšak současně vyžaduje následnou změnu 

obsahu závazků, které jim odpovídají, aniž by stanovil, že tato změna nastává již oceněním 

pohledávek nebo jiným způsobem jejich převodu na peněžní vyjádření. Jestliže tedy 

pohledávky příjemce a poskytovatele finančního zajištění, které na základě předchozího 

ujednání stran může příjemce finančního zajištění jednostranně započítat podle § 13 odst. 2 

zákona č. 408/2010 Sb., nesplňují předpoklad stejnorodosti předmětu plnění, musí jejich 

jednostrannému započtení předcházet ještě dohoda o změně jejich obsahu tak, aby šlo o 

peněžité pohledávky, které znějí na stejnou měnu. Pak by ovšem strany mohly o takovém 

započtení přímo uzavřít dohodu, která ostatně v obchodních závazkových vztazích 

nevyžaduje splnění předpokladu stejnorodosti předmětu plnění. Lze také připustit, že již 

ujednání stran, kterým mezi sebou dovolí jednostranné započtení podle § 13 odst. 2 zákona č. 

408/2010 Sb., může obsahovat i podmíněnou dohodu o změně v obsahu pohledávek, které se 
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mohou stát předmětem takového započtení, tak, aby jejich stejnorodost nastoupila na základě 

jejich ocenění nebo jiného způsobu jejich převedení na společného jmenovatele bez dalšího 

právního úkonu stran. 

Dojde-li k prodlení se splněním zajištěné pohledávky finančního charakteru nebo 

nastane-li jiná skutečnost určená ve smlouvě, kterou se sjednává finanční zajištění, nebo 

dohodnutá v rámci závěrečného vyrovnání podle právních předpisů o podnikání na 

kapitálovém trhu, může se příjemce finančního zajištění podle § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 

408/2010 Sb. uspokojit způsobem, o němž se dohodl s poskytovatelem finančního zajištění; 

v ostatních případech se uspokojí, s ohledem na povahu finančního zajištění, započtením 

hodnoty finančního kolaterálu proti své pohledávce, kterou má vůči poskytovateli finančního 

zajištění, a to i v rámci zahrnutí takové hodnoty do závěrečného vyrovnání. Takové započtení 

nepředpokládá jeho předchozí povolení mezi stranami a jeho předpoklady se spravují 

obchodním a občanským zákoníkem. Strany ovšem mohou tyto předpoklady i zde sjednat 

jinak, jsou-li stanoveny dispozitivními právními normami.  

Důvodem zákazu započtení se ovšem může stát i rozhodnutí orgánu veřejné moci. Tak 

podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o 

změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může Česká národní banka 

při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem uložit předběžným opatřením bance, pobočce 

zahraniční banky nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu, které vedou pro osobu, vůči níž se 

přijímají opatření k nápravě nebo sankce, nebo pro jiného účastníka řízení běžný, vkladový 

nebo jiný účet, aby nevyplácely peněžní prostředky z tohoto účtu, neprováděly na ně 

započtení a ani jinak s nimi nenakládaly. Podle § 11 odst. 2 písm. e) zákona č. 15/1998 Sb. 

může Česká národní banka rovněž předběžným opatřením uložit bance, pobočce zahraniční 

banky nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu, které vedou běžný, vkladový nebo jiný účet, 

aby nevyplácely peněžní prostředky z tohoto účtu, neprováděly na ně započtení a ani jinak s 

nimi nenakládaly, jde-li o účet, na který byly převedeny osobou, vůči níž se přijímají opatření 

k nápravě nebo sankce, nebo jiným účastníkem řízení peněžní prostředky z jejich účtů.  

Doručením rozhodnutí o takovém předběžném opatření osobě, které se jím ukládají 

povinnosti, se nastolí účinky nepřípustnosti započtení pohledávek z vkladů na běžném, 

vkladovém nebo na jiném účtu dotčených rozhodnutím České národní banky o předběžném 

opatření. Takové pohledávky nemohou zaniknout na základě jednostranného právního úkonu 

směřujícího k započtení ani na základě dohody o započtení. Podle § 11 odst. 4 zákona č. 

15/1998 Sb. předběžné opatření zaniká uplynutím pěti dnů od jeho nařízení. Zánik účinků 

předběžného opatření může Česká národní banka odvrátit, podá-li ve stejné lhůtě návrh u 
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soudu, aby uložil povinnosti, které byly uvedeny v rozhodnutí o předběžném opatření. V 

takovém případě předběžné opatření nařízené Českou národní bankou zanikne až dnem 

vykonatelnosti usnesení soudu, kterým bylo o tomto návrhu rozhodnuto.495 Povinnost zdržet 

se započtení pohledávek v rozsahu, v jakém ji může Česká národní banka uložit předběžným 

opatřením, může Česká národní banka při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem uložit 

podle § 11 odst. 6 zákona č. 15/1998 Sb. i jako opatření k nápravě podle tohoto zákona nebo 

zvláštních právních předpisů.  

Další rozhodnutí, které se může stát důvodem zákazu započtení, představuje usnesení 

insolvenčního soudu o nařízení předběžného opatření podle § 82 odst. 3 písm. c) InsZ (k tomu 

blíže část VII., kapitola 4.), jakož i usnesení insolvenčního soudu vydané podle § 414 odst. 1 

InsZ, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, 

v němž dosud nebyly uspokojeny, jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti 

podle schváleného způsobu oddlužení. Toto osvobození se podle § 414 odst. 2 InsZ vztahuje 

také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, 

kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit, a podle § 414 

odst. 3 InsZ i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo 

postihu. Pohledávky, od jejichž plnění je dlužník osvobozen, tedy nezanikají, dlužník je však 

není povinen uspokojit, ať skutečným splněním nebo v důsledku započtení. Proto 

jednostranné započtení těchto pohledávek jejich věřitelem není přípustné, jinak by dosáhl 

jejich uspokojení i bez souhlasu dlužníka, ačkoli dlužník je osvobozen od povinnosti je 

uspokojit.496 Naproti tomu dlužník smí jednostranně započítat své vzájemné pohledávky proti 

pohledávkám, od jejichž uspokojení je v důsledku oddlužení osvobozen, a jejich započtení je 

přípustné též na základě dohody. Osvobození dlužníka od povinnosti tyto pohledávky 

uspokojit mu totiž neodnímá právo přistoupit k jejich uspokojení dobrovolně. Z jiného 

pohledu lze tyto pohledávky považovat za naturální. Nepřípustnost jednostranného započtení 

naturálních pohledávek se pak podává již z § 581 odst. 2 a § 358 ObchZ.   

                                                             
495 Věcně a místně příslušný soud, kterým je podle § 9 odst. 3 písm. s) a § 200f odst. 3 o.s.ř. vždy Městský soud 
v Praze, o tomto návrhu rozhoduje v řízení podle § 200f a 200g o.s.ř. (řízení o věcech kapitálového trhu).  
Jestliže návrhu České národní banky vyhoví, zaniknou účinky jeho usnesení nejpozději dnem, kdy nabude právní 
moci rozhodnutí České národní banky v řízení vedeném ve věcech podle zákona č. 15/1998 Sb. (§ 200g odst. 3 
věra první o.s.ř.). Podle § 200g odst. 3 posl. věta o.s.ř. však soud zruší usnesení, kterým vyhověl návrhu České 
národní banky, jestliže pominou důvody, pro které je vydal. Do té doby jsou však pohledávky z vkladů na 
běžném, vkladovém nebo jiném účtu dotčené rozhodnutím soudu o návrhu České národní banky ze započtení 
vyloučeny. 
496 Kulková, R., Erbsová, H. in Kotoučová, J. a kol. – Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 1044 – 1045 
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Jednostranný právní úkon směřující k započtení, který se příčí zákazu jednostranného 

započtení některých pohledávek nebo proti některým pohledávkám stanovenému právním 

předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci vydaným na jeho základě, je 

v neobchodních závazkových vztazích absolutně neplatný. O relativní neplatnost nemůže jít, 

protože právní úkon směřující k jednostrannému započtení tam, kde podle právních předpisů 

nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci není přípustný, nenáleží do výčtu důvodů relativní 

neplatnosti obsaženého v § 40a ObčZ. K neplatnosti jednostranného právního úkonu 

směřujícího k započtení, které je podle právních předpisů nebo rozhodnutí orgánu veřejné 

moci nepřípustné, proto v neobchodních závazkových vztazích soud přihlíží z úřední 

povinnosti, aniž by ji musel adresát právního úkonu směřujícího k započtení uplatňovat. 

Absolutní neplatnost takového právního úkonu zároveň vylučuje zhojení této neplatnosti jeho 

schválením adresátem tohoto právního úkonu nebo dodatečným odpadnutím důvodu 

neplatnosti. 

Neplatnost právních úkonů v obchodních závazkových vztazích stojí na opačné 

zásadě, než na jaké je vybudována právní úprava neplatnosti právních úkonů podle 

občanského zákoníku. Jestliže je neplatnost právního úkonu stanovena pouze na ochranu 

některé strany, může se této neplatnosti podle § 267 odst. 1 ObchZ dovolávat pouze tato 

strana. Směřuje-li proto v obchodních závazkových vztazích důvod neplatnosti výlučně 

k ochraně právního postavení jedné strany, má neplatnost právního úkonu relativní povahu. 

Teprve v případech, kdy není možné uzavřít, že se stanovení neplatnosti právního úkonu 

soustřeďuje jen k ochraně jedné ze stran, jde o absolutní neplatnost.497 Jestliže je důvodem 

neplatnosti jednostranného právního úkonu směřujícího k započtení nepřípustnost 

jednostranného započtení, je před důsledky započtení nepochybně chráněn pouze adresát 

takového právního úkonu. Nepřípustnost jednostranného započtení je tedy stanovena pouze na 

ochranu věřitele pohledávky, proti které je jednostranné započtení nepřípustné, a věřitele 

pohledávky, proti které směřuje započtení vzájemné pohledávky, jež se však 

k jednostrannému započtení nehodí. To ovšem obyčejně neplatí, je-li důvodem nepřípustnosti 

započtení rozhodnutí orgánu veřejné moci, protože takovým rozhodnutím se převážně sleduje 

širší zájem než ochrana právního postavení určité osoby.498 

                                                             
497 Absolutní povahu má vždy též neplatnost smluv uzavřených podle části druhé obchodního zákoníku, jak 
vyplývá z § 267 odst. 1 věta druhá ObchZ. 
498 Jakkoli důvodem nařízení předběžného opatření Českou národní bankou podle § 11 odst. 1 zákona č. 15/1998 
Sb., jímž Česká národní banka zakazuje započtení pohledávek z vkladů na běžných, vkladových nebo jiných 
účtech vedených bankou, pobočkou zahraniční banky nebo spořitelním nebo úvěrním družstvem, může být i 
zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů osob, které nejsou účastníky správního řízení vedeného ve 
věcech kapitálového trhu. 
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Z toho vyplývá, že neplatnost jednostranného právního úkonu směřujícího k započtení, 

jejímž důvodem je nepřípustnost jednostranného započtení, má v obchodních závazkových 

vztazích zpravidla relativní povahu. Takový právní úkon má proto stejné účinky, jako by byl 

platný, dokud jej těchto účinků adresát tohoto právního úkonu nezbaví tím, že vznese námitku 

relativní neplatnosti. Relativní neplatnost právního úkonu směřujícího k jednostrannému 

započtení, které není podle právních předpisů přípustné, přitom adresát takového právního 

úkonu může uplatnit jak v řízení před soudem nebo jiným příslušným orgánem, tak mimo ně. 

Soud nebo jiný příslušný orgán k relativní neplatnosti nepřihlíží z úřední povinnosti, nýbrž až 

k námitce toho, kdo byl neplatným právním úkonem ve svém právním postavení dotčen. 

Uplatnění relativní neplatnosti je hmotně právní úkon adresovaný tomu, kdo projevil 

vůli směřující k nepřípustnému jednostrannému započtení. Právo vznést námitku relativní 

neplatnosti je ovšem majetkovým právem, které se jako právo uskutečnit právní úkon 

v obchodních závazkových vztazích promlčuje ve čtyřleté promlčecí lhůtě. Účinky námitky 

relativní neplatnosti tedy podle § 390 ObchZ nenastanou, jestliže strana, která učinila 

relativně neplatný právní úkon směřující k započtení, účinně namítne promlčení práva vznést 

námitku relativní neplatnosti tohoto právního úkonu. Relativní povaha neplatnosti právního 

úkonu směřujícího k jednostrannému započtení, které podle právních předpisů není přípustné, 

současně připouští, aby jej adresát tohoto právního úkonu schválil nebo aby důvod neplatnosti 

dodatečně odpadl. V důsledku toho se relativní neplatnost zhojí. 

Relativní povaha neplatnosti právního úkonu směřujícího k nepřípustnému 

jednostrannému započtení se ovšem může zdánlivě příčit právním účinkům započtení, 

kterými je zánik pohledávek, jež jsou předmětem započtení. Jestliže již jednou takové 

pohledávky zaniknou, nemůže zásadně dojít k jejich obnovení. Relativně neplatný právní 

úkon směřující k započtení však vyvolává stejné právní účinky jako platný právní úkon. 

Přivodí tedy také zánik pohledávek, k jejichž započtení směřuje. Adresátu tohoto právního 

úkonu přesto nadále přísluší námitka relativní neplatnosti tohoto právního úkonu, která je 

způsobilá tento účinek odklidit, dokud adresát relativně neplatný právní úkon směřující 

k započtení neschválí nebo dokud neodpadne důvod relativní neplatnosti. Vznese-li námitku 

relativní neplatnosti, zbaví tím relativně neplatný právní úkon směřující k jednostrannému 

nepřípustnému započtení jeho účinků.  

Význam uplatnění relativní neplatnosti se pak může jevit jako obnovení pohledávek, 

které měly v důsledku relativně neplatného právního úkonu směřujícího k jejich započtení 

zaniknout. Ve skutečnosti však má námitka relativní neplatnosti účinky ex tunc. Na právní 

úkon směřující k započtení se pak hledí jako na neplatný od samého počátku. Námitka jeho 
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relativní neplatnosti tak nastolí stejné poměry, jako kdyby jeho účinky vůbec nenastaly. 

Důsledkem uplatnění relativní neplatnosti právního úkonu směřujícího k nepřípustnému 

jednostrannému započtení proto není obnovení pohledávek, které měly na jeho základě 

zaniknout, nýbrž vůbec odklizení jeho účinků, a to od samého počátku. Na takové pohledávky 

se pak nahlíží stejně, jako kdyby v důsledku započtení provedeného relativně neplatným 

právním úkonem nezanikly. Totéž platí, jestliže naopak nastanou účinky vznesení námitky 

relativní neplatnosti, které však později odvrátí námitka promlčení relativní neplatnosti. Ani 

zde nedochází k obnovení pohledávek, které měly započtením zaniknout, a jejich 

opakovanému zániku v důsledku vznesení námitky promlčení práva uskutečnit právní úkon 

směřující k uplatnění relativní neplatnosti, nýbrž vůbec nenastanou účinky námitky relativní 

neplatnosti a relativně neplatný právní úkon směřující k započtení si své účinky podrží.                                                                                              

Zapovídá-li započtení právní úprava obchodních společností, jde však obyčejně o 

vyloučení určitých pohledávek ze započtení vůbec. I tam, kde z takového zákazu povoluje 

výjimky ve prospěch uzavření dohody o započtení, ovšem nelze považovat neplatnost 

jednostranného právního úkonu směřujícího k započtení za relativní. Takto vyslovené zákazy 

započtení se totiž přimykají k pohledávkám obchodních společnosti ke splacení vkladu do 

základního kapitálu nebo emisního kursu akcií. Důvodem takového zákazu však není pouze 

ochrana právního postavení samotné obchodní společností, nýbrž i jejích ostatních společníků 

a věřitelů společnosti. Mimoto podle § 267 odst. 1 věta druhá ObchZ se pravidlo o relativní 

neplatnosti právních úkonů neuplatní pro smlouvy uzavřené podle části druhé obchodního 

zákoníku. Smlouvami je přitom třeba rozumět i jiné dvoustranné právní úkony jako jsou 

dohody směřující ke změně nebo zániku práv nebo povinností, popřípadě k jiným právním 

následkům. Proto by i v těchto případech byl jednostranný právní úkon směřující k započtení 

absolutně neplatný. 

Jestliže se povaha neplatnosti jednostranného právního úkonu směřujícího k započtení 

může lišit podle toho, zda na jeho základě mají zaniknout pohledávky, které jsou obsahem 

obchodního nebo neobchodního závazkového vztahu, je třeba dále vyřešit otázku, jakou 

povahu má neplatnost jednostranného právního úkonu směřujícího k započtení pohledávek, 

z nichž některá je obsahem závazkového právního vztahu náležejícího do působnosti 

obchodního zákoníku, zatímco jiná je obsahem závazkového právního vztahu, jenž se řídí 

výlučně občanským zákoníkem. Již z výkladu o systému platné právní úpravy obsaženého 

v části IV. se podává přípustnost započtení takových pohledávek. Pohledávky z obchodních a 

neobchodních závazkových vztahů se tedy mohou setkat jako způsobilé k započtení a tímto 

způsobem zaniknout v rozsahu, v jakém se kryjí.  
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Při řešení otázky, jakou povahu má v takovém případě neplatnost jednostranného 

právního úkonu směřujícího k započtení, jenž se příčí zákazu jednostranného započtení 

vyslovenému zákonem, by však sotva bylo možné přijmout závěr, že v poměru k pohledávce, 

která měla na základě takového právního úkonu zaniknout a řídila se pouze občanským 

zákoníkem, se jedná o absolutní neplatnost, zatímco v poměru k pohledávce, která byla 

obsahem obchodního závazkového vztahu, šlo o neplatnost relativní. Účinky započtení, 

kterými je zánik započítávaných pohledávek, od sebe nelze oddělit. Bez zániku pohledávky 

jedné strany nemůže započtením zaniknout ani vzájemná pohledávka druhé strany. Proto by 

započtení ve vztahu k jedné pohledávce nemohlo být absolutně neplatné, a tedy nepůsobit 

žádné právní následky, zatímco ve vztahu k druhé pohledávce by působilo stejně jako platný 

právní úkon směřující k započtení, dokud by se adresát nedovolal relativní neplatnosti. 

Z toho vyplývá, že jednostranný právní úkon směřující k započtení, který odporuje 

zákazu jednostranného započtení stanovenému právním předpisem, je vždy absolutně 

neplatný, jestliže se alespoň jedna z pohledávek, které měly na jeho základě zaniknout, řídí 

pouze občanským zákoníkem. Převáží proto následky neplatnosti právního úkonu stanovené 

obecným občanským právem. Zvláštní právní úprava obsažená v obchodním zákoníku, která 

dává přednost relativní neplatnosti právních úkonů, se v takových případech nepoužije. 

Zákazy započtení jednostranným právním úkonem může rozšířit dohoda stran.499 

Takovou dohodu mohou uzavřít i poté, co se jejich pohledávky setkaly jako způsobilé 

k započtení, a to za samozřejmého předpokladu, že do doby uzavření dohody, kterou strany 

chtějí jejich zánik započtením v důsledku jednostranného právního úkonu vyloučit, tyto 

pohledávky již nezanikly, ať započtením nebo z jiného důvodu.500 Uzavření takové dohody 

nebrání ani okolnost, že zánik pohledávky nebo pohledávek, na které se má smluvený zákaz 

započtení vztahovat, započtením v důsledku jednostranného právního úkonu může způsobit 

jen jedna ze stran, zejména jde-li o pohledávku, proti níž podle právních předpisů není 

započtení přípustné, nebo pohledávku, která z jiných důvodů může zaniknout započtením 

v důsledku jednostranného právního úkonu jen jedné ze stran.501 Naopak zákaz započtení 

jednostranným právním úkonem tam, kde je může přivodit každá ze stran, může být 

adresován jen jedné straně dohody, která jej obsahuje. Nepřípustné by tedy bylo započtení 

provedené jednostranným právním úkonem té strany, která podle uzavřené dohody o zákazu 
                                                             
499 Shodně rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 2004, sp. zn. 29 Odo 211/2002, uveřejněný v časopisu 
Soudní judikatura, 2004, č. 3, s. 161, pod č. 41 
500 Knapp, V. – op. cit. v pozn. 4, s. 229 nebo Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a 
kol. – op. cit. v pozn. 33, s. 1539 
501 Například započtení pohledávky dlužníka za postupitelem proti postoupené pohledávce by mohla vyloučit 
pouze dohoda uzavřená mezi dlužníkem a postupníkem. 
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započtení nesměla započtení provést. Započtení stejných pohledávek jednostranným právním 

úkonem druhé strany by naproti tomu bylo přípustné. 

Dohoda o zákazu jednostranného započtení se může vztahovat na jednotlivou 

pohledávku nebo na stanovený okruh pohledávek určený podle právního důvodu jejich 

vzniku, předmětu jejich plnění nebo jinými znaky. Dohodou o zákazu jednostranného 

započtení by strany patrně mohly vyloučit zánik svých vzájemných pohledávek započtením 

provedeným jednostranným právním úkonem vůbec. Mohou přitom dohodu o zákazu 

jednostranného započtení uzavřít ještě před vznikem těchto pohledávek a ovšem i dříve, než 

se jejich pohledávky setkají jako způsobilé k započtení. Nejde přitom o vzdání se práva 

provést právní úkon směřující k započtení, jež by bylo právem, které by mohlo v budoucnosti 

teprve vzniknout, a proto by podle § 574 odst. 2 ObčZ nebylo možné se jej vzdát. Vyloučením 

přípustnosti jednostranného započtení na základě dohody stran, ať by se takový zákaz 

vztahoval na některé nebo na všechny pohledávky, které by se v budoucnu mohly setkat, 

představuje pouze odchýlení stran od dispozitivních ustanovení právních předpisů, která 

upravují započtení jednostranným právním úkonem.502 Jeho podstata proto nespočívá ve 

vzdání se práva, které by v budoucnosti mohlo teprve vzniknout. 

Sjednaný zákaz započtení jednostranným právním úkonem, který by se vztahoval na 

všechny pohledávky mezi stranami, jež jsou nebo by se po sjednání takového zákazu mohly 

stát způsobilými k jednostrannému započtení, by zřejmě obstál i z hlediska požadavku na 

určitost právních úkonů, protože jak pohledávky, které by byly způsobilé k jednostrannému 

započtení v době, kdy jej strany sjednaly, tak i pohledávky, které by se k jednostrannému 

započtení staly způsobilými později, by bylo možné určit již podle toho, zda by mezi stranami 

mohlo dojít k jejich započtení jednostranným právním úkonem. Na druhé straně úplné 

vyloučení jednostranného započtení pohledávek je namístě považovat za podstatný zásah do 

právního postavení stran. Jestliže by se tedy takový úplný zákaz měl podle uzavřené dohody 

týkat jen jedné strany, která by tak nesměla učinit právní úkon směřující k započtení, zatímco 

druhá strana by takové započtení svým jednostranným právním úkonem mohla provést, byla 

by taková dohoda zpravidla neplatná pro rozpor s dobrými mravy, popřípadě by se 

v obchodních závazkových vztazích výkonu práv, které by z ní vyplývaly, neposkytla 

ochrana, protože obsah této dohody by se příčil zásadám poctivého obchodního styku podle § 

                                                             
502 Z obdobných důvodů se v rozporu se zákazem vzdání se práv, která mohou v budoucnosti teprve vzniknout, 
neocitá ani dohoda prodávajícího a kupujícího o vyloučení ustanovení § 428 ObchZ o lhůtách k oznámení o 
vadách a o následcích jejich marného uplynutí, i když se prodávající v důsledku takové dohody připravuje o 
námitku pozdního oznámení o vadách, kterou by se mohl ubránit požadavku na splnění jeho závazků 
z odpovědnosti za vady zboží. 
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265 ObchZ.503 Strany by mezi sebou jistě mohly vyloučit i započtení na základě dohody, 

avšak takový zákaz by postrádal význam, protože již samo uzavření dohody o započtení by 

současně představovalo změnu jejich dohody o nepřípustnosti započtení. 

Dohoda, kterou strany rozšířily zákaz započtení jednostranným právním úkonem, 

nezavazuje jejich právní nástupce, změní-li se věřitel nebo dlužník pohledávky, na kterou se 

taková dohoda vztahuje, v důsledku singulární sukcese, zejména postoupením pohledávky 

nebo převzetím dluhu.504 Třetí osoba, která se takto stala věřitelem nebo dlužníkem 

pohledávky, ohledně níž její právní předchůdce sjednal dohodu, kterou byla rozšířena 

nepřípustnost jednostranného započtení i na tuto pohledávku, nevstoupila i do práv a 

povinností, které z takové dohody vyplývají. Zákaz jednostranného započtení sjednaný jejím 

právním předchůdcem ji proto nezavazuje. Tato okolnost vynikne i ze srovnání účinků 

dohody věřitele a dlužníka o zákazu postoupení pohledávky, které podle § 525 odst. 2 ObčZ 

působí i vůči třetí osobě, jež se měla stát nabyvatelem takové pohledávky. Bez ohledu na 

vědomost třetí osoby o tom, že postoupení pohledávky odporuje dohodě s dlužníkem, je 

smlouva o postoupení pohledávky neplatná. Má tedy zákaz postoupení pohledávky sjednaný 

s dlužníkem účinky i vůči třetím osobám. Obdobné pravidlo v případě dohody o zákazu 

jednostranného započtení pohledávek, jejichž započtení jednostranným právním úkonem jinak 

podle právních předpisů je přípustné, chybí. Taková dohoda tedy zavazuje jen její strany, 

popřípadě osoby, které vstoupily v důsledku univerzální sukcese do všech jejich práv a 

povinností. 

Jestliže se dohodou o rozšíření zákazu započtení jednostranným právním úkonem 

strany pouze odchylují od právní úpravy přípustnosti započtení, pokud jde o okruh 

pohledávek, které mohou jednostranným započtením zaniknout, musí se v ostatním prosadit 

stejná pravidla, jaká platí i pro nepřípustnost jednostranného započtení pohledávky 

stanovenou právními předpisy. V neobchodních závazkových vztazích je tak důsledkem 

porušení smluveného zákazu jednostranného započtení absolutní neplatnost právního úkonu 

směřujícího k započtení stejně jako v případě jednostranného započtení, které odporuje 

zákazu započtení vyslovenému právními předpisy. V obchodních závazkových vztazích však 

připadá v úvahu relativní neplatnost jednostranného právního úkonu směřujícího k započtení, 

které by bylo v rozporu se smluveným zákazem započtení, jestliže by z dohody o rozšíření 

zákazu jednostranného započtení pohledávek vyplývalo, že tento zákaz strany sjednaly jen ve 

prospěch jedné strany.  

                                                             
503 Obdobně Knapp, V. – op. cit. v pozn. 4, s. 229 
504 Jäger, M. – op. cit. v pozn. 475, s. 192 
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Takový závěr by bylo možné přijmout, jestliže by adresátem smluveného zákazu 

započtení byla vůbec jen jedna ze stran, které dohodu o rozšíření nepřípustnosti 

jednostranného započtení pohledávek sjednaly, nebo jestliže by šlo o zákaz započtení určitých 

pohledávek nebo proti určitým pohledávkám a z okolností by bylo zřejmé, že sleduje ochranu 

adresáta právního úkonu směřujícího k započtení. Pak by šlo o neplatnost stanovenou pouze 

na ochranu některé strany, která by podle § 267 odst. 1 ObchZ měla relativní povahu. Strana 

dotčená relativně neplatným jednostranným právním úkonem směřujícím k započtení by 

musela vznést námitku relativní neplatnosti a toto právo by se promlčovalo v obecné 

promlčecí lhůtě v délce čtyř let podle § 397 ObchZ. V ostatních případech by jednostranný 

právní úkon směřující k započtení, které je v rozporu se smluveným zákazem započtení, byl i 

v obchodních závazkových vztazích absolutně neplatný. 

 Je-li právní úprava zákazu jednostranného započtení dispozitivní, mohou se od ní 

strany odchýlit i v opačném směru a připustit mezi sebou jednostranné započtení pohledávek, 

které lze podle právních předpisů započítat jen na základě dohody. Dohodu, kterou se strany 

odchýlí od dispozitivní právní úpravy zákazu jednostranného započtení pohledávek, je však 

třeba lišit od dohody o započtení podle § 581 odst. 3 ObčZ nebo § 364 ObchZ. Dohoda o 

rozšíření přípustnosti jednostranného započtení sama nepůsobí zánik pohledávek, na něž se 

vztahuje. Naopak, takovou dohodou strany sjednávají jiné podmínky pro jednostranné 

započtení, než jaké vyplývají z právních předpisů, tím, že rozšíří okruh pohledávek, které lze 

mezi nimi jednostranně započítat.505  

I dohoda, kterou se strany odchýlí od dispozitivní právní úpravy zákazu započtení 

pohledávek jednostranným právním úkonem nebo tuto právní úpravu vyloučí, je však účinná 

pouze mezi těmito stranami, popřípadě osobami, které se v důsledku univerzální sukcese 

stanou jejich právními nástupci, a vstoupí tak do veškerých práv a povinností svých právních 

předchůdců. Změní-li se věřitel nebo dlužník pohledávky, ohledně níž strany takovou dohodu 

uzavřely, v důsledku singulární sukcese, platí ohledně pohledávky, jejíž věřitel nebo dlužník 

se takto změnil, úprava zákazu započtení, jak vyplývá z právních předpisů. K rozšíření 

přípustnosti jednostranného započtení takové pohledávky by museli její věřitel a dlužník po 

změně v subjektech závazkového právního vztahu, jehož je tato pohledávka obsahem, 

v důsledku singulární sukcese znovu zavřít dohodu, kterou by mezi sebou jednostranné 

započtení povolili tam, kde je jinak dispozitivní právní úprava zakazuje. 

                                                             
505 Tamtéž 
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Strany mohou sjednat dohodu, kterou připustí jednostranné započtení pohledávek, jež 

lze jinak započítat pouze na základě dohody o započtení, kdykoli před vznikem takových 

pohledávek nebo za jejich trvání, dokud nezaniknou. Jednostranné započtení přitom mohou 

povolit jen jedné ze stran, zatímco druhá strana by jednostranný právní úkon směřující 

k započtení pohledávek, na něž se taková dohoda vztahuje, učinit nesměla. Kdyby ovšem 

mezi sebou povolily jednostranné započtení všech pohledávek, které lze podle právních 

předpisů započítat jen na základě dohody, výlučně ve prospěch jedné strany, mohla by se 

taková dohoda ocitnout v rozporu s dobrými mravy, popřípadě by soud musel odepřít ochranu 

právům vyplývajícím z takové dohody pro rozpor se zásadami poctivého obchodního styku 

podle § 265 ObchZ. 

Dohoda o rozšíření přípustnosti jednostranného započtení však nemůže zhojit 

neplatnost právního úkonu směřujícího k započtení, který se příčil zákazu jednostranného 

započtení vyslovenému právními předpisy a strana jej učinila v době před uzavřením takové 

dohody. To platí beze zbytku tam, kde jednostranný právní úkon směřující k započtení je 

v důsledku nepřípustnosti jednostranného započtení absolutně neplatný. Je-li v obchodních 

závazkových vztazích právním důsledkem nepřípustnosti jednostranného započtení relativní 

neplatnost stanovená pouze na ochranu jedné ze stran, mohla by taková neplatnost odpadnout, 

kdyby relativně neplatný právní úkon směřující k započtení schválil jeho adresát, jehož právní 

postavení tímto právním úkonem bylo dotčeno. Dohoda, kterou mezi sebou strany povolí 

jednostranné započtení pohledávek, jež jinak mohou zaniknout započtením provedeným 

pouze na základě jejich dohody, se však vztahuje pouze na jednostranné započtení provedené 

poté, co taková dohoda nabyla účinnosti. Jen jestliže by výkladem této dohody bylo možné 

usoudit, že obsahuje i schválení relativně neplatného jednostranného právního úkonu 

směřujícího k započtení, který některá strana učinila před jejím uzavřením, by tato dohoda 

měla význam pro jednostranné započtení provedené dříve, než ji strany uzavřely. 

 

4. Právní důvod započtení 

 

 Právní úprava započtení je vybudována na východisku, že zánik pohledávek 

započtením nenastává již okamžikem jejich setkání jako způsobilých k započtení, aniž by se 

k němu vyžadoval projev vůle některé strany nebo obou stran, nýbrž účinky započtení 

nastanou, jen jestliže některá strana učiní právní úkon směřující k započtení nebo jestliže 

strany uzavřou dohodu o započtení. Pravidelným důvodem započtení je tedy jednostranný 

nebo dvoustranný právní úkon směřující k započtení. Z tohoto pravidla připouští právní 
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úprava ojedinělé výjimky, ve kterých zánik závazků započtením nastává již setkáním 

odpovídajících pohledávek způsobilých k započtení bez toho, aby některá strana musela 

projevit vůli směřující k započtení. Tyto výjimky, při kterých nastává zánik závazků 

započtením bez ohledu na vůli stran, ba dokonce i bez ohledu na jejich vědomost o takovém 

zániku jejich závazků, se soustřeďují do oblasti práva obchodních společností. Zvláštní 

pozornost se jim věnuje v závěru této kapitoly. 

 Právní úkon směřující k započtení se může stát výslovně a výslovný projev vůle 

směřující k započtení se patrně také vyskytuje docela pravidelně. Povaha započtení však 

nevylučuje ani právní úkon učiněný konkludentním jednáním,506 jestliže vyjadřuje vůli strany, 

popřípadě obou stran přivodit zánik závazků započtením takovým způsobem, že se zřetelem 

ke všem okolnostem případu nezanechává pochybnosti o tom, že jde o projev jejich vůle a 

jaký je obsah této vůle.507 Konkludentním jednáním, které bez pochybností dovoluje usoudit 

na vůli směřující k započtení, je například zaslání přehledu vzájemných pohledávek, který 

obsahuje vyčíslení jejich celkového rozdílu a jímž strana vyzývá adresáta k plnění v rozsahu 

takto zjištěného rozdílu nebo sama takové plnění ohlašuje, podle toho, zda je vyšší součet 

jejích pohledávek nebo pohledávek druhé strany.508 Právní úkon směřující k započtení tedy 

mohou strana nebo obě strany učinit nejen výslovně, ale i jiným způsobem, který nevzbuzuje 

pochybnosti o tom, co chtěly projevit. Každý projev vůle, který za použití zákonných 

výkladových pravidel dovoluje usoudit na to, že vůle toho, kdo jej učinil, směřovala 

k započtení, může být právním důvodem zániku závazků započtením, bez ohledu na to, zda 

jde o právní úkon učiněný výslovně nebo konkludentním jednáním.509  

Jen v omezeném rozsahu je možné uvažovat o právním úkonu směřujícím k započtení, 

který by byl učiněn mlčky. Mlčení samo o sobě zpravidla vůbec není právním úkonem, ledaže 

by připouštělo přijmout závěr, že jde projev vůle určitého obsahu.510 Obyčejně jde o vyjádření 

nesouhlasu, zejména s návrhem na uzavření smlouvy. Mlčení jako projev vůle by pro zánik 

závazků započtením tedy mělo význam patrně jen tam, kde se strany předem dohodly, že 

s ním budou spojovat naopak souhlas s návrhem na uzavření dohody o započtení. V jiných 

                                                             
506 Uzavření dohody o započtení konkludentním jednáním připouští Kotoučová, J. in Dědič, J. a kol. – Obchodní 
zákoník. Komentář. Díl IV. Praha: Polygon, 2002, s. 3395. Opačně Židlík, R. – Započtení pohledávek v soudním 
řízení, Obchodní právo, 2007, č. 7 – 8, s. 10, podle něhož je právní úkon směřující k započtení učiněný 
konkludentním jednáním vyloučen, protože by chyběl projev vůle. Takový závěr je však protismyslný, protože 
vůle je v takovém případě projevena jinak než výslovně, a to právě konkludentním jednáním. 
507 Knapp, V., Knappová, M. in Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J. a kol. – op. cit. v pozn. 30, s. 118 
508 Obdobně Bucher, E. – op. cit. v pozn. 23, s. 431, který za projev vůle směřující k započtení považuje každé 
vyúčtování nebo vyčíslení vzájemných pohledávek, které spočívá na jejich odečtení. 
509 Opačně např. Knapp, V. – op. cit. v pozn. 4, s. 233 nebo Čížkovská, V. - Knapp, V., Plank, K. a kol. – op. cit. 
v pozn. 369, s. 366 
510 Knapp, V., Knappová, M. in Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J. a kol. – op. cit. v pozn. 30, s. 118 – 119 
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případech se však zásadně vyžaduje právní úkon učiněný výslovně nebo alespoň 

konkludentním jednáním, jinak účinky započtení nenastanou, ledaže jde o výjimečný případ, 

kdy právním důvodem započtení je zákon, aniž by se vyžadoval právní úkon některé ze stran 

směřující k započtení.511 

Právním důvodem započtení může být jak jednostranný právní úkon směřující 

k započtení, tak dohoda o započtení, kterou lze z hlediska třídění dvoustranných právních 

úkonů řadit mezi funkcionálně synallagmatické právní úkony, protože hodnota náhradního 

uspokojení pohledávek, které jsou předmětem započtení na základě dohody stran, je zpravidla 

stejná.512 Z výkladu o ostatních předpokladech zániku závazků započtením se podává, že 

okruh pohledávek, které mohou zaniknout započtením na základě jednostranného právního 

úkonu, je užší než okruh pohledávek, jejichž zánik započtením mohou strany přivodit 

uzavřením dohody o započtení. Tento rozdíl se projevuje především v předpokladu 

přípustnosti započtení, který omezuje zejména započtení jednostranným právním úkonem, 

zatímco úplné vyloučení pohledávek ze započtení představuje spíše výjimku, jejímž důvodem 

je zvlášť naléhavý veřejný zájem na skutečném splnění takových pohledávek. Dohoda o 

započtení tedy současně obsahuje ujednání stran, kterým se odchylují od dispozitivních 

ustanovení právních předpisů, učiní-li předmětem započtení pohledávky, které se nehodí 

k započtení na základě jednostranného právního úkonu.513 

Jednostranný právní úkon směřující k započtení náleží mezi adresované právní úkony. 

K tomu, aby nastaly jeho účinky, se vyžaduje jeho doručení druhé straně, jakkoli zánik 

závazků započtením nastává zpětně k okamžiku, kdy se setkaly jako způsobilé k započtení (k 

okamžiku účinků započtení podrobněji v této části, kapitola 6.). Zánik závazků započtením 

nastane bez ohledu na vůli adresáta jednostranného právního úkonu směřujícího 

k započtení.514 Odvrátit zánik závazků započtením tedy nemůže ani jeho nesouhlas. Právní 

úprava započtení obsažená jak v občanském zákoníku, tak v obchodním zákoníku výslovně 

dovoluje i dohodu o započtení, a navazuje tak na vývoj právní úpravy započtení započatý 

přijetím občanského zákoníku z roku 1950. Přípustnost dohody o započtení v době před 1. 1. 

1951 však vyplývala ze zásady smluvní svobody, stejně jako je ze stejného důvodu přípustná i 

podle zahraničních právních úprav, které ji také často vůbec nezmiňují. 

                                                             
511 Právní úkon směřující k započtení, který by se stal konkludentním jednáním nebo mlčky, vylučuje Přib, J. – 
op. cit. v pozn. 18, s. 59. 
512 Shodně Berger, K. P. – op. cit. v pozn. 9, s. 140. Hodnota vzájemných pohledávek, které strany započítají 
dohodou, ovšem nemusí být stejná, jde-li o započtení pohledávek, jejichž předmět plnění není téhož druhu, podle 
§ 364 ObchZ. 
513 Tamtéž, s. 144 
514 Tak i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 12. 2010, sp. zn. 32 Cdo 4429/2010 
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Předpokladem platnosti právního úkonu směřujícího k započtení, ať jde o jednostranný 

právní úkon nebo o dohodu o započtení, je přirozeně způsobilost toho, kdo jej činí, k právním 

úkonům. Z výkladů o podstatě započtení (část I., kapitola 1.) vyplývá, že započtení je možné 

nahlížet ze dvou hledisek, stejně jako je dvojjediné postavení toho, kdo projevuje vůli 

směřující k započtení. Na jedné straně je dlužníkem pohledávky, proti které započtení 

směřuje. Započtením projevuje vůli tuto pohledávku uspokojit, třebaže náhradním způsobem, 

a tak se zprostit svého odpovídajícího závazku. Na druhé straně však započtení vede i 

k uspokojení vlastní vzájemné pohledávky, ohledně níž strana vystupuje jako věřitel, který si 

započtením takové uspokojení své pohledávky vynucuje. Započtením ovšem mají zaniknout 

nejméně dva závazky. Jde-li o osobu, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může 

jedna pohledávka do rozsahu její způsobilosti k právním úkonům ještě spadat, zatímco druhá 

se mu již může vymykat. 

V takovém případě by různá pojetí započtení, podle toho, zda v nich převažuje 

význam postavení strany, která činí právní úkon směřující k započtení, jako dlužníka, nebo 

jako věřitele, popřípadě smíšené teorie o započtení, měly význam pro rozhodnutí, zda právní 

úkon směřující k započtení, který učinila osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům, 

je z hlediska její způsobilosti k právním úkonům platný. Postavení této osoby jako dlužníka 

pohledávky, vůči níž započtení směřuje, a současně věřitele vzájemné pohledávky však není 

možné od sebe oddělit. Započtením projevuje svou vůli jak ohledně svého závazku, který má 

započtením zaniknout, tak ohledně své vzájemné pohledávky, kterou k tomu chce použít, a 

dosáhnout tím současně i jejího uspokojení. Jinak vyjádřeno, právní úkon směřující 

k započtení je z hlediska způsobilosti jednající osoby k právním úkonům platný, jen jestliže 

všechny závazky, které mají započtením zaniknout, spadají do rozsahu její způsobilosti 

k právním úkonům.515 

Právní úkon směřující k započtení musí dostatečně určit pohledávky, které mají 

započtením zaniknout.516 Takové určení může strana provést také odkazem na jinou listinu, 

pokud je z takové listiny zřejmé, o jaké pohledávky jde.517 V právním úkonu směřujícím 

k započtení strany přirozeně nemusejí pohledávky, které mají být předmětem započtení, 

                                                             
515 Opačně Becker, H. in Gmür, M. a kol. – op. cit. v pozn. 6, s. 626. Autor dává přednost východisku, podle 
něhož rozhodující je nakládání vlastní vzájemnou pohledávkou, a proto postačuje, jestliže tato pohledávka spadá 
do rozsahu způsobilosti jednající osoby k právním úkonům, ačkoli jinak při započtení nepovažuje za správné 
prohlásit za rozhodující jen hledisko věřitele nebo dlužníka. 
516 Tak i rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 4. 2008, sp. zn. 32 Cdo 3082/2007 
517 V poměru k dohodě o započtení shodně rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 10. 2006, sp. zn. 29 Odo 
573/2005, uveřejněný v časopisu Soudní judikatura, 2007, č. 1, s. 19 a násl., pod č. 4 



214 
 

právně posoudit.518 Postačí, vymezí-li je skutkově tak, aby je nebylo možné zaměnit s jinými, 

pokud je mezi nimi mnohost pohledávek a taková záměna by ohrozila určitost právního úkonu 

směřujícího k započtení. Na druhé straně omyl stran při právním hodnocení pohledávky, 

kterou chtěly učinit předmětem započtení, není na újmu platnosti právního úkonu směřujícího 

k započtení, jestliže je i tak možné určit, o jakou pohledávku jde. Kdyby strany tedy 

považovaly za právní důvod vzniku svých vzájemných pohledávek smlouvu, ale později by se 

ukázalo, že šlo ve skutečnosti o pohledávky z bezdůvodného obohacení, právní úkon 

směřující k jejich započtení by byl platný, i kdyby v něm za právní důvod těchto pohledávek 

nesprávně označily smlouvu.  

Zvláštní otázky z hlediska určitosti právního úkonu směřujícího k započtení vznikají, 

mají-li strany navzájem více pohledávek způsobilých k započtení, jakož i v případě, že 

pohledávka, vůči níž započtení směřuje, nebo vzájemná pohledávka sestávají vedle jistiny i z 

příslušenství. Jejich řešením, při němž se zánik závazků započtením stýká s pravidly o 

započítání na plnění, se zabývá následující kapitola této části. 

Právní úprava započtení mlčí k tomu, zda právní úkon směřující k započtení může 

obsahovat podmínky nebo doložky času. Na rozdíl od některých zahraničních právních úprav 

a od nauky v některých jiných zemích, které považují podmínku jako nahodilou složku 

obsahu právního úkonu za cizí podstatě započtení (k tomu blíže část II.), lze patrně připustit, 

že právní úkon směřující k započtení podmínku obsahovat může.519 Tento závěr však neplatí 

beze zbytku, jak vyplývá z dalšího výkladu, nýbrž podléhá omezením, jež odpovídají povaze 

účinků právního úkonu směřujícího k započtení, jimiž je zánik závazků, které jsou předmětem 

započtení. Těmito účinky je namístě poměřovat, zda se podmínka může stát obsahem 

právního úkonu směřujícího k započtení.  

Podmínky, jimiž strany váží účinnost právního úkonu na nejistou událost, o níž není 

jisté, zda, popřípadě kdy nastane, anebo zda již nastala, se třídí na odkládací a rozvazovací. 

Právní úkon, jehož účinnost se spojuje se splněním odkládací podmínky, je sice platný, avšak 

právní následky takového právního úkonu začnou působit, až se splní podmínka, na kterou je 

jeho účinnost vázána. Naproti tomu účinnost právního úkonu, jehož obsahem je rozvazovací 

podmínka, nastupuje, jakmile jej strana nebo strany učiní, není-li vázána ještě na jinou 

                                                             
518 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 2. 2010, sp. zn. 32 Cdo 4407/2009 
519 Knapp, V. – op. cit. v pozn. 4, s. 235  
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skutečnost, avšak splněním rozvazovací podmínky jeho účinnost pomine. Splnění podmínky 

přitom může záviset na lidské vůli, nebo na ní naopak může být zcela nezávislé.520 

S povahou započtení jako důvodu zániku závazků se neslučuje rozvazovací podmínka. 

Pohledávka, která již zanikla, se zásadně nemůže obnovit. Jestliže by důvodem zániku 

závazků bylo započtení provedené právním úkonem, který by obsahoval rozvazovací 

podmínku, znamenalo by to, že by takový právní úkon sice nabyl účinnosti a pohledávky, 

které by byly předmětem započtení, by z tohoto důvodu zanikly, avšak splněním rozvazovací 

podmínky by tyto účinky, jež již jednou nastaly, opět pominuly. To by přineslo obnovení 

pohledávek, které měly v důsledku započtení zaniknout, ačkoli takové obnovení pohledávek, 

které již zanikly, je pojmově vyloučeno. Z tohoto důvodu je třeba považovat rozvazovací 

podmínku v právním úkonu směřujícím k započtení, ať jde o jednostranný právní úkon nebo o 

dohodu o započtení, za nedovolenou. K takové podmínce by se pak za obdobného použití § 

36 odst. 1 věta druhá ObčZ nepřihlíželo,521 a právní úkon směřující k započtení, který by  

takovou podmínku obsahoval, by byl ve skutečnosti nepodmíněným právním úkonem.   

Naproti tomu odkládací podmínku právní úkon směřující k započtení obsahovat může. 

V takovém případě by účinky tohoto právního úkonu nastoupily až splněním odkládací 

podmínky, jestliže ovšem pohledávky, které by měly zaniknout započtením, by mezitím 

nezanikly z jiného důvodu. Právní úkon, který obsahuje odkládací  podmínku, zavazuje pouze 

osobu nebo osoby, které jej učinily. Pokud tedy odkládací podmínku obsahuje jednostranný 

právní úkon směřující k započtení, je jím vázána strana, která jej učinila. Tato strana nemůže 

poté jednat proti takovému právnímu úkonu, zejména v době od okamžiku, kdy se stal 

platným, do okamžiku, kdy nabyl účinnosti, provést jiné započtení se stejnou pohledávkou, 

jakou už tímto právním úkonem k započtení použila, anebo proti stejné pohledávce, proti níž 

započtení na základě tohoto právního úkonu směřuje, a to v rozsahu, v jakém se kryjí, a mají 

tedy zaniknout takto provedeným započtením.  

To však patrně neznamená, že by nesměla přivodit zánik takových pohledávek 

z jiného důvodu. Především je nadále oprávněna i povinna splnit pohledávku, proti které její 

jednostranný právní úkon směřuje. Nepřekáží-li tomu jiná skutečnost, je taková pohledávka 

vůči straně, která proti ní započítává právním úkonem, jehož účinnost je odložena podmínkou, 

vynutitelná. Tato strana však může způsobit zánik pohledávek, které se mají stát předmětem 
                                                             
520 Knapp, V., Knappová, M. in Knapp, V., Knappová, M. in Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J. a kol. – op. 
cit. v pozn. 30, s. 136 
521 Knapp, V., Knappová, M. in Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J. a kol. – op. cit. v pozn. 30, s. 136 nebo 
Zuklínová, M. in Eliáš, K. a kol. – Občanský zákoník. Velký akademický komentář. Svazek 1, Praha: Linde 
Praha, 2008, s. 245; opačně Švestka, J. in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. – Občanský 
zákoník, komentář. I. díl. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 331 
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započtení na základě jejího jednostranného právního úkonu obsahujícího odkládací 

podmínku, i z jiného důvodu než je splnění, například odstoupením od smlouvy, jestliže jí 

takové právo přísluší. Sama okolnost, že předtím učinila právní úkon směřující k započtení, 

jehož účinnost je vázána na odkládací podmínku, ji takového práva nezbavuje. Dojde-li proto 

v době mezi okamžikem, kdy se takový právní úkon stal platným, a okamžikem, kdy měly 

nastat jeho účinky, k zániku pohledávek, které měly být předmětem započtení, z jiného 

důvodu, účinnost právního úkonu směřujícího k započtení již nenastane, ani když se splní 

odkládací podmínka, kterou obsahuje, protože pohledávky, které měly být na jeho základě 

předmětem započtení, již zanikly. 

Naopak adresáta jednostranného právního úkonu směřujícího k započtení, jehož 

účinnost vázaná na odkládací podmínku ještě nenastala, takový právní úkon nezavazuje. Smí 

proto přivodit zánik pohledávek, které se na základě takového právního úkonu mají po splnění 

odkládací podmínky stát předmětem započtení, nejen z jiného důvodu, než je započtení, nýbrž 

i započtením provedeným na základě vlastního právního úkonu adresáta, a to i za použití 

jiných pohledávek. Takové započtení není rekompenzací, protože účinnost právního úkonu 

druhé strany směřujícího k započtení dosud nenastala, a proto jím dotčené pohledávky stále 

trvají a mohou se stát předmětem započtení provedeného na základě jiného právního úkonu, 

ať podmíněného nebo nepodmíněného.  

Z toho zároveň vyplývá, že jednostranný právní úkon směřující k započtení, jehož 

účinnost je odložena podmínkou, nezpůsobuje nejistotu o právním postavení adresáta tohoto 

právního úkonu, která by byla sama o době dostatečným důvodem k tomu, aby se odkládacím 

podmínkám odpírala dovolenost v právních úkonech směřujících k započtení.522 Jednostranný 

právní úkon směřující k započtení, který obsahuje odkládací podmínku, se sice děje bez 

ohledu na souhlas adresáta, avšak adresáta nezavazuje, dokud nedojde ke splnění odkládací 

podmínky. Jeho právní postavení jím proto do té doby není dotčeno a adresát takového 

právního úkonu může jeho účinky odvrátit tím, že ještě před splněním odkládací podmínky 

přivodí zánik pohledávek, které mají na jeho základě zaniknout započtením, nebo některé 

z nich, z jiného důvodu. 

Obsahuje-li odkládací podmínku dohoda o započtení jako dvoustranný právní úkon, 

zavazuje taková dohoda obě strany po celou dobu do splnění této podmínky. Proto žádná 

strana nesmí učinit jednostranný právní úkon směřující k započtení stejných pohledávek, 
                                                             
522 Opačně Kindl, M. in Fiala, J. a kol. – Občanský zákoník. Komentář, I. díl. Praha: Wolters Cluwer ČR, 2009, 
s. 186, podle něhož by podmínky obsažené zejména v jednostranných právních úkonech směřujících k zániku 
práv nebo povinností, mezi nimi i v jednostranném započtení, vedly k neúnosnému narušení právního bezpečí a 
jedna strana by druhou zavazovala v rozporu s metodou regulace soukromoprávních vztahů. 
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který by se uzavřené dohodě o započtení příčil, i když dosud nenabyla účinnosti. Bez 

souhlasu druhé strany by však závaznost dohody o započtení uzavřené s odkládací podmínkou 

mezi stranami vylučovala i jiný právní úkon, jehož důsledky by se příčily výsledku 

sledovanému uzavřenou dohodou, například postoupení pohledávky, která má na jejím 

základě zaniknout, třetí osobě.523 Naproti tomu jednostranným právním úkonům, které působí 

zánik stejných pohledávek jiným způsobem než započtením, taková dohoda o započtení 

zřejmě nepřekáží, podobně jako v případě jednostranného právního úkonu směřujícího 

k započtení, který obsahuje odkládací podmínku. 

Doložka času stejně jako podmínky váže účinnost právního úkonu na uplynutí určité 

doby. Na rozdíl od podmínek zde však chybí prvek nejistoty. Je tedy jisté, že doba stanovená 

doložkou času nastane i kdy nastane.524 Pro doložky času jako nahodilou složku obsahu 

právního úkonu směřujícího k započtení proto přiměřeně platí totéž co pro podmínky. 

Především je vyloučeno, aby doložka času vázala na uplynutí stanovené doby zánik účinnosti 

právního úkonu směřujícího k započtení, a to ze stejných důvodů, z jakých je třeba v právním 

úkonu směřujícím k započtení za nedovolenou považovat rozvazovací podmínku. Taková 

doložka času by byla neplatná. Za obdobného použití § 36 odst. 1 věta druhá ObčZ by se k ní 

vůbec nepřihlíželo. Naopak přípustné je stanovení doby, po jejímž uplynutí teprve nastanou 

účinky právního úkonu směřujícího k započtení. Vázanost takového právního úkonu by pro 

strany nastoupila ve stejném rozsahu jako v případě právního úkonu směřujícího k započtení, 

který obsahuje odkládací podmínku. 

Zbývá vyřešit, ke kterému okamžiku musejí být splněny předpoklady způsobilosti 

pohledávek k započtení, jestliže právní úkon, který má být důvodem zániku závazků 

započtením, obsahuje odkládací podmínku nebo doložku času, na které je vázána jeho 

účinnost. Nabízí se přitom buď okamžik, kdy takový úkon strana nebo obě strany činí, anebo 

okamžik, kdy se stal účinným. Jestliže by již v době, kdy byl učiněn právní úkon směřující 

k započtení, jehož účinnost je odložena, musely být splněny předpoklady způsobilosti 

pohledávek k započtení, vylučoval by takový požadavek možnost, aby odkládací podmínka 

obsažená v takovém právním úkonu spočívala právě ve splnění některého předpokladu 

způsobilosti pohledávek k započtení. Pro takové omezení však patrně není důvod, a proto 

postačí, jestliže jsou předpoklady způsobilosti pohledávek k započtení splněny alespoň 

v okamžiku, kdy má právní úkon směřující k započtení nabýt účinnosti.  

                                                             
523 Obdobně v poměru k německé právní úpravě Berger, K. P. – op. cit. v pozn. 9, s. 153 
524 Knapp, V., Knappová, M. in Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J. a kol. – op. cit. v pozn. 30, s. 118, s. 136 
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V souvislosti s výklady o právních úkonech směřujících k započtení, jež obsahují 

odkládací podmínku, je patrně třeba připustit také započtení budoucích pohledávek, jejichž 

vznik následuje až poté, co strana nebo strany učinily právní úkon směřující k jejich 

započtení. Podobně jako v případě postoupení budoucí pohledávky však takový právní úkon 

může nabýt účinnosti nejdříve se vznikem pohledávky, jež se má stát předmětem započtení a 

jež mezi započítávanými pohledávkami vznikla nejpozději. K započtení budoucích 

pohledávek může dojít především na základě dohody o započtení (pactum de compensando), 

která v takovém případě obsahuje odkládací podmínku vzniku pohledávek, k jejichž započtení 

směřuje.525  

Jestliže však odkládací podmínka obsažená v jednostranném právním úkonu 

směřujícím k započtení smí spočívat právě ve splnění některého z předpokladů způsobilosti 

pohledávek k započtení, jenž se nedostává v době, kdy strana takový právní úkon činí, může 

k započtení budoucích pohledávek nebo proti budoucím pohledávkám dojít i na základě 

jednostranného právního úkonu, který obsahuje odkládací podmínku vzniku, popřípadě i 

splatnosti takových pohledávek, jestliže se k jejich započtení dospělost vyžaduje. Má-li 

započtením zaniknout budoucí pohledávka, ať na základě jednostranného právního úkonu 

směřujícího k jejímu započtení, nebo podle dohody o započtení, znamená to zároveň, že vznik 

i zánik pohledávky, která mezi takto započítávanými pohledávkami vznikne nejpozději, spadá 

v jediný okamžik, pokud takovému současnému vzniku i zániku pohledávky nepřekáží 

nedostatek její splatnosti. 

Od účinnosti právního úkonu směřujícího k započtení, jež se projeví zánikem 

pohledávek, které jsou předmětem započtení, je nezbytné odlišit okamžik, kdy k takovému 

zániku pohledávek dochází. Zánik pohledávek započtením nastává k okamžiku, kdy se jako 

způsobilé k započtení setkají. Tento okamžik může sice spadat vjedno s účinností právního 

úkonu směřujícího k započtení, avšak zpravidla účinnosti tohoto právního úkonu předchází. 

Účinkem právního úkonu směřujícího k započtení je tedy zánik pohledávek, které jsou 

předmětem započtení, a to k okamžiku, kdy se setkaly jako způsobilé k započtení. To platí i 

tam, kde je účinnost právního úkonu směřujícího k započtení vázána na odkládací podmínku 

                                                             
525 Započtení budoucích pohledávek na základě dohody o započtení připustil též Nejvyšší soud v rozsudku ze 
dne 26. 11. 2008, sp. zn. 32 Odo 1498/2006, a v rozsudku ze dne 24. 6. 2010, sp. zn. 23 Cdo 5296/2009. 
Způsobilost pohledávek, které vzniknou teprve v budoucnu, k započtení na základě dohody však odůvodnil tím, 
že podle § 581 odst. 3 ObčZ a § 364 ObchZ lze započítat jakékoli pohledávky. Trvání pohledávek mezi stranami 
v době, kdy má dojít k jejich zániku započtením, ale vyjadřuje předpoklad vzájemnosti pohledávek, od něhož 
občanský ani obchodní zákoník pro dohodu o započtení neupouštějí. Z toho vyplývá, že dohody o započtení 
budoucích pohledávek ve skutečnosti obsahují odkládací podmínku vzniku těchto pohledávek. Započtení 
budoucích pohledávek na základě dohody podle § 364 ObchZ je možné i podle J. Huška (Hušek, J. in Faldyna, 
F. a kol. – op. cit. v pozn. 388, s. 213). Totéž připouští také Kopáč, L. – op. cit. v pozn. 387, s. 234. 
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nebo doložku času. Jestliže by se proto pohledávky, které mají zaniknout započtením na 

základě právního úkonu, jehož účinnost není odložena, setkaly teprve účinností tohoto 

právního úkonu, platí totéž i pro právní úkon směřující k započtení, jehož účinnost je vázána 

na odkládací podmínku nebo doložku času. Pokud však k jejich setkání jako způsobilých 

k započtení došlo již dříve, zaniknou započtením již k tomuto okamžiku bez ohledu na to, kdy 

nastala účinnost právního úkonu směřujícího k jejich započtení. 

Pojednání o eventuální námitce započtení uplatňované v řízení, jehož předmětem je 

pohledávka, vůči níž taková námitka směřuje, je obsahem části VII., kapitola 1. Přestože se 

eventuální námitka započtení v mnoha ohledech stýká s otázkou právního úkonu směřujícího 

k započtení, který obsahuje odkládací podmínku, vykazuje i mnoho odlišností, které 

odůvodňují, aby se stala předmětem výkladu v souvislostech uplatnění námitky započtení 

v občanském soudním řízení. 

Jednostranný právní úkon směřující k započtení působí zánik pohledávek, které jsou 

předmětem započtení, bez ohledu na vůli adresáta tohoto právního úkonu. Jestliže je 

jednostranný právní úkon směřující k započtení platný a účinný, nepřísluší vůči němu 

adresátovi tohoto právního úkonu žádná námitka, kterou by mohl zánik pohledávek v jeho 

důsledku zvrátit. Nemůže tedy ani sám provést jiné započtení těchto pohledávek, které by se 

pro jeho poměry jevilo jako výhodnější. Rekompenzace jako odpověď na jednostranný právní 

úkon směřující k započtení tedy není možná, protože pohledávky, jichž by se týkala, již 

zanikly.526 Adresát právního úkonu směřujícího k započtení jimi proto už nemůže v rozsahu, 

v jakém nastal jejich zánik započtením, nakládat, a to ani za účelem rekompenzace.527 Jinak 

vyjádřeno, mají-li obě strany právo provést započtení jednostranným právním úkonem, 

rozhoduje mezi nimi prevence.528 Naproti tomu strany patrně mohou zánik závazků 

započtením odčinit na základě dohody a smluvit mezi sebou obnovení odpovídajících 

pohledávek. Jakkoli by se taková dohoda vymykala východisku, podle něhož závazek, který 

již jednou zanikl, nemůže zaniknout podruhé, a proto jej nelze ani obnovit, podává se ze 

zásady smluvní svobody, že strany mají volnost, aby dohodly odklizení účinků právních 

                                                             
526 Shodně rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 5. 2011, sp. zn. 23 Cdo 2192/2009 
527 Zánik pohledávek způsobený započtením neodpadne ani tam, kde postupník k započtení proti pohledávce 
svého věřitele použil vzájemnou pohledávku, kterou za ním nabyl na základě smlouvy o postoupení pohledávky, 
od níž až po zániku postoupené pohledávky v důsledku právního úkonu postupníka směřujícího k jejímu 
započtení postupitel odstoupil (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2008, sp. zn. 29 Cdo 3357/2007). Zánik 
pohledávky na zaplacení smluvní pokuty započtením vylučuje uplatnění moderačního práva soudu podle § 301 
ObchZ, pokud k zániku této pohledávky došlo dříve, než soud moderační právo použil (rozsudek Nejvyššího 
soudu ze dne 28. 8. 2006, sp. zn. 32 Odo 1007/2006). Zde je ovšem sporné, zda i uplatnění moderačního práva 
soudu nepůsobí ve skutečnosti ex tunc. 
528 Přib, J. – op. cit. v pozn. 18, s. 66 
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úkonů, které již nastaly, byť by spočívaly v zániku závazků, nebrání-li tomu donucující právní 

předpis.529 

Podobně je třeba přistoupit k odvolání jednostranného právního úkonu směřujícího 

k započtení. Strana, která jej učinila, by jej zřejmě mohla odvolat, kdyby projev vůle o 

odvolání tohoto právního úkonu došel adresátovi dříve nebo nejpozději současně s tímto 

právním úkonem. Jakmile však již byl doručen, odvolat jej nemůže. I kdyby ale již nastaly 

jeho účinky a pohledávky, které byly předmětem započtení, na jeho základě zanikly, může jej 

strana, která započtení takovým jednostranným právním úkonem provedla, odvolat se 

souhlasem adresáta tohoto právního úkonu.530 Tím spíše by jej mohla se souhlasem druhé 

strany odvolat, kdyby sice již byl doručen, avšak dosud nenastaly jeho účinky, protože by 

byly odloženy podmínkou nebo doložkou času. I zde tedy mohou strany odklidit zánik 

pohledávek započtením, jestliže s tím obě souhlasí.531 Mohou se pak ovšem dohodnout i na 

jejich jiném započtení nebo může některá z nich provést znovu započtení jednostranným 

právním úkonem poté, co se pohledávky obnovily. 

Občanský zákoník ani obchodní zákoník nekladou na právní úkon směřující 

k započtení požadavek písemné formy.532 Právní úkon směřující k započtení, ať jde o 

jednostranný právní úkon nebo o dohodu o započtení, tedy může být učiněn i ústně, popřípadě 

konkludentním jednáním.533 Na rozdíl od jiných právních úkonů směřujících k zániku 

závazků nevyžaduje právní úprava započtení písemnou formu pro právní úkon směřující 

k započtení, ani když předmětem započtení mají být závazky zřízené v písemné formě nebo 

promlčené závazky.534 Požadavek písemné formy právního úkonu směřujícího k započtení 

nevyplývá ani z obecných pravidel o formě právních úkonů. Podle § 40 odst. 2 ObčZ může 

                                                             
529 Opačně Přib, J. – op. cit. v pozn. 18, s. 5 
530 Obdobně jako při odvolání účinků odstoupení od smlouvy se souhlasem druhé strany podle § 349 odst. 1 
ObchZ nebo při odvolání výpovědi smlouvy. 
531 Knapp, V. – op. cit. v pozn. 4, s. 236 
532 Shodně Dvořák, J. in Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J. a kol. – op. cit. v pozn. 2, s. 138, Škárová, M. in 
Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. – op. cit. v pozn. 33, s. 1534 a 1541 nebo Kovařík, Z. in 
Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. – op. cit. v pozn. 451, s. 1444 a pro obsahově shodnou právní úpravu 
účinnou před 1. 1. 1991 též Češka, Z., Kabát, J., Ondřej, J., Švestka, J. a kol. – op. cit. v pozn. 366, s. 303 a 306; 
v rozhodovací činnosti soudů pak například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 7. 2011, sp. zn. 20 Cdo 
4711/2009 
533 Požadavek písemné formy právního úkonu směřujícího k započtení však může vyplývat z jiných ustanovení. 
Tak podle § 132 odst. 3 ObchZ musejí mít smlouvy uzavřené mezi společností s ručením omezeným a jediným 
společníkem této společnosti, pokud tento společník jedná rovněž jménem společnosti, formu notářského zápisu 
nebo písemnou formu a listina musí být podepsána před orgánem pověřeným legalizací (shodně usnesení 
Nejvyššího soudu ze dne 24. 7. 2009, sp. zn. 23 Cdo 3549/2007, uveřejněné v časopisu Soudní rozhledy, 2010, č. 
4, s. 139 a násl.). 
534 Jde-li o zánik závazku zřízeného písemně nebo promlčeného závazku, musí požadavek písemné formy 
splňovat dohoda o privativní novaci podle § 570 odst. 2 ObčZ a dohoda o narovnání podle § 585 odst. 2 ObčZ. 
Požadavku písemné formy musí vyhovět rovněž dohoda o zrušení závazku sjednaného písemně podle § 572 
odst. 3 ObčZ. 
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být písemně uzavřená dohoda změněna nebo zrušena pouze písemně. Obsahuje-li písemně 

uzavřená smlouva ustanovení, že může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran 

v písemné formě, může být podle § 272 odst. 2 ObchZ smlouva měněna nebo zrušena pouze 

písemně. Právní úkon směřující k započtení však nepůsobí změnu ani zánik smlouvy, která 

byla právním důvodem vzniku pohledávky, jež má zaniknout započtením.  

Důsledkem započtení je zánik pohledávek, které jsou obsahem závazkového právního 

vztahu. I kdyby právním důvodem jejich vzniku byla smlouva uzavřená písemně, není taková 

smlouva započtením dotčena. Započtení tedy neruší smlouvu jako právní důvod vzniku 

pohledávek, pokud jde o pohledávky vyplývající ze smluv, nýbrž je pouze právním důvodem 

zániku takových pohledávek. Ostatně kdyby započtení působilo zrušení smlouvy, která byla 

důvodem vzniku pohledávky, jež má započtením zaniknout, znamenalo by to, že právní 

důvod vzniku takové pohledávky dodatečně odpadl, a stranám by tak příslušelo právo na 

vydání bezdůvodného obohacení namísto pohledávky, jež měla započtením zaniknout. To by 

mělo význam i z hlediska předpokladů započtení, zejména pokud jde o splatnost pohledávek. 

Právní úkon směřující k započtení však nemění ani neruší smlouvu, která je právním 

důvodem vzniku pohledávky, jež má v jeho důsledku zaniknout, a proto se pro něj nevyžaduje 

písemná forma, ani když tato smlouva byla uzavřena písemně a lze ji změnit nebo zrušit jen 

v písemné formě.535 Nelze přitom přehlížet, že započtením mohou zaniknout i závazky, které 

vznikly z jiného právního důvodu než ze smlouvy. Kdyby se pro právní úkon směřující 

k započtení pohledávky založené smlouvou vyžadovala písemná forma podle toho, zda se i 

tato smlouva mohla měnit nebo rušit jen písemně, znamenalo by to neodůvodněný rozdíl 

oproti pohledávkám založeným jinak než smlouvou.  

Již z úvodních výkladů o podstatě započtení (část I., kapitola 1.) vyplývá, že sama 

možnost započtení pohledávek má pro osobu, která je oprávněna takové započtení provést, 

majetkovou hodnotu. V této souvislosti se tedy nastoluje otázka, zda právo uskutečnit právní 

úkon směřující k započtení podléhá promlčení. Podle § 387 odst. 2 ObchZ podléhají 

promlčení všechna práva ze závazkových vztahů s výjimkou práva vypovědět smlouvu 

uzavřenou na dobu neurčitou. Jestliže se promlčí právo uskutečnit právní úkon, účinky tohoto 

právního úkonu podle § 390 ObchZ nenastanou vůči osobě, která namítne promlčení. Podle § 

100 odst. 2 ObčZ se promlčují všechna práva majetková s výjimkou práva vlastnického. 

Třebaže občanský zákoník neobsahuje zvláštní pravidla pro počátek běhu promlčecí lhůty a 

následky promlčení práva uskutečnit právní úkon, převažuje v nauce i v rozhodovací činnosti 

                                                             
535 Shodně Kopáč, L. – op. cit. v pozn. 387, s. 233 nebo Hušek, J. in Faldyna, F. a kol. – op. cit. v pozn. 388, s. 
203; opačně Handlar, J. – op. cit. v pozn. 473, s. 273 
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soudů závěr, že práva uskutečnit právní úkon náleží rovněž mezi majetková práva, jež podle 

obecného výměru obsaženého v § 100 odst. 2 ObčZ podléhají promlčení.536 

Ačkoli právo uskutečnit právní úkon směřující k započtení je majetkovým právem, 

není dobře možné připustit, že by podléhalo promlčení. Stejně jako promlčení podléhají pouze 

sama majetková práva, zatímco právo na žalobu se nepromlčuje, nejsou předmětem promlčení 

ani práva na námitky, které příslušejí jako obrana proti žalobě, zejména námitka promlčení, 

námitka nesplněné smlouvy nebo námitka započtení. Jinými slovy, započtení jako prostředek 

obrany bez ohledu na to, zda je uplatněn v řízení před příslušným orgánem nebo mimo ně, se 

nepromlčuje, protože spolu s dalšími prostředky obrany proti žalobě představuje protějšek 

práva na žalobu, jež se rovněž nepromlčuje.537 Z toho vyplývá, že námitka promlčení práva 

uskutečnit právní úkon směřující k započtení není způsobilá odvrátit účinky takového 

právního úkonu. Pohledávka, kterou může strana použít k započtení, se ovšem přirozeně 

promlčuje. 

Proti závěru o tom, že by právo uskutečnit právní úkon směřující k započtení 

podléhalo promlčení, svědčí i zachování možnosti započtení, která již nastala, i poté, co se 

pohledávka způsobilá k započtení promlčela, nastalo-li promlčení až po setkání se vzájemnou 

pohledávkou. V obchodních závazkových vztazích dovoluje započtení promlčených 

pohledávek, jestliže promlčení nastalo teprve po době, kdy se pohledávky staly způsobilými 

k započtení, § 358 a § 388 odst. 2 písm. b) ObchZ (k započtení promlčených pohledávek, 

včetně přípustnosti jejich započtení v neobchodních závazkových vztazích, blíže část VI., 

kapitola 2.). Jestliže je přípustné jednostranné započtení promlčených pohledávek, jejichž 

promlčení nastalo až poté, co se setkaly se vzájemnou pohledávkou, stala by se taková 

přípustnost jen zdánlivou, kdyby se současně promlčovalo právo uskutečnit právní úkon 

směřující k započtení. Jeho adresát by jej mohl zbavit účinků zpravidla právě tím, že by 

namítl promlčení práva provést takové započtení, jakkoli by šlo o přípustné započtení 

promlčené pohledávky. Právo provést započtení se tedy také z tohoto důvodu nemůže oslabit 

v důsledku promlčení. 

Zbývá vypořádat se s významem neplatných právních úkonů směřujících k započtení 

z hlediska právního důvodu zániku závazků. Jestliže se platnosti nedostává jednostrannému 
                                                             
536 Pro promlčení práva odstoupit od smlouvy takový závěr přijal Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 16. 1. 2007, 
sp. zn. 30 Cdo 2047/2006, uveřejněném v časopisu Právní rozhledy, 2007, č. 11, s. 417 a násl. 
537 Švestka, J., Češka, Z., Chyský, J. – op. cit. v pozn. 49, s. 42 a v rozhodovací činnosti soudů rozsudek 
Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2003, sp. zn. 33 Odo 630/2002, uveřejněný Souboru civilních rozhodnutí 
Nevyššího soudu pod č. C 2444; opačně Plíva, S. in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. – Obchodní 
zákoník. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 1053 nebo Weinhold, D. – Promlčení a prekluze v obchodních 
závazkových vztazích, Praha: C. H. Beck, 2000, s. 33. Promlčení práva uskutečnit právní úkon směřující 
k započtení v neobchodních závazkových vztazích připouští i Křetínský, D. – op. cit. v pozn. 390, s. 498. 
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právnímu úkonu, jímž chtěla jednající strana přivodit zánik pohledávek, které se na jeho 

základě měly stát předmětem započtení, nemohou tyto pohledávky v jeho důsledku zaniknout, 

ledaže by měla jeho neplatnost relativní povahu a došlo by k jejímu zhojení. V neplatném 

jednostranném právním úkonu směřujícím k započtení však lze spatřovat návrh na uzavření 

dohody o započtení, protože z okolností, za kterých jej jednající strana učinila, bude zpravidla 

zřejmé, že by vyjadřoval její vůli, kdyby věděla o neplatnosti jednostranného právního úkonu 

směřujícího k započtení. Vůle jednající strany nepochybně směřovala k tomu, aby 

pohledávky, jejichž zánik chtěla přivodit jednostranným právním úkonem směřujícím 

k započtení, zanikly tímto způsobem. Jestliže však její jednostranný právní úkon nemůže 

takový následek způsobit, obyčejně pro nedostatek přípustnosti jednostranného započtení, 

vyjadřoval by stejnou vůli jednající strany návrh na uzavření dohody o započtení.538  

Jinými slovy, došlo by ke konverzi neplatného jednostranného právního úkonu 

směřujícího k započtení v návrh dohody o započtení podle § 41a odst. 1 ObčZ. Vyjádřil-li 

adresát tohoto právního úkonu souhlas se započtením, jak jej zamýšlela jednající strana, 

schválil tím buď relativně neplatný právní úkon směřující k započtení, jehož vady tak 

odpadly, anebo přijal návrh na uzavření dohody o započtení, jenž konverzí nastoupil na místo 

neplatného jednostranného právního úkonu směřujícího k započtení. Ostatně opačný závěr by 

byl v rozporu se zásadou smluvní svobody, jež přikazuje hledět především na vůli stran. 

Jestliže jedna strana chtěla přivodit zánik závazků započtením, avšak její jednostranný právní 

úkon, kterým toho chtěla dosáhnout, nebyl platný, lze sotva vyhledat důvod, pro který by bylo 

nezbytné odpírat dosažení zamýšlených účinků, pokud s tím souhlasí i druhá strana tam, kde 

shodným projevem vůle strany mohou způsobit zánik závazků započtením. 

V návrhu na uzavření dohody o započtení naopak zpravidla není možné spatřovat 

jednostranný právní úkon směřující k započtení.539 Pokud strana předkládá návrh na uzavření 

dohody o započtení tam, kde je přípustné i jednostranné započtení stejných pohledávek, je 

možné usoudit, že si přeje způsobit zánik takových pohledávek jen za souhlasu druhé strany. 

Nelze však vyloučit, že by z okolností jednotlivého případu mohl vyplývat opak.540 Kdyby 

však strana, která předložila návrh na uzavření dohody o započtení, chtěla přivodit zánik 

                                                             
538 Podobné závěry v případě neplatnosti jednostranného právního úkonu směřujícího k započtení, který odporuje 
zákazu jednostranného započtení, přijímá pro švýcarskou právní úpravu Bucher, E. – op. cit. v pozn. 23, s. 442. 
Opačně Přib, J. – op. cit. v pozn. 18, s. 59. 
539 Shodně Přib, J. – op. cit. v pozn. 18, s. 59 a v rozhodovací činnosti soudů rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 
30. 4. 2003, sp. zn. 20 Cdo 790/2002, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 2. 2009, sp. zn. 23 Cdo 2109/2007, 
nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 9. 2010, sp. zn. 23 Cdo 3320/2008 
540 V poměru k německé právní úpravě připouští výklad návrhu dohody o započtení, který by vedl k takovému 
výsledku Berger, K. P. – op. cit. v pozn. 9, s. 203. Konverze tu ovšem nepřidá v úvahu, protože se týká pouze 
právních úkonů, které vznikly, byť jsou neplatné (tamtéž). 
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pohledávek započtením za každých okolností, bez ohledu na to, zda adresát její návrh na 

uzavření dohody o započtení přijme, patrně by to ve svém právním úkonu vyjádřila. Nic 

nepřekáží, aby návrh na uzavření dohody o započtení spojila s jednostranným právním 

úkonem, jehož účinky by nastoupily, jestliže by návrh na uzavření dohody zanikl a dohoda 

nebyla uzavřena. Šlo by tedy jednostranný právní úkon směřující k započtení, jehož účinnost 

by jednající strana odložila podmínkou spočívající v zániku návrhu na uzavření dohody o 

započtení. 

Může ovšem nastat i opačný případ. Adresát návrhu na uzavření dohody o započtení 

tento návrh přijme, avšak dohoda o započtení není platná, a proto se nemůže stát důvodem 

zániku závazků, jejichž započtení strany sledovaly, z důvodů, jež spočívají v osobě, která 

uzavření dohody o započtení navrhovala, zejména není-li způsobilá takovou dohodu uzavřít 

nebo není-li oprávněna svou pohledávkou nakládat za účelem započtení. Vyjádřil-li adresát 

návrhu na uzavření dohody o započtení shodnou vůli směřující k zániku pohledávek z tohoto 

důvodu, odpovídá této vůli, jestliže by na místo přijetí návrhu na uzavření dohody o započtení 

nastoupil jeho jednostranný právní úkon směřující k započtení, a to podle § 41a odst. 1 ObčZ. 

Podobný závěr by patrně bylo možné přijmout i tam, kde dohoda o započtení vůbec 

nevznikla, protože adresát návrhu na uzavření takové dohody neprojevil souhlas s tímto 

návrhem včas a navrhovatel jej bez odkladu nevyrozuměl, že jeho souhlas má přesto účinky 

včasného přijetí návrhu dohody o započtení podle § 43c odst. 3 ObčZ. 

Jak vyplývá již z předchozí kapitoly, od právních úkonů, které jsou právním důvodem 

zániku závazků započtením, je třeba lišit dohodu stran, kterou se odchýlí od dispozitivních 

ustanovení právních předpisů, aby mezi sebou povolily jednostranné započtení pohledávek 

tam, kde je jinak podle právních předpisů nepřípustné, jakož i dohodu, kterou naopak zákaz 

jednostranného započtení vyslovený právními předpisy rozšíří.541 I takové dohody ovšem 

mohou vykazovat vady, jejichž důsledkem je jejich relativní nebo absolutní neplatnost. 

Jestliže by dohoda, kterou se strany odchýlily od dispozitivních ustanovení právních 

předpisů o zákazu jednostranného započtení, byla absolutně neplatná, nepůsobila by žádné 

právní následky. Jednostranný právní úkon směřující k započtení, které není přípustné podle 

právních předpisů, by proto byl neplatný, protože absolutně neplatná dohoda stran, kterou se 

chtěly od zákazu jednostranného započtení odchýlit, by jeho přípustnost nemohla založit. 
                                                             
541 Od dohody o započtení liší dohody stran, které sice nepůsobí zánik závazků započtením, ale právně s ním 
souvisejí, i Berger, K. P. – op. cit. v pozn. 9, s. 18. Jde zejména o právní úkony, které lze označit jako dohody o 
založení práva provést jednostranné započtení. Autor tak pojmově odděluje započtení dohodou od dohody o 
započtení.  V našem prostředí, jež uvyklo na dohodu o započtení jako označení právního úkonu, jenž působí 
zánik pohledávek započtením na základě shodné vůle stran, by však použití těchto pojmů v takových 
souvislostech vyvolávalo obtíže.  
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Povaha neplatnosti takového jednostranného právního úkonu směřujícího k započtení by pak 

závisela na okolnosti, zda pohledávky, které na jeho základě měly zaniknout, byly obsahem 

obchodních nebo neobchodních závazkových vztahů. Přitom povaha neplatnosti 

jednostranného právního úkonu směřujícího k započtení, který strana učinila podle absolutně 

neplatné dohody, jíž strany měly mezi sebou povolit jednostranné započtení pohledávek tam, 

kde podle právních předpisů není přípustné, nesouvisí s povahou neplatnosti této dohody. 

Jinými slovy, je-li tato dohoda absolutně neplatná, nevylučuje to samo o sobě závěr o relativní 

neplatnosti jednostranného právního úkonu směřujícího k započtení, který učinila strana, jež 

se takovou absolutně neplatnou dohodou o rozšíření přípustnosti jednostranného započtení 

řídila. 

 Pokud by dohoda o rozšíření přípustnosti jednostranného započtení v případech, ve 

kterých zákaz započtení jednostranným právním úkonem vyslovuje dispozitivní právní 

norma, byla neplatná relativně,542 působila by stejné následky jako platný právní úkon, dokud 

by se oprávněná strana relativní neplatnosti nedovolala. Každá strana by mohla podle takové 

dohody jednostranně započítat v mezích, v jakých strany mezi sebou jednostranné započtení 

povolily, i když podle dispozitivních ustanovení právních předpisů není přípustné. Poté, co by 

oprávněná strana vznesla námitku relativní neplatnosti, hledělo by se na ujednání, kterým 

strany mezi sebou povolily jednostranné započtení pohledávek, jež podle dispozitivních 

ustanovení právních předpisů není přípustné, jako na dohodu, která je od počátku neplatná. 

Z toho vyplývá, že neplatné by byly všechny právní úkony, kterými poté, co oprávněná strana 

vznesla námitku relativní neplatnosti, některá ze stran chtěla jednostranně započítat tam, kde 

to právní předpisy zapovídají, byť dispozitivním ustanovením. 

Sporné může být, jaký dopad by mělo vznesení námitky relativní neplatnosti ujednání, 

kterým se strany odchýlily od dispozitivního zákazu jednostranného započtení, na platnost 

jednostranných právních úkonů, kterými do té doby některá strana přivodila zánik pohledávek 

tam, kde jednostranné započtení podle dispozitivních ustanovení právních předpisů není 

přípustné, avšak strany je mezi sebou povolily relativně neplatnou dohodou, kterou se chtěly 

od těchto ustanovení odchýlit. Jestliže oprávněná strana vznesla námitku relativní neplatnosti 

právního úkonu, působí relativní neplatnost stejně jako absolutní neplatnost shodně od 

počátku. Na relativně neplatný právní úkon, jehož účinků jej zbavilo vznesení námitky 

                                                             
542 Mohlo by jít o ujednání spotřebitelských smluv, pokud se podle § 55 odst. 1 ObčZ odchylují od zákona 
v neprospěch spotřebitele, zejména měl-li by se spotřebitel na jejich základě vzdát práv, která mu zákon 
poskytuje, nebo jinak zhoršit své smluvní postavení. 
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relativní neplatnosti, se proto hledí, jako by nikdy nevznikl.543 Pak je třeba přípustnost 

jednostranného započtení pohledávek, na které se vztahovala relativně neplatná dohoda o 

rozšíření přípustnosti jednostranného započtení, hodnotit, jako by takové dohody vůbec 

nebylo, i když jednostranný právní úkon směřující k započtení takových pohledávek strana 

učinila dříve, než oprávněná strana vznesla námitku relativní neplatnosti takové dohody. Šlo 

by tedy o nepřípustné započtení jednostranným právním úkonem, třebaže zákaz 

jednostranného započtení vyslovuje dispozitivní právní norma. Takový jednostranný právní 

úkon směřující k započtení by v důsledku toho byl neplatný. Povaha jeho neplatnosti by však 

i zde závisela na tom, zda pohledávky, které na jeho základě měly zaniknout, byly obsahem 

obchodních nebo neobchodních závazkových vztahů. 

Naopak neplatnost dohody, kterou strany usilovaly rozšířit mezi sebou zákaz 

jednostranného započtení i na případy, ve kterých je podle právních předpisů přípustné, 

s sebou nese závěr o platnosti jednostranného právního úkonu směřujícího k započtení 

v rozporu s takovou dohodou. Jestliže by však povaha neplatnosti dohody o rozšíření zákazu 

jednostranného započtení vykazovala relativní povahu, musela by oprávněná strana nejprve 

takovou dohodu zbavit účinků vznesením námitky relativní neplatnosti. Pak by bylo třeba 

hledět na jednostranné právní úkony směřující k započtení pohledávek, na něž se sjednaný 

zákaz jednostranného započtení vztahoval, jako na platné, byť by se staly ještě v době před 

účinným vznesením námitky relativní neplatnosti, protože na dohodu o rozšíření zákazu 

jednostranného započtení by se v důsledku vznesení této námitky hledělo, jako by vůbec 

nevznikla. 

Na rozdíl od některých zahraničních právních úprav544 neobsahuje občanský ani 

obchodní zákoník pravidla o vzdání se práva na započtení. Zvláštní pravidla o vzdání se práva 

na započtení však určuje § 20 zákona č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění, podle něhož 

dlužník, jehož závazek odpovídá úvěrové pohledávce, kdy věřitelem je osoba uvedená v § 7 

odst. 1 písm. a), b) nebo t) nebo v § 7 odst. 2 písm. d) zákona č. 408/2010 Sb., anebo 

zahraniční osoba s obdobnou činností jako některá z osob uvedených v § 7 odst. 1 písm. a ) 

nebo b) zákona č. 408/2010 Sb., může prohlásit, že se proti této úvěrové pohledávce vzdává 

práva na započtení jakékoliv pohledávky, kterou má nebo bude mít vůči věřiteli a každému 

pozdějšímu oprávněnému, který úvěrovou pohledávku získá postoupením nebo z jiného 

právního důvodu; tohoto práva se může dlužník vzdát ještě před vznikem nároku na 

                                                             
543 Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J. a kol. – op. cit. v pozn. 30, s. 140 
544 K právní úpravě vzdání se práva provést jednostranné započtení v Rakousku a ve Švýcarsku v podrobnostech 
v části II., kapitoly 2. a 4. 
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započtení. Úvěrovou pohledávkou se podle § 2 písm. e) zákona č. 408/2010 Sb. rozumí 

pohledávka z úvěru, půjčky nebo srovnatelného závazkového vztahu na vrácení přenechaných 

nebo poskytnutých peněžních prostředků v české nebo cizí měně. Prohlášení o vzdání se 

práva provést jednostranné započtení zde činí dlužník kolaterizované úvěrové pohledávky.  

Pro vzdání se práva na započtení podle § 20 zákona č. 408/2010 Sb. se neuplatní § 574 

ObčZ, a proto k němu postačuje jednostranný právní úkon dlužníka, který se může stát i dříve, 

než mu vznikne právo jednostranně započítat svou vzájemnou pohledávku proti úvěrové 

pohledávce, ohledně níž se práva na započtení vzdává. Vzdání se práva na započtení samo o 

sobě jistě nebrání, aby strany o započtení úvěrové pohledávky uzavřely dohodu. Jestliže by 

však dlužník v rozporu se vzdáním se práva na započtení učinil jednostranný právní úkon 

směřující k započtení proti úvěrové pohledávce, byl by takový právní úkon neplatný pro 

nepřípustnost jednostranného započtení. V obchodních závazkových vztazích by tato 

neplatnost měla jen relativní povahu, protože je stanovena pouze na ochranu věřitele úvěrové 

pohledávky.   

Na započtení, jehož právním důvodem je rozhodnutí soudu, upomíná postup při 

používání § 457 ObčZ, podle něhož je každý z účastníků povinen vrátit druhému vše, co 

dostal podle smlouvy, je-li smlouva neplatná nebo byla-li zrušena. Rozhodovací činnost 

soudů dospěla k závěru, že vzájemnou podmíněnost práv a povinností stran neplatné nebo 

zrušené smlouvy, které splňují předpoklad stejnorodosti, může vyjádřit i tak, že vzájemná 

plnění od sebe odečte a jednomu z účastníků řízení o vrácení stejnorodých plnění 

poskytnutých podle neplatné nebo zrušené smlouvy uloží povinnost splnit druhému 

účastníkovi jen rozdíl.545 Přitom podle závěrů přijatých v rozhodovací činnosti soudů není 

třeba vzájemné žaloby ani právního úkonu směřujícího k započtení.546 Jestliže si mají strany 

navzájem vracet plnění, která přijaly podle neplatné nebo zrušené smlouvy, mají navzájem 

pohledávky z bezdůvodného obohacení. Splňují-li předpoklad stejnorodosti předmětu plnění, 

mohou být způsobilé k jednostrannému započtení, kterému však naopak bude zpravidla bránit 

námitka nesplněného vzájemného závazku obdobná námitce nesplněné smlouvy. Strany by 

přirozeně mohly o takovém započtení uzavřít i dohodu, které by ostatně v obchodních 

závazkových vztazích nebránila ani nestejnorodost předmětu plnění vzájemných pohledávek.  

                                                             
545 Tak již bývalý Nejvyšší soud České socialistické republiky in Zpráva o zhodnocení stavu rozhodování soudů 
České socialistické republiky ve věcech neoprávněného majetkového prospěchu ze dne 28. 3. 1975, sp. zn. Cpj 
34/74, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 26/1975, s. 145 - 146, podle něhož soud po 
vzájemném zúčtování peněžitých plnění z neplatné smlouvy uloží jednomu z účastníků plnění rozdílu. 
546 Tamtéž. K tomu i Pauldura, L. – K aktuálním koncepcím vypořádání bezdůvodného obohacení v režimu 
občanského zákoníku, Právní fórum, 2011, č. 9, s. 406 a násl. 
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Podstatou postupu soudů ve sporech o vrácení plnění přijatého podle neplatné nebo 

zrušené smlouvy je přitom započtení, k němuž soudy přistupují, aniž by některá strana nebo 

obě strany učinily právní úkon směřující k započtení.547 Z § 457 ObčZ nevyplývá, že zde 

pohledávky v rozsahu, v jakém se kryjí, zanikly započtením již pouhým jejich setkáním, nebo 

že by právním důvodem jejich zániku započtením mohlo být rozhodnutí soudu nebo jiného 

orgánu, do jehož pravomoci náleží řízení o takových pohledávkách. Mimoto setkání těchto 

pohledávek často brání nedostatek splatnosti jedné z nich, je-li druhá uplatněna žalobou. 

Z tohoto důvodu je i přes ustálené výsledky rozhodovací činnosti soudů třeba mít pochybnosti 

o tom, zda je soud vskutku oprávněn ve sporech o vrácení plnění poskytnutého podle neplatné 

nebo zrušené smlouvy provést započtení vzájemných stejnorodých pohledávek účastníků 

řízení a vyjádřit jeho výsledek ve výroku rozsudku jako rozdíl, jehož splnění uloží některému 

z nich.548  

Výjimečně zanikají pohledávky započtením, které nastává bez dalšího již jejich 

setkáním, aniž by k němu musel přistoupit právní úkon některé ze stran nebo jejich dohoda o 

započtení. Tak podle § 106 odst. 2 ObchZ společníci společnosti s ručením omezeným ručí  

společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů 

všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů do 

obchodního rejstříku ručení zaniká. Zaplacením kterémukoliv z věřitelů ručení nezaniká ani 

se nesnižuje jeho rozsah. Plnění za společnost poskytnuté z důvodu ručení se započítává na  

splacení vkladu toho společníka, který plnění věřiteli poskytl, a není-li to možné, může 

společník požadovat náhradu od společnosti. Nemůže-li dosáhnout této náhrady, může 

požadovat náhradu od společníka, jehož vklad nebyl splacen, jinak od každého ze společníků 

v rozsahu jeho účasti na základním kapitálu společnosti.549  

Z toho vyplývá, že pohledávka společnosti s ručením omezeným na splacení vkladu 

do základního kapitálu zaniká započtením se vzájemnou pohledávkou společníka společnosti 

na náhradu za plnění, které poskytl jako ručitel za závazky společnosti z důvodu podle § 106 

                                                             
547 Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. – Občanský zákoník, komentář. I. díl. 
Praha: C. H. Beck, 2009, s. 1345 
548 Přitom Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 30. 4. 2004, sp. zn. 29 Odo 52/2002, uveřejněném ve Sbírce 
soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 28/2006, uzavřel, že tento postup je namístě i po prohlášení konkursu na 
majetek některé ze stran, přestože podle 14 odst. 1 písm. i) ZKO, ve znění účinném do 31. 12. 2007, bylo 
započtení na majetek patřící do konkursní podstaty nepřípustné. Přitom Nejvyšší soud poukázal na to, že 
k vypořádání plnění vzájemně poskytnutých podle neplatné nebo zrušené smlouvy dochází již k okamžiku, kdy 
byla přijata. 
549 Totéž platí pro započtení pohledávky na splacení vkladu komanditisty do základního kapitálu komanditní 
společnosti a pohledávky komanditisty na náhradu za plnění, které poskytl jako ručitel za závazky komanditní 
společnosti podle § 93 odst. 1 a 4 ObchZ ve spojení s § 106 odst. 2 ObchZ. 
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odst. 2 ObchZ, již tím, že se setkají.550 K jejich setkání přitom patrně dochází bez ohledu na 

jejich splatnost.551 Z druhé strany je zřejmé, že právní úkon směřující k započtení takových 

pohledávek v rozsahu, v jakém již zanikly započtením ze zákona, by nebyl platný, protože by 

se týkal pohledávek, které v době, kdy jej strana učinila, nepříslušely ani této straně ani 

adresátu právního úkonu směřujícího k započtení. Plnění poskytnuté na pohledávku, která 

zanikla započtením ipso iure, by představovalo bezdůvodné obohacení, které by bylo třeba 

vrátit. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že předpoklady započtení zde jinak zůstávají 

zachovány, oproti obecné právní úpravě je však důvodem započtení zákon namísto právního 

úkonu jedné nebo obou stran. Pohledávky, které mají podle § 106 odst. 2 ObchZ zaniknout, 

tedy musejí být nejen vzájemné, ale musejí vykazovat také stejnorodost předmětu plnění. 

O započtení naopak nejde při započítávání plnění, na která vznikne právo zástavci na 

základě účasti ve společnosti s ručením omezeným po splatnosti pohledávky zajištěné 

zástavním právem k obchodnímu podílu, na zajištěnou pohledávku podle § 117a odst. 6 

ObchZ. Tato plnění náležejí do výše zajištěné pohledávky zástavnímu věřiteli. Nestaví se zde 

tedy proti sobě vzájemné pohledávky zástavního věřitele a zástavce, tím méně pak vzájemné 

pohledávky zástavního věřitele a osobního dlužníka, liší-li se od zástavce, nýbrž jde spíše o 

zákonnou změnu v osobě, která je oprávněna přijmout plnění pohledávek zástavce za 

společností vyplývajících z účasti zástavce na společnosti. O výši těchto plnění se pak snižuje 

pohledávka zajištěná zástavním právem k obchodnímu podílu. Důvodem zániku této 

pohledávky v rozsahu, v jakém se výše této pohledávky snížila o plnění, která z tohoto 

důvodu zástavní věřitel přijal od společnosti, však není započtení. 

Započtení se někdy také spatřuje v podstatě výměny vyměnitelného dluhopisu 

vydaného akciovou společností za akcie takové společnosti. Započtením by přitom zanikly 

pohledávka vlastníka dluhopisu na splacení dlužné částky a pohledávka akciové společnosti 

na splacení emisního kursu akcií, za které byl dluhopis vyměněn.552 Právní úkon, kterým 

vlastník vyměnitelného dluhopisu uplatňuje právo na jeho výměnu za akcie emitenta, však 

není právním úkonem směřujícím k započtení vzájemných pohledávek majitele 

vyměnitelného dluhopisu a akciové společnosti, která je jeho emitentem. Teprve doručením 

tohoto právního úkonu akciové společnosti vznikne vlastníku dluhopisu závazek splatit 

emisní kurs akcií, za které byl dluhopis vyměněn, protože teprve tento právní úkon podle § 

                                                             
550 Kopáč, L. – op. cit. v pozn. 387, s. 233, Tomsa, M. in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. – Obchodní 
zákoník. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 1021 nebo Hušek, J. in Faldyna, F. a kol. – op. cit. v pozn. 388, 
s. 205 
551 Tak i Dvořák, T. – Společnost s ručením omezeným. Komplexní pohled na s.r.o., Praha: ASPI, 2002, s. 192 
552 Černá, S. – op. cit. v pozn. 493, s. 288 
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207 odst. 5 ObchZ nahrazuje upsání akcií. Současně by však tento závazek zanikl započtením 

se vzájemným závazkem akciové společnosti splatit dlužnou částku podle vyměnitelného 

dluhopisu. Přitom právo na výměnu dluhopisu se uplatňuje ve lhůtě stanovené podle § 160 

odst. 2 písm. c) ObchZ v usnesení valné hromady akciové společnosti, která rozhodla o 

vydání vyměnitelných dluhopisů. V době, kdy je právní úkon vlastníka dluhopisu, kterým 

uplatňuje právo na jeho výměnu za akcie emitenta, doručen akciové společnosti, přitom 

nemusí být ještě pohledávka vlastníka vyměnitelného dluhopisu za akciovou společností na 

splacení dlužné částky ani splatná.  

Pokud by tedy podstatou výměny vyměnitelného dluhopisu za akcie emitenta bylo 

započtení, zdá se, že by důvodem takového započtení byl zákon a k zániku obou pohledávek, 

pohledávky vlastníka dluhopisu na splacení dlužné částky a akciové společnosti na splacení 

emisního kursu akcií, by se nevyžadoval právní úkon. K výměně dluhopisu za akcii totiž 

dochází jak bez právního úkonu vlastníka dluhopisu směřujícího k započtení, neboť vlastník 

vyměnitelného dluhopisu pouze projevuje vůli směřující k uplatnění práva na výměnu, i bez 

právního úkonu akciové společnosti, který by směřoval k započtení vzájemných pohledávek. 

Závazek akciové společnosti, která je emitentem vyměnitelného dluhopisu, jenž odpovídá 

pohledávce spojené s tímto dluhopisem, však lze nahlížet také jako alternativní závazek. 

Akciová společnost jej splní buď splacením dlužné částky, tedy jmenovité hodnoty dluhopisu 

a stanoveného výnosu, nebo výměnou dluhopisu za akcie. Právo volby přitom oproti obecné 

právní úpravě alternativních závazků přísluší věřiteli. Uplatní-li pak vlastník dluhopisu právo 

na jeho výměnu za akcie, zanikne závazek akciové společnosti, který odpovídá pohledávce 

spojené s vyměnitelným dluhopisem, splněním, kterým je vydání akcií za vyměnitelný 

dluhopis, nikoli započtením pohledávky vlastníka vyměnitelného dluhopisu na splacení 

dlužné částky s pohledávkou akciové společnosti na splacení emisního kursu akcie. Toto 

pojetí patrně lépe odpovídá také výměru § 207 odst. 5 ObchZ, podle něhož uplatnění práva na 

výměnu dluhopisu za akcie nahrazuje nejen upsání akcií, ale i splacení jejich emisního kursu. 

 

5. Započtení a započítání na plnění 

 

 Zatímco započtení náleží mezi způsoby zániku závazků, započítání na plnění vyjadřují 

pravidla, která určují, který z více závazků téhož dlužníka, jejichž předmět je stejného druhu, 

zanikne splněním a v jakém rozsahu, nepostačuje-li plnění poskytnuté dlužníkem ke splnění 

všech jeho závazků vůči věřiteli, popřípadě zda zanikne jistina nebo příslušenství nebo jaká 

část příslušenství pohledávky věřitele za dlužníkem, jestliže plnění poskytnuté dlužníkem 
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nestačí ke splnění pohledávky věřitele, která sestává z jistiny i příslušenství. Potud se 

započtení a započítání na plnění navzájem odlišují. Započtení je způsobem zániku závazků 

vedle splnění. Naproti tomu započítání na plnění představuje dílčí pravidla, jimiž se spravuje 

zánik závazků splněním. 

 Přesto se započtení a započítání na plnění v jistém ohledu stýkají. Jejich souvislost 

plyne ze společných rysů splnění a započtení, které spojuje především okolnost, že oba tyto 

způsoby zániku závazků vedou k uspokojení věřitele. Jako může věřiteli za dlužníkem 

příslušet více pohledávek, jejichž předmět plnění je téhož druhu, mohou mít věřitel a dlužník 

mezi sebou i několik pohledávek způsobilých k započtení. Přitom více pohledávek, jež mohou 

zaniknout započtením, může náležet jen jedné straně nebo i oběma stranám navzájem. 

Podobně může pohledávka způsobilá k započtení sestávat z jistiny i příslušenství. Z toho 

vyplývá, že při započtení vznikají obdobné otázky, na jaké při zániku závazků splněním 

poskytují odpověď pravidla o započítání na plnění. Mimoto předmětem započtení může být 

podle vůle strany také jen příslušenství pohledávky nebo jen některá jeho část.553 

 Potřeby určit, jaká z několika pohledávek nebo která část téže pohledávky sestávající 

z jistiny a příslušenství má zaniknout započtením, si povšimla také právní věda v zahraničí a 

zvláštní pravidla jí věnují některé zahraniční právní úpravy. Pravidla o započítání na plnění 

upravená v souvislosti se zánikem závazků splněním povolává k obdobnému použití i při 

zániku závazků započtením právní úprava obsažená v německém občanském zákoníku (k 

tomu blíže část II., kapitola 3.). Započítání na plnění se pro zánik závazků započtením uplatní 

též podle čl. 1249 italského občanského zákoníku554 nebo čl. 1677 quebeckého občanského 

zákoníku.555  Avšak k nezbytnosti použít při zániku závazku započtením pravidla o započítání 

na plnění dospěla rozhodovací činnost soudů i v zemích, jejichž právní úprava započtení 

                                                             
553 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 8. 2009, sp. zn. 32 Cdo 2421/2009 
554 Čl. 1249 italského občanského zákoníku: Quando una persona ha verso un'altra più debiti compensabili, si 
osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell'art. 1193. (Jestliže má jedna osoba vůči 
druhé více závazků způsobilých k započtení, je třeba pro započtení použít ustanovení druhého odstavce čl. 
1193.) 
Čl. 1193 odst. 1 italského občanského zákoníku: Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona 
può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. (Kdo má vůči téže osobě několik stejnorodých 
závazků, může při placení prohlásit, který dluh chce splnit.) 
Čl. 1193 odst. 2 italského občanského zákoníku: In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere 
imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al 
più oneroso per il debitore; tra i più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, 
l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti. (Chybí-li takové prohlášení, je třeba platbu započítat na 
splatný dluh; mezi několika splatnými dluhy na nejméně zajištěný; mezi několika stejně zajištěnými na ten, který 
je pro dlužníka nejtíživější; mezi několika stejně tíživými na nejstarší. Nemohou-li být tato pravidla použita, 
provede se poměrné započítání na různé závazky.) 
555 Čl. 1677 quebeckého občanského zákoníku: Where several debts subject to compensation are owed by one 
debtor, the rules of imputation of payment apply. (Kde je předmětem započtení několik závazků náležejících 
jednomu dlužníkovi, použijí se pravidla o započítání na plnění.) 
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neobsahuje výslovné ustanovení, které by ukládalo použít tato pravidla i pro započtení, jako je 

Rakousko (k tomu blíže část II., kapitola 2.) nebo Švýcarsko (k tomu blíže část II., kapitola 

4.). 

 Započtení vede k náhradnímu uspokojení pohledávek, které se staly předmětem 

započtení. Strana, která činí jednostranný právní úkon směřující k započtení, se zprošťuje 

svého závazku, který odpovídá pohledávce, proti níž jednostranné započtení směřuje. Věřiteli 

této pohledávky se dostane náhradního uspokojení, jehož účinky se přibližují zániku 

pohledávky splněním. Sotva je možné vyhledat mezi splněním a započtením rozdíl, který by 

vedl k závěru, že pravidla o započítání na plnění nemohou mít při zániku závazků započtením 

vůbec místo. Ostatně i splnění je právním úkonem.556 Splnění jako právní úkon přitom 

vyhovuje požadavku určitosti projevu vůle, i když nestanoví, která část pohledávky, jež 

sestává z jistiny a příslušenství, nebo které z několika pohledávek se stejnorodým předmětem 

plnění mají zaniknout, třebaže plnění poskytnuté dlužníkem nepostačuje k úplnému splnění. 

Neprovede-li dlužník při plnění takové určení, nastoupí v obchodních závazkových vztazích 

pravidla o započítání na plnění obsažená v § 330 ObchZ. Ačkoli občanský zákoník, ve znění 

účinném po 31. 12. 1991, právní úpravu započítání na plnění již neobsahuje,557 prosadí se 

patrně pravidla o započítání na plnění obsažená v obchodním zákoníku i pro oblast věcné 

působnosti občanského zákoníku, a to cestou analogie zákona.558 

Splnění v obchodních i neobchodních závazkových vztazích tedy nevykazuje 

nedostatek určitosti, jen protože dlužník nestanovil, kterou část pohledávky nebo kterou 

z několika pohledávek věřitele za dlužníkem chce poskytnutým plněním uspokojit, i když 

plnění nepostačuje ke splnění celé pohledávky nebo všech pohledávek, jejichž předmět plnění 

je téhož druhu. Obstojí-li takový právní úkon dlužníka z hlediska určitosti, je sotva možné 

klást jiné požadavky na právní úkon směřující k započtení.559 Pokud proto započtení směřuje 

proti pohledávce, která sestává z jistiny a příslušenství, nebo proti několika pohledávkám 

téhož věřitele a strana, která učinila právní úkon směřující k započtení, neurčila, která část 

jejího závazku vůči adresátovi právního úkonu směřujícího k započtení nebo v jakém pořadí 

                                                             
556 V těchto souvislostech se odhlíží od toho, zda důvodem závazku závazků splněním jsou dva jednostranné 
právní úkony dlužníka a věřitele, nebo soluční smlouva. 
557 Před 1. 1. 1992 upravoval pravidla o započítání na plnění § 73 ObčZ. 
558 K tomu blíže Grulich, T. – K problematice tzv. započítávání na plnění závazků v občanskoprávních vztazích. 
Právní rozhledy, 2004, č. 10, s. 388 a násl. Uplatnění analogie zákona přitom nepřekáží ani vztah občanského a 
obchodního zákoníku, z něhož použití pravidel obsažených v obchodním zákoníku i pro neobchodní závazkové 
vztahy zdánlivě vybočuje. Právní úprava započítání na plnění podle § 330 ObchZ představuje právní normy 
obsahem a účelem nejbližší otázce, kterou je třeba vyřešit i v neobchodních závazkových vztazích, ale občanský 
zákoník tuto otázku vůbec neupravuje. 
559 Obdobně zejména z hlediska oprávnění strany, která činí právní úkon směřující k započtení, i Knapp, V. – op. 
cit. v pozn. 4, s. 237. 
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má několik jejích závazků vůči adresátu tohoto právního úkonu zaniknout, je namístě uplatnit 

pomocí analogie zákona pravidla o započítání na plnění, která jsou obsahem a účelem 

nejbližší řešené otázce. Právní úkon, jenž směřuje k započtení, je tedy platný, i když má na 

jeho základě zaniknout pohledávka, která sestává z jistiny a příslušenství, nebo několik 

pohledávek se stejnorodým předmětem plnění a strana, která takový právní úkon činí, sama 

neurčí, která část jediné pohledávky nebo které z více pohledávek mají zaniknout.560 

V takovém případě nastoupí určení vyplývající z obdobného použití pravidel o započítání na 

plnění.561 

 Totéž ovšem platí i pro vzájemné pohledávky strany, která činí právní úkon směřující 

k započtení. I tyto pohledávky zaniknou s uspokojením. Odlišnost ve srovnání se splněním 

spočívá v tom, že při jednostranném započtení činí právní úkon směřující k jejich zániku 

věřitel. Při určení, která část vzájemné pohledávky použité k započtení, jež sestává z jistiny a 

příslušenství, nebo v jakém pořadí několik vzájemných pohledávek, jejichž předmět plnění je 

stejného druhu, má zaniknout započtením, se tedy nevyhledává projev vůle dlužníka těchto 

pohledávek, kterým je adresát právního úkonu směřujícího k započtení, nýbrž právo provést 

takové určení přísluší jejich věřiteli, který činí právní úkon směřující k započtení.562 Při 

zániku závazků započtením tak nelze použít § 330 odst. 1 věta první ObchZ, protože 

z podstaty započtení vyplývá, že je to dlužník, kdo určuje, proti které pohledávce nebo části 

pohledávky započítává, avšak zároveň táž osoba jako věřitel určuje, kterou pohledávku nebo 

část pohledávky k započtení použije.563  

Adresát právního úkonu směřujícího k započtení přitom nemůže takovému určení 

odporovat, a zbavit jej tak účinnosti, ani jde-li o jeho závazky vůči druhé straně, ani pokud jde 

o jeho pohledávky. Vzhledem k rozsahu oprávnění strany, která činí právní úkon směřující 

k započtení, může být nedostatek oprávnění adresáta takového právního úkonu odporovat 

provedenému určení pociťován jako nedostatek. Právní úprava započítání na plnění podle § 

330 ObchZ však takové oprávnění neposkytuje ani věřiteli v souvislosti se zánikem závazků 

                                                             
560 Opačně rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 6. 2003, sp. zn. 9 Cmo 109/2003, uveřejněný v časopise 
Obchodní právo, roč. 2004, č. 1, s. 28 a násl., rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2011, sp. zn. 33 Cdo 
3945/2009 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 7. 2011, sp. zn. 32 Cdo 4363/2009 
561 Opačně rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 2. 2009, sp. zn. 23 Odo 932/2006, ve kterém se možnost 
obdobného použití pravidel o započítání na plnění popírá, protože dopadají jen na zánik závazků splněním. 
562 Z tohoto rozlišení vychází návrh společného referenčního rámce. Podle čl. III. - 6.106 DCFR se mají pravidla 
o započítání na plnění přiměřeně použít, jen jestliže strana, která provádí započtení, má vůči adresátu právního 
úkonu směřujícího k započtení dva nebo více závazků. Jestliže však strana, která provádí započtení, má jako 
věřitel dvě nebo více pohledávek za adresátem právního úkonu směřujícího k započtení, je právní úkon směřující 
k započtení platný, jen pokud určí pohledávku, které se má započtení týkat. Stejná pravidla obsahuje i čl. 13:105 
PECL (k tomu blíže část II., kapitola 5.). 
563 Jäger, M. – op. cit. v pozn. 475, s. 198 
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splněním. Dlužník proto může i při splnění určit bez ohledu na vůli věřitele, jakou část 

pohledávky nebo kterou z několika pohledávek chce plnit, a věřiteli nepřísluší žádný 

prostředek, kterým by mohl dlužníkovu volbu zbavit účinnosti. Pak ovšem totéž musí platit i 

při obdobném použití pravidel o započítání na plnění při zániku závazků započtením. Stejně 

jako při splnění musí strana, která provádí započtení, určit, jaká část pohledávky nebo která 

z několika pohledávek mají zaniknout započtením, nejpozději v právním úkonu směřujícím 

k započtení, jinak nastoupí pravidla o započítání na plnění. Dodatečné jednostranné určení 

stranou, která učinila právní úkon směřující k započtení, již není možné. 

 V ostatním se ovšem otevírá prostor pro obdobné použití pravidel o započítání na 

plnění podle § 330 ObchZ, jakkoli je právní úprava započítání na plnění obsažená 

v obchodním zákoníku do značné míry nepřehledná a také neúplná. Jestliže pohledávka, která 

má zaniknout započtením, ať jde o pohledávku, proti níž započtení směřuje, nebo o 

vzájemnou pohledávku, sestává z jistiny a příslušenství, zaniká nejprve příslušenství této 

pohledávky a teprve potom jistina. Toto obecné pravidlo vyplývá již z § 330 odst. 1 věta 

druhá ObchZ, podle něhož je splněno nejprve příslušenství závazku. Avšak totéž vyplývá pro 

peněžité pohledávky z § 330 odst. 2 ObchZ, podle něhož se při plnění peněžitého závazku 

započte placení nejprve na úroky a potom na jistinu, neurčí-li dlužník jinak. Příslušenstvím 

pohledávek mohou být podle § 121 odst. 3 ObčZ úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení 

nebo náklady spojené s uplatněním pohledávky. Zdá se, že mezi různým příslušenstvím téže 

peněžité pohledávky mají při započítávání na plnění mít přednost úroky před ostatním 

příslušenstvím, avšak tento závěr není jistý.564 Přitom právě peněžité pohledávky jsou 

nejčastěji předmětem započtení, a proto má určení pravidel pro započítávání na plnění i při 

jejich zániku započtením o to vyšší význam. 

    Nemá-li být právní úprava obsažená pro peněžité závazky v § 330 odst. 2 ObchZ 

úplně přehlédnuta, musejí mít zřejmě úroky při započítávání na plnění peněžitých závazků 

přednost před ostatním příslušenstvím. Pravidla, ze kterých by vyplývalo pořadí pro 

započítávání na plnění ostatního příslušenství peněžitých pohledávek, však chybějí. Bez 

takových pravidel však není možné upřednostnit některou z částí pohledávky, která je 

příslušenstvím, před jinou, a proto nezbývá než přijmout obecné řešení, kterým je poměrné 

započítání tam, kde se vzájemná pohledávka nekryje s celým zbývajícím příslušenstvím 

pohledávky, která má započtením zaniknout. Po započítání na příslušenství pohledávky lze 

zbývající část vzájemné pohledávky započítat na jistinu, a to jak u peněžitých pohledávek, tak 

                                                             
564 Pelikánová, I. – op. cit. v pozn. 69, s. 693 – 694 
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u pohledávek nepeněžitých, pokud mají zaniknout započtením. Pro peněžité pohledávky tento 

závěr vyplývá z obdobného použití § 330 odst. 2 ObchZ, pro nepeněžité pohledávky pak 

z obdobného použití § 330 odst. 1 věta druhá ObchZ, v obou případech přirozeně za 

předpokladu, že strana, která provádí započtení, neurčila jinak. 

 Jestliže jedné nebo oběma stranám přísluší několik peněžitých pohledávek, které mají 

zaniknout započtením, a strana, která činí jednostranný právní úkon směřující k započtení, 

neurčí, které z nich a v jakém rozsahu mají započtením zaniknout, zaniknou za obdobného 

použití § 330 odst. 3 ObchZ nejdříve pohledávky, jejichž splnění není zajištěno nebo je 

nejméně zajištěno, jinak pohledávky nejdříve splatné. Při započítávání na plnění peněžitých 

závazků se tedy uplatňuje mezi několika závazky hledisko míry jejich zajištění a teprve poté 

nastupuje hledisko doby splatnosti. Naproti tomu pro započítání na plnění jiných než 

peněžitých závazků podle § 330 odst. 1 věta druhá ObchZ nemá hledisko jejich zajištění 

význam a pořadí, v jakém se plnění na tyto závazky započítává, se řídí pouze dobou jejich 

splatnosti.565 V právní úpravě započítání na plnění se však nedostávají pravidla o započítání 

na plnění pohledávek, které jsou stejně zajištěné nebo splatné ve stejné době. Ani zde není 

možné určit pořadí mezi takovými pohledávkami, a proto zaniknou jak při splnění, tak při 

započtení jen poměrně.566 Toto obecné pravidlo, které nastupuje po vyčerpání všech hledisek 

stanovených pro započítání na plnění, je ostatně možné vysledovat jak ve starších právních 

úpravách započítání na plnění platných na našem území, tak i v zahraničních kodifikacích 

soukromého práva. 

 Pravidla o započítání na plnění se obdobně použijí nejen pro zánik závazků 

započtením na základě jednostranného právního úkonu, nýbrž i pro započtení, jehož právním 

důvodem je dohoda. Strany mohou v dohodě o započtení určit, která část pohledávky, jež je 

předmětem započtení a sestává z jistiny i příslušenství, nebo které z několika pohledávek se 

stejnorodým předmětem plnění mají zaniknout započtením, jestliže se zcela nekryjí 

s pohledávkou nebo pohledávkami druhé strany. Potud se pravidla o započítání na plnění 

nemohou použít, protože určení, která část pohledávky nebo která z několika pohledávek má 

započtením zaniknout, je výsledkem dohody stran a nevyplývá z určení dlužníkem. Pokud 

                                                             
565 Opačně Pelikánová, I. – op. cit. v pozn. 69, s. 694. Rozdíl v pravidlech o započítání na plnění více peněžitých 
pohledávek podle § 330 odst. 3 ObchZ a více nepeněžitých pohledávek podle § 330 odst. 1 věta druhá ObchZ 
sice postrádá věcné odůvodnění, avšak obdobné použití § 330 odst. 3 ObchZ o započítání na plnění peněžitých 
pohledávek i pro započítání na plnění ostatních pohledávek by zcela popřelo význam § 330 odst. 1 věta druhá 
ObchZ, jehož část týkající se započítání na plnění několika pohledávek by se v důsledku toho stala nadbytečnou. 
Analogie zde nemá místo již s ohledem na to, že započítání na plnění několika nepeněžitých pohledávek je 
upraveno, a to v § 330 odst. 1 věta druhá ObchZ, a proto obdobné použití jiných pravidel, i když nejbližších 
řešené otázce, nepřipadá v úvahu. 
566 Shodně pro splnění Grulich, T. – op. cit. v pozn. 558, s. 390 
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však strany v dohodě o započtení takové určení opomenou, není ani dohoda o započtení 

neplatná pro neurčitost a použijí se pravidla o započítání na plnění, jimiž se stanoví, která část 

pohledávky, jež sestává z jistiny a příslušenství, nebo která z několika pohledávek strany, jejíž 

pohledávka nebo součet pohledávek jsou vyšší, zanikne v důsledku provedeného započtení. 

 Třebaže občanský zákoník v právní úpravě splnění neobsahuje pravidla o započítání 

na plnění, a v neobchodních závazkových vztazích se tak musejí obdobně použít pravidla o 

započítání na plnění podle § 330 ObchZ, je třeba cestou analogie legis tato pravidla použít pro 

zánik závazků započtením jak v obchodních závazkových vztazích, tak v závazkových 

vztazích, které do věcné působnosti obchodního zákoníku nenáležejí. Závěr o určitosti 

právního úkonu směřujícího k započtení, na jehož základě má zaniknout pohledávka, která 

sestává z jistiny a příslušenství, nebo několik pohledávek příslušejících jedné straně, jejichž 

předmět plnění je stejného druhu, se tedy uplatní bez ohledu na to, zda je pohledávka, která 

má započtením zaniknout, obsahem obchodního závazkového vztahu. V neobchodních 

závazkových vztazích však musejí být pravidla o započítání na plnění uplatněna analogií 

zákona jak pro zánik závazků započtením, tak pro splnění, protože se tato pravidla v rozporu 

s postavením občanského zákoníku jako těžiště soukromého práva ocitla v obchodním 

zákoníku, ačkoli jeho právní úprava měla být v oblasti závazkového práva vyhrazena pouze 

odchylkám vyplývajícím ze zvláštní povahy obchodních závazkových vztahů. 

 Zbývá zmínit zvláštní pravidla o započítání na plnění závazku splatit emisní kurs 

akcií. Podle § 163a odst. 2 ObchZ se plnění započte nejprve na emisní ážio, pokud část 

placená na splacení emisního kursu akcií nebo hodnota splaceného nepeněžitého vkladu je 

nižší než emisní kurs. Pokud částka placená na splacení emisního kursu nebo hodnota 

splaceného nepeněžitého vkladu nepostačuje na splacení splatné části jmenovité hodnoty 

všech upsaných akcií, započítává se postupně na splacení splatné části jmenovitých hodnot 

jednotlivých akcií, pokud nebude v souladu se stanovami dohodnuto něco jiného. Závazek 

splatit emisní kurs akcií může podle § 163 odst. 3 ObchZ zaniknout započtením, jen jestliže s 

tím souhlasí valná hromada při zvyšování základního kapitálu společnosti. Zánik tohoto 

závazku započtením dovoluje také § 178 odst. 4 ObchZ, jde-li o úhradu části emisního kursu 

akcií, jež podléhá splacení zaměstnanci společnosti, a to za použití jejich pohledávky na 

zaplacení podílu na zisku. V ostatních případech není započtení přípustné, a to ani na základě 

dohody. Jde-li však o zvýšení základního kapitálu a valná hromada souhlasí se započtením, 

uplatní se pravidla o započítání na plnění i při takovém zániku závazků započtením, je-li toho 

třeba. Přitom se ovšem nepoužije § 330 ObchZ jako obecná právní úprava započítání na 
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plnění, nýbrž se analogií zákona uplatní § 163a odst. 2 věta druhá a třetí ObchZ, který je 

obsahem a účelem nejbližší řešené otázce.   

 

6. Okamžik účinků započtení 

   

 Zánik pohledávek započtením nastává podle § 580 ObčZ okamžikem, kdy se setkaly 

pohledávky způsobilé k započtení. Tento okamžik zpravidla předchází právnímu úkonu 

směřujícímu k započtení a liší se i od účinnosti tohoto právního úkonu. Účinnost 

jednostranného právního úkonu směřujícího k započtení nastává jeho doručením adresátovi, 

zatímco účinnost dohody o započtení jejím uzavřením, není-li jejich účinnost odložena 

doložkou času nebo odkládací podmínkou, popřípadě vázána na jiné skutečnosti. Nabude-li 

však právní úkon směřující k započtení účinnosti, nastane zánik pohledávek, které jsou 

předmětem započtení, k okamžiku stanovenému podle § 580 ObčZ. Započtení tedy nastává 

obyčejně s účinky ex tunc, a proto se někdy označuje za právní skutečnost podmíněnou 

projevem vůle jedné nebo obou stran. Samo setkání pohledávek tak pro jejich další trvání 

nemá význam, protože nepůsobí jejich zánik započtením, až na ojedinělé výjimky, ve kterých 

započtení právní úkon stran nevyžaduje a jeho právním důvodem je zákon (k tomu blíže 

kapitola 4. této části). Účinky setkání pohledávek způsobilých k započtení se tedy zpravidla 

projeví až v důsledku právního úkonu směřujícího k započtení. To však nic nemění na tom, že 

už možnost započtení pohledávek založená jejich setkáním představuje majetkovou hodnotu 

pro stranu, která je oprávněna přivodit jejich zánik jednostranným právním úkonem. 

 K setkání pohledávek se vyžaduje, aby se obě nebo všechny pohledávky, které mají 

zaniknout započtením, staly způsobilými k započtení. Pohledávka, která není způsobilá 

k započtení, se s jinou pohledávkou nemůže setkat, a proto v okamžiku setkání pohledávek 

musejí být splněny předpoklady započtení, přirozeně s výjimkou právního úkonu směřujícího 

k započtení. Splnění předpokladů k započtení však k setkání pohledávek ještě nepostačuje. 

Právní úprava okamžiku zániku pohledávek započtením obsažená v § 580 věta druhá ObčZ 

naznačuje, že způsobilost pohledávek k započtení nelze zaměňovat s okamžikem jejich 

setkání. Jinak vyjádřeno, pohledávky, které splňují předpoklady způsobilosti k započtení, 

mohou trvat vedle sebe, aniž by se setkaly. Naopak pohledávky, které se již setkaly, musely 

být v okamžiku setkání způsobilé k započtení. Z toho vyplývá, že vedle splnění předpokladů 

způsobilosti k započtení musí nastat ještě další okolnost, aby se pohledávky způsobilé 
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k započtení setkaly. Za takovou okolnost se zpravidla považuje splatnost pohledávek. Setkají 

se tedy jen pohledávky, které již dospěly, tedy jejichž splatnost již nastala.567 

 Při vyhledání okamžiku setkání pohledávek, ke kterému nastává jejich zánik, učiní-li 

jedna nebo obě strany právní úkon směřující k započtení, však není možné vystačit se 

závěrem, že tento okamžik nastává, když se splatnou stane pohledávka, jejíž splatnost nastala 

později. Především tento závěr nevyhovuje, jestliže se pohledávky staly způsobilými 

k započtení teprve poté, co nastala jejich splatnost. Účinky započtení pohledávek nemohou 

nastat zpětně v okamžiku, kdy dospěla poslední z nich, jestliže se až v době po jejich 

splatnosti staly vzájemnými nebo jestliže až po této době došlo ke splnění jiného předpokladu 

způsobilosti k započtení. Pokud se tedy pohledávky staly z hlediska vzájemnosti způsobilými 

k započtení teprve v důsledku změny v osobě věřitele nebo dlužníka, setkaly se až 

v okamžiku, kdy nastaly účinky takové změny, i když dospěly již předtím. Totéž by platilo, 

kdyby se změnil předmět jejich plnění a teprve v důsledku takové změny by splňovaly 

předpoklad stejnorodosti předmětu plnění. Při vyhledání okamžiku, kdy se pohledávky 

setkaly a ke kterému mají nastat účinky započtení, tedy nelze ztrácet ze zřetele, že již v tomto 

okamžiku musely být způsobilými k započtení. Jestliže se staly k započtení způsobilými až 

poté, co dospěly, nemá splatnost pohledávky, která dospěla později, pro okamžik, kdy 

pohledávky započtením zaniknou, význam. 

 Dospělost pohledávek pak nemůže určovat okamžik, kdy se setkaly, ani tam, kde 

právní úprava připouští, aby započtením zanikly i nesplatné pohledávky. Jestliže je přípustné 

jednostranné započtení nesplatné pohledávky nebo proti nesplatné pohledávce, nemohou tyto 

pohledávky zaniknout započtením až v okamžiku, kdy dospěly. Podobně nezávisí okamžik 

zániku pohledávek započtením na jejich splatnosti, jestliže se strany dohodly na započtení 

nesplatných pohledávek. Jestliže tedy může započtením zaniknout nesplatná pohledávka, ať 

na základě jednostranného právního úkonu směřujícího k započtení nebo na základě dohody o 

započtení, je třeba vyhledat jiný okamžik, ke kterému takové pohledávky zaniknou. Tímto 

okamžikem pak je účinnost právního úkonu směřujícího k započtení.568 Zánik pohledávek 

v těchto případech tedy nenastává zpětně, nýbrž ex nunc. V okamžiku, kdy se stal právní úkon 

směřující k započtení účinným, jsou již splněny předpoklady započtení a pohledávky se 

současně setkaly. Mohou-li strany přivodit zánik pohledávky, která ještě není splatná, 
                                                             
567 Např. Dvořák, J. in Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J. a kol. – op. cit. v pozn. 2, s. 138, Škárová, M. in 
Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. – op. cit. v pozn. 33, s. 1534, Tomančáková, B. in Eliáš, 
K. a kol. – op. cit. v pozn. 413, s. 1694, Pelikánová, I. – op. cit. v pozn. 69, s. 780, Kovařík, Z. in Pokorná, J., 
Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. – op. cit. v pozn. 451, s. 1444 nebo Hušek, J. in Faldyna, F. a kol. – op. cit. v pozn. 
388, s. 204 
568 Shodně Kopáč, L. – op. cit. v pozn. 387, s. 234 
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započtením, nemusejí vyčkávat až na dobu, kdy dospěje. Mimoto taková pohledávka nemusí 

dospět ani později. Účinky započtení pak spadají vjedno s účinností právního úkonu 

směřujícího k započtení (k započtení nesplatných pohledávek blíže v části VI., kapitola 1.). 

 Započtení vede na jedné straně ke zproštění závazku dlužníka a současně na druhé 

straně i k uspokojení jeho vzájemné pohledávky za věřitelem. Z hlediska zániku závazku 

dlužníka i z hlediska zániku jeho vzájemné pohledávky se započtení přibližuje splnění, 

protože obě pohledávky zanikají s uspokojením jejich věřitele. Jestliže strana, která činí 

právní úkon směřující k započtení, poskytuje náhradním způsobem uspokojení pohledávky 

svého věřitele, lze uvažovat o tom, zda jí přísluší oprávnění zprostit se svého závazku 

započtením ještě předtím, než dospěl, pokud by jí stejné oprávnění příslušelo při splnění 

tohoto závazku. Podobně se otevírá otázka, zda může k jednostrannému započtení použít svou 

vzájemnou pohledávku za adresátem právního úkonu směřujícího k započtení, jestliže ještě 

není splatná, avšak strana, která ji chce použít k započtení, má jako věřitel právo žádat její 

splnění před splatností a dlužník je povinen ji splnit. Jinými slovy, je-li doba plnění sjednána 

ve prospěch věřitele nebo dlužníka, nastoluje se otázka, zda věřitel může takovou pohledávku 

použít k započtení stejně, jako by mohl žádat její splnění, a zda se dlužník může zprostit 

takového závazku započtením stejně, jako by byl oprávněn jej před splatností splnit. Nakolik 

tato otázka úzce souvisí s přípustností započtení nesplatných pohledávek, podává se o ní 

samostatný výklad v části VI., kapitola 1. 

 Pravidlo o okamžiku zániku pohledávek započtením vyjádřené v § 580 věta druhá 

ObčZ je však dispozitivní.569 Jeho dispozitivní povaha se podává již z okolnosti, že se strany 

mohou dohodnout na započtení pohledávek, které ještě nejsou splatné. Započtením na základě 

dohody tedy mohou zaniknout pohledávky, z nichž některá ještě nedospěla, jakož i 

v případech, kdy splatnost nenastala ještě u žádné ze započítávaných pohledávek. Kdyby 

určení okamžiku zániku pohledávek započtením podle § 580 věta druhá ObčZ nemělo 

dispozitivní povahu, nebylo by vůbec možné dosáhnout na základě dohody stran započtení 
                                                             
569 Shodně Čech, P. – Úskalí zpětného účinku započtení, Právní rádce, 2012, č. 6, s. 25, Kovařík, Z. in Pokorná, 
J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. – op. cit. v pozn. 451, s. 1449, Hušek, J. in Faldyna, F. a kol. – op. cit. v pozn. 388, 
s. 213, Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. – op. cit. v pozn. 33, s. 1541 (stejná 
autorka však v cit. díle na jiném místě prohlašuje právní normu, která určuje okamžik zániku závazků 
započtením, za donucující) nebo pro právní úpravu účinnou před 1. 4. 1964 též Knapp, V. – op. cit. v pozn. 4, s. 
240; opačně Handlar, J. – K otázce možnosti započtení splatné pohledávky proti pohledávce nesplatné, Právní 
rozhledy, 2004, č. 11, s. 431 nebo Kavan, P. – K přípustnosti jednostranné kompenzace splatných a nesplatných 
pohledávek v obchodněprávních vztazích, Právní rozhledy, 2004, č. 17, s. 642. V rozhodovací činnosti soudů ve 
prospěch dispozitivní povahy určení okamžiku zániku závazků započtením rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 
11. 2002, sp. zn. 29 Odo 723/2001 a pro započtení na základě dohody v obchodních závazkových vztazích 
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2008, sp. zn. 32 Odo 1198/2006, a naopak ve prospěch závěru o 
donucující povaze tohoto určení v neobchodních i obchodních závazkových vztazích rozsudek Nejvyššího soudu 
ze dne 3. 6. 2009, sp. zn. 32 Cdo 2212/2008. 
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pohledávek, z nichž některá nebo všechny dosud nedospěly. Strany proto mohou v dohodě o 

započtení takových pohledávek určit okamžik, ke kterému mají jejich pohledávky zaniknout, 

odchylně od okamžiku stanoveného podle § 580 věta druhá ObčZ. Neurčí-li jej, nastane zánik 

těchto pohledávek účinností dohody o započtení. Jestliže jsou naopak předmětem započtení 

na základě dohody o započtení splatné pohledávky, zaniknou v okamžiku určeném podle § 

580 věta druhá ObčZ, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud se tedy strany dohody o 

započtení pohledávek, které již dospěly, neodchýlí od dispozitivního pravidla o okamžiku 

zániku pohledávek započtením, nastane zánik těchto pohledávek v okamžiku, kdy se stala 

splatnou pohledávka, jejíž splatnost nastala později, stejně jako v případě jednostranného 

započtení, jehož předmětem jsou splatné pohledávky. 

 O dispozitivní povaze pravidla o okamžiku zániku pohledávek započtením, jak je 

vyjadřuje § 580 věta druhá ObčZ, svědčí i stejně dispozitivní zákaz započtení nesplatné 

pohledávky proti pohledávce splatné vyslovený v § 581 odst. 2 ObčZ a § 359 ObchZ. 

Dispozitivní povaha tohoto zákazu vyplývá z § 581 odst. 3 ObčZ a § 263 odst. 1 ObchZ. 

Strany se tedy mohou od tohoto zákazu dohodou odchýlit a povolit mezi sebou jednostranné 

započtení nesplatných pohledávek, popřípadě jednostranné započtení splatné a nesplatné 

pohledávky. Okamžik zániku takových pohledávek v důsledku jednostranného započtení, 

jemuž předcházela dohoda o možnosti započítat nesplatné pohledávky nebo proti nim, by se 

pak měl podobat okamžiku, kdy k zániku těchto pohledávek dojde na základě dohody o 

započtení. Okamžik zániku pohledávek, z nichž jedna nebo více ještě nejsou splatné, 

v důsledku jednostranného započtení, kterému předcházela dohoda o přípustnosti takového 

jednostranného započtení, se tedy shoduje s účinností jednostranného právního úkonu 

směřujícího k započtení. K zániku takových pohledávek by proto došlo okamžikem účinnosti 

tohoto právního úkonu jeho adresátu, pokud by z předchozí dohody o přípustnosti 

jednostranného započtení nesplatných pohledávek nebo proti nesplatným pohledávkám 

nevyplýval jiný okamžik.570  

 Pravidelně se však pohledávky způsobilé k započtení setkají dříve, než jedna nebo obě 

strany závazkového právního vztahu, jehož jsou obsahem, učiní právní úkon směřující k jejich 

započtení. Zánik pohledávek pak nastane zpětně k okamžiku, kdy se setkaly, jak ostatně 

naznačuje i § 580 věta druhá ObčZ, v němž se pro vyjádření okamžiku setkání pohledávek 

používá minulý čas.571 V době, kdy má nastat účinnost právního úkonu směřujícího 

                                                             
570 Jäger, M. – op. cit. v pozn. 475, s. 194 
571 Eliáš, K. – Lze-li započíst splatnou pohledávku proti nesplatné aneb jak se pozná mistr. Právní rozhledy, 
2003, č. 12, s. 607 
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k započtení, musejí být stále splněny předpoklady způsobilosti pohledávek k započtení (k 

tomu blíže v části IV.). Jinak vyjádřeno, způsobilost pohledávek k započtení musí přetrvat od 

okamžiku, kdy se setkaly, až do okamžiku, kdy nabyl účinnosti právní úkon směřující 

k započtení, pokud právní předpisy nedovolují provést započtení i poté, co některý 

z předpokladů způsobilosti pohledávek k započtení odpadl. Tyto výjimky se týkají především 

předpokladu vzájemnosti pohledávek, jehož zánik v době od setkání pohledávek do účinnosti 

právního úkonu směřujícího k započtení v případech stanovených právními předpisy 

započtení nepřekáží. Podobně nebrání započtení ani promlčení pohledávky, pokud se stala 

způsobilou k započtení dříve, než se promlčela (k tomu v podrobnostech část VI., kapitola 2.). 

Jinak ovšem zánik předpokladů způsobilosti k započtení v době po setkání pohledávek 

způsobilých k započtení představuje překážku jejich zániku započtením. 

 Jestliže tedy v době po setkání pohledávek, které jsou způsobilé k započtení, některá 

z těchto pohledávek zanikne, ať splněním nebo z jiného právního důvodu, není možné její 

zánik odčinit jednostranným započtením ani uzavřením dohody o započtení, i kdyby měl 

zánik pohledávek započtením nastat zpětně k okamžiku, kdy se jako způsobilé k započtení 

setkaly. Zpětné účinky započtení nemohou odklidit překážku započtení spočívající v zániku 

některého z předpokladů způsobilosti k započtení, jestliže právní předpisy z takového 

předpokladu nepovolují výjimku pro dobu poté, co již odpadl. Především tedy započtením 

nemohou strany dosáhnout odklizení jiného důvodu zániku pohledávek, který nastal v době 

po jejich setkání jako způsobilých k započtení, avšak dříve, než některá strana učinila právní 

úkon směřující k započtení. Zanikne-li proto pohledávka v důsledku marného uplynutí 

propadné lhůty, která skončila až poté, co se pohledávky setkaly, aniž by však jedna nebo obě 

strany přivodily jejich zánik započtením, nemůže později provedené započtení vést k tomu, že 

by pohledávky zanikly se zpětnými účinky k okamžiku, který by předcházel době, kdy 

některá z nich zanikla v důsledku marného uplynutí propadné lhůty. Stejně tak není možné 

započtením dodatečně odklidit účinky odstoupení od smlouvy. Pohledávky, které mají 

zaniknout započtením, totiž musejí v době, kdy je činěn právní úkon směřující k započtení, 

stále trvat, jinak takový právní úkon nemůže být platný.  

 Podobně nemohou zpětné účinky započtení zbavit účinnosti dohodu o změně obsahu 

závazku, v jejímž důsledku přestal být předmět plnění pohledávek, které by se již předtím 

setkaly jako způsobilé k započtení, stejného druhu. Strany by musely obsah pohledávek 

změnit tak, aby se staly opět stejnorodými z hlediska předmětu plnění, popřípadě by mohly 

jejich zánik započtením v obchodních závazkových vztazích přivodit na základě dohody o 

započtení, která představuje důvod zániku závazků započtením, aniž by se hledělo na splnění 
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předpokladu stejnorodosti předmětu plnění. Z toho vyplývá, že právní skutečnosti, v jejichž 

důsledku zaniknou předpoklady zániku závazků započtením, nemohou být zbaveny účinků 

započtením provedeným až poté, co již způsobily právní následky, jen protože započtení 

působí zpětně k okamžiku, kdy se pohledávky setkaly jako způsobilé k započtení.572 Jestliže 

se k zániku závazků započtením vyžaduje právní úkon a samo setkání pohledávek 

způsobilých k započtení nepostačuje k nastolení účinků započtení, musí způsobilost 

pohledávek k započtení trvat v nezměněné podobě i  v době, kdy jedna nebo obě strany činí 

právní úkon směřující k započtení, popřípadě kdy má takový právní úkon nabýt účinnosti, 

pokud právní předpisy tuto způsobilost nerozšiřují i na případy, kdy chybí některý 

předpoklad, který se jinak k započtení vyžaduje. 

 Zpětný zánik pohledávek započtením způsobuje, že odpadnou také důsledky prodlení, 

pokud nastaly od okamžiku, kdy se pohledávky setkaly, do okamžiku, kdy nabyl účinnosti 

právní úkon směřující k započtení.573 Zánik pohledávek započtením se však přirozeně 

nedotýká důsledků prodlení, ke kterému došlo v době od dospělosti pohledávky do okamžiku, 

než se jako způsobilá k započtení setkala se vzájemnou pohledávkou dlužníka. Je-li proto 

důvodem zániku pohledávek započtením setkání splatných pohledávek, zaniknou zcela 

důsledky prodlení se splněním pohledávky, jejíž splatnost nastala později, zatímco důsledky 

prodlení se splněním pohledávky splatné dříve přetrvají v rozsahu, v jakém nastaly před 

setkáním pohledávek. To má význam také z hlediska použití pravidel o započítání na plnění 

při zániku závazků započtením, o němž by podán výklad v předchozí kapitole. 

 Důsledky prodlení, které zpětnými účinky započtení odpadnou, jsou především 

povinnost zaplatit úrok z prodlení a poplatek z prodlení, které představují příslušenství 

pohledávek, jež zanikly započtením. Jestliže však zpětné účinky zániku závazků započtením 

způsobí, že se na prodlení dlužníka se splněním pohledávky, která se stala předmětem 

započtení, hledí, jako by v době po setkání pohledávek způsobilých k započtení vůbec 

nenastalo, promítne se odklizení důsledků prodlení dlužníka nejen bezprostředně do 

příslušenství pohledávky, která zanikla započtením, nýbrž i do samostatných pohledávek, 

které věřiteli vznikly v důsledku prodlení dlužníka, jež nastalo až po setkání pohledávek 

způsobilých k započtení, ale zároveň dříve, než byl učiněn právní úkon směřující k jejich 

započtení. Tak se zpětnými účinky k okamžiku setkání pohledávek, které se staly předmětem 

započtení, zanikají též pohledávky na zaplacení smluvní pokuty za prodlení se splněním 

                                                             
572 Knapp, V. – op. cit. v pozn. 4, s. 238 
573 Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. – op. cit. v pozn. 33, s. 1535 
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započítávaného závazku a pohledávky vyplývající z odpovědnosti za škodu způsobenou 

takovým prodlením.  

Okolnost, že jde o samostatné pohledávky, které nepředstavují příslušenství 

pohledávek, jež zanikly započtením, nemůže nic změnit na závěru, že v důsledku zpětných 

účinků započtení zaniklo zpětně též prodlení dlužníka, nastalo-li až v době po setkání 

pohledávek způsobilých k započtení. Právní důvod pohledávek na zaplacení smluvní pokuty 

nebo pohledávek z odpovědnosti za škodu způsobenou prodlením se splněním pohledávky, 

jež zanikla započtením, který spočíval v prodlení dlužníka, dodatečně odpadl, protože zpětné 

účinky započtení dlužníkovo prodlení odklidily, byť až poté, co již nastaly důsledky prodlení. 

Plnění poskytnuté na pohledávky založené na prodlení dlužníka, jež v důsledku započtení 

zpětně zaniklo, je pak věřitel těchto pohledávek povinen dlužníkovi vydat jako bezdůvodné 

obohacení, jehož skutkovou podstatou je plnění z právního důvodu, který dodatečně 

odpadl.574 

Takový závěr se přitom nejeví jako nepřiměřený ani v poměru k věřiteli pohledávek, 

které vznikly v důsledku prodlení dlužníka se splněním závazku, jenž se až později stal 

předmětem započtení. Věřiteli těchto pohledávek zpravidla rovněž přísluší oprávnění přivodit 

zánik závazku, s jehož splněním je dlužník v prodlení, jednostranným započtením, a předejít 

tak vůbec vzniku pohledávek, které vznikají prodlením se splněním dlužníkova závazku. 

Jestliže takové právo nemá, protože svou pohledávku za dlužníkem nemůže použít 

k jednostrannému započtení se vzájemným závazkem vůči dlužníkovi, je oprávněn i povinen 

svůj závazek vůči dlužníkovi splnit, a zbavit tak dlužníka oprávnění jej započítat se 

vzájemnou pohledávkou věřitele. V důsledku toho má věřitel prostředky, jak odvrátit zpětný 

zánik svých pohledávek za dlužníkem, které vznikly v důsledku prodlení dlužníka se 

splněním závazku způsobilého k započtení. 

Vedle příslušenství pohledávky, která zanikla započtením, jež spočívá v úroku 

z prodlení a poplatku z prodlení, a samostatných pohledávek, které věřiteli vznikly v důsledku 

prodlení dlužníka se splněním závazku, jenž zanikl započtením se zpětnými účinky, zanikají 

zpětně k okamžiku, kdy se setkaly započítávané pohledávky, též pohledávky a závazky, které 

jsou obsahem zajišťovacích závazkových právních vztahů.575 Jejich akcesorická povaha 

vylučuje, aby přetrvaly zánik závazků, které zajišťují, započtením. Okamžik zániku těchto 

akcesorických práv a závazků pak spadá vjedno s okamžikem, ke kterému zanikly zajišťované 
                                                             
574 Opačně Handlar, J. – op. cit. v pozn. 473, s. 74 – 75. Ve prospěch zachování práva na smluvní pokutu při 
zániku zajištěné pohledávky i Patěk, D. – Osud smluvní pokuty při cesi zajištěné pohledávky, Právní rozhledy, 
2008, č. 8, s. 295. 
575 Tomančáková, B. in Eliáš, K. a kol. – op. cit. v pozn. 413, s. 1695 
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závazky započtením. Totéž, co pro úrok z prodlení, pak při zpětném účinku započtení platí i 

pro úrok, který je příslušenstvím pohledávky. Všechny tyto důsledky zpětného účinku 

započtení se ovšem přirozeně projeví jen v rozsahu, v jakém se pohledávky, které zanikly 

započtením, kryjí. 

Jestliže však dlužník splnil pohledávku, ačkoli se již před jejím splněním setkala 

s jinou pohledávkou a byla způsobilá k započtení, nemůže žádat poskytnuté plnění zpět jako 

bezdůvodné obohacení, protože neplnil nedluh. Okamžik setkání pohledávek způsobilých 

k započtení nemá pro jejich další trvání žádný význam, dokud jedna nebo obě strany neučiní 

právní úkon směřující k započtení. Bez významu je rovněž vědomost dlužníka o možnosti 

započtení. I kdyby svůj závazek vůči věřiteli splnil, jen protože o jeho způsobilosti 

k započtení nevěděl, jinak by byl provedl započtení, přesto se poskytnuté plnění nemůže stát 

bezdůvodným obohacením, které by byl věřitel povinen vrátit. To se přirozeně nevztahuje na 

zánik závazků započtením tam, kde se k němu výjimečně nevyžaduje právní úkon, protože 

v takových případech by dlužník plnil na závazek, který již zanikl, a proto by věřitel na jeho 

úkor získal bezdůvodné obohacení přijetím plnění bez právního důvodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



245 
 

VI. Přípustnost jednostranného započtení některých pohledávek 

 

1. Nesplatné pohledávky 

 

 Podle § 581 odst. 2 věta druhá ObčZ nelze proti splatné pohledávce započíst 

pohledávku, která ještě není splatná. Totéž vyjadřuje § 359 ObchZ, podle něhož proti splatné 

pohledávce nelze započíst pohledávku nesplatnou. Tato právní úprava, jejíž původ je ve 

vládním návrhu občanského zákoníku z roku 1937 a přetrvává již z doby občanského 

zákoníku z roku 1950, pro nějž byla vzorem, vyvolává otázku, zda je naopak přípustné 

započtení splatné pohledávky proti pohledávce nesplatné. Již v souvislosti s výklady o 

přípustnosti započtení jako jednoho z předpokladů zániku závazků započtením (část V., 

kapitola 3.) byl přijat závěr, podle něhož občanský zákoník při určení nepřípustnosti 

jednostranného započtení některých pohledávek podle § 581 odst. 1 a 2 ObčZ rozlišuje 

pohledávky, které strana provádějící jednostranné započtení použila k započtení, a 

pohledávky, proti kterým jednostranné započtení směřuje. Pohledávky vypočtené v § 581 

odst. 1 a 2 ObčZ tedy právní úprava nevylučuje ze započtení úplně, nýbrž jen v závislosti na 

tom, kdo je jejich věřitelem, popřípadě dlužníkem. 

 Určuje-li tedy § 581 odst. 2 věta druhá ObčZ, že proti splatné pohledávce není 

přípustné jednostranné započtení nesplatné pohledávky, zdálo by se, že se takto vyslovený 

zákaz vyčerpává jen v naznačeném směru, zatímco opačné jednostranné započtení splatné 

pohledávky proti pohledávce, která ještě nedospěla, by se jevilo jako přípustné. Mimoto 

pravidlo, které zakazuje jednostranné započtení nesplatné pohledávky proti pohledávce, která 

již dospěla, v podstatě jen opakuje, co vyplývá ze zákazu jednostranného započtení 

nevymahatelných pohledávek vysloveného ve stejném ustanovení.  Ani pohledávku, která 

dosud není splatná, nemůže její věřitel zpravidla s úspěchem vynutit, ledaže je doba plnění 

stanovena v jeho prospěch. Odtud by pak vyplývalo úsilí zjistit, jaký význam pravidlo o 

zákazu jednostranného započtení nesplatné pohledávky proti pohledávce splatné tedy má, 

pokud se jeho význam neomezuje na pouhé nadbytečné ustanovení, které vedle obecné 

nepřípustnosti jednostranného započtení nevymahatelných pohledávek nic dalšího 

nevyjadřuje. Tím spíše se pak nabízí důkaz opaku, totiž přípustnost jednostranného započtení 

splatných pohledávek proti pohledávkám nesplatným.576 

                                                             
576 Handlar, J. – K otázce možnosti započtení splatné pohledávky proti pohledávce nesplatné, Právní rozhledy, 
2004, č. 11, s. 428 – 429. Na možnost použití argumentu a contrario při výkladu § 1308 vládního návrhu 
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Překážka jednostrannému započtení splatné pohledávky proti pohledávce nesplatné se 

však nepodává z právní úpravy přípustnosti jednostranného započtení, nýbrž z určení 

okamžiku, kdy nastávají účinky započtení podle § 580 věta druhá ObčZ. Zánik pohledávek 

v důsledku započtení nastane okamžikem, kdy se setkaly pohledávky způsobilé k započtení. 

Způsobilost pohledávek k započtení v sobě zahrnuje i přípustnost započtení, avšak sama o 

sobě nepostačuje k tomu, aby se započítávané pohledávky setkaly. Nelze-li způsobilost 

pohledávek k započtení zaměňovat s okamžikem setkání pohledávek, musí okamžik, kdy 

k takovému setkání dojde, záviset na jiné okolnosti než na splnění předpokladů způsobilosti 

pohledávek k započtení.577 Okolností rozhodnou pro setkání pohledávek je zpravidla jejich 

splatnost, pokud právní předpisy nebo dohoda stran nedovolují, aby započtením zanikla i 

pohledávka, jejíž splatnost dosud nenastala. 

 Setkají se tedy zásadně jen takové pohledávky, které jsou již dospělé, tedy u nichž již 

splatnost nastala.578 Naopak pohledávka, která dosud splatná není, se s pohledávkou již 

splatnou nesetkala, a účinky započtení tak nemohou nastat. Působí-li účinky započtení až na 

výjimky zpětně a jednostranný právní úkon směřující k započtení způsobuje zánik pohledávek 

k okamžiku, kdy se setkaly, bylo by započtení splatné pohledávky proti pohledávce, která 

dosud nedospěla, předčasné, protože k jejich setkání by mohlo dojít teprve poté, co 

jednostranný právní úkon směřující k započtení došel adresátovi. Ze stejného důvodu není 

možné jednostranně započítat pohledávky, z nichž žádná ještě není splatná.579  

Z poměru mezi započtením a splněním vyplývá, že započtení představuje náhradní 

uspokojení pohledávky namísto splnění. Uspokojení pohledávky, k němuž by dlužník nebyl 

oprávněn před splatností svého závazku, nemůže dosáhnout ani náhradním způsobem, a proto 

nemůže při započtení věřiteli vnutit náhradní uspokojení věřitelovy nesplatné pohledávky 

proti vůli věřitele pouhým jednostranným právním úkonem.580 A ovšem ani věřitel není 

oprávněn vynutit si proti vůli dlužníka náhradní uspokojení své pohledávky dříve, než by měl 

právo žádat její splnění. Jiným slovy, právě z poměru mezi splněním a započtením se odvíjí 

úvaha o předčasnosti jednostranného započtení splatných pohledávek proti pohledávkám, 

                                                                                                                                                                                              
československého občanského zákoníku z roku 1937, jenž poprvé vyjádřil pravidlo, podle něhož nelze proti 
pohledávce dospělé kompenzovat pohledávku nedospělou, upozornil již Přib, J. – op. cit. v pozn. 18, s. 28. 
577 Eliáš, K. – op. cit. v pozn. 571, s. 606 
578 Tak i rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 8. 2007, sp. zn. 28 Cdo 3033/2005, ve kterém Nejvyšší soud 
v poměru k pohledávkám splatným na výzvu věřitele uzavřel, že právní úkon směřující k započtení, který věřitel 
takové pohledávky učinil dříve, než dlužníka vyzval k jejímu splnění, je předčasný, protože jej lze učinit až poté, 
co se staly splatnými obě započítávané pohledávky. 
579 Opačně Židlík, R. – Započtení nesplatných pohledávek, Obchodní právo, 2007, č. 2, s. 11 
580 Eliáš, K. – op. cit. v pozn. 571, s. 608 
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jejichž splatnost dosud nenastala. Započtení pohledávek tedy může být předčasné stejně, jako 

by bylo za stejných okolností jejich splnění.581 

Pro započtení jednostranným právním úkonem přitom nelze přimykat účinky 

započtení pohledávek k jinému okamžiku než jejich setkání, protože takový výklad odporuje 

§ 580 ObčZ. Nemožnost jednostranného započtení splatné pohledávky proti nesplatné 

pohledávce, která se podává z právní úpravy účinků započtení podle § 580 věta druhá ObčZ, 

tedy nelze překonat jen vyhledáním jiného okamžiku, v němž by se měly setkat. Takovým 

okamžikem není ani doručení právního úkonu směřujícího k započtení adresátovi,582 

popřípadě jeho účinnost, je-li odložena, protože v tomto okamžiku mohou být započítávané 

pohledávky nanejvýš způsobilé k započtení, ale k jejich započtení ještě nemůže dojít, protože 

se nesetkaly. I kdyby však bylo možné vycházet z toho, že se při jednostranném započtení 

splatné pohledávky proti pohledávce nesplatné tyto pohledávky setkají v okamžiku doručení 

právního úkonu směřujícího k započtení adresátovi, popřípadě v okamžiku účinnosti takového 

právního úkonu, znamenalo by to, že až do splatnosti později splatné pohledávky nastanou 

účinky započtení tímto okamžikem, zatímco při jednostranném započtení stejných pohledávek 

až po jejich splatnosti nastanou zpětně k okamžiku, kdy se jako splatné setkaly. Pro takový 

rozdíl lze sotva v právní úpravě vyhledat důvody. 

Účinky započtení tedy nastávají k okamžiku, ve kterém dospěla později splatná 

pohledávka. Předčasné započtení na základě jednostranného právního úkonu by zánik 

pohledávek, které by se měly stát jeho předmětem, působilo teprve v budoucnosti, ačkoli by 

zavazovalo stranu, která takový právní úkon učinila, i adresáta tohoto právního úkonu, pokud 

jeho účinnost nebyla odložena.583 Pokud by nesplatná pohledávka, vůči níž by započtení 

jednostranným právním úkonem směřovalo, nedospěla ani později, byl by právní úkon 

směřující k započtení sice účinný, avšak nepůsobil by předvídané právní následky, protože 

splatná pohledávka použitá k jednostrannému započtení by se s pohledávkou, vůči které 

                                                             
581 Opačně Handlar, J. – op. cit. v pozn. 576, s. 430 – 431. Autor zdůrazňuje rozdíly mezi splněním započtením 
spočívající v tom, že při započtení zanikají nejméně dva závazky, zatímco splnění působí zánik jediného 
závazku, a dále v tom, že splnění je povinností dlužníka, avšak započtení jen jeho oprávněním. Započtení 
vskutku není jen způsobem splnění, a proto jde o dva rozdílné způsoby zániku závazků. Nelze ovšem přehlížet, 
že započtení je náhradou za splnění a oba způsoby zániku závazků spojuje uspokojení věřitele. Pro rozdíly mezi 
nimi, jež jsou konečně širší a projevují se i v jiných ohledech, není dobře možné popírat ani jejich podobnost. 
Nestanoví-li tedy právní předpis nebo dohoda stran výjimku, musí se oprávnění započítat poměřovat i tím, zda 
by za stejných okolností byl dlužník oprávněn týž závazek i splnit. Splnění není jen povinností dlužníka, nýbrž 
současně i jeho oprávněním, jemuž odpovídá právo i povinnost věřitele plnění přijmout. 
582 Jak uzavírá rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2006, sp. zn. 32 Odo 1143/2004, uveřejněný ve Sbírce 
soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 90/2006, v němž se Nejvyšší soud přihlásil k přípustnosti 
jednostranného započtení splatné pohledávky proti nesplatné pohledávce s tím, že účinky započtení v takovém 
případě nastanou, jakmile projev vůle směřující k započtení dojde věřiteli pohledávky, která ještě není splatná. 
583 Eliáš, K. – op. cit. v pozn. 571, s. 608 
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započtení směřovalo, nesetkala. Kdyby tedy například splatnost pohledávky, vůči které by 

jednostranné započtení směřovalo, závisela na výzvě věřitele nesplatné pohledávky, který by 

byl adresátem jednostranného právního úkonu směřujícího k započtení, a tato strana by jako 

věřitel nesplatné pohledávky druhou stranu nevyzvala ke splnění této pohledávky, nemohla by 

nastat její splatnost a obě pohledávky by se nesetkaly ani v budoucnu.584 

Přitom povinnost dlužníka splatné pohledávky tuto pohledávku splnit by nadále trvala 

a byla by i přes jednostranný právní úkon věřitele této pohledávky směřující k jejímu 

započtení vynutitelná, protože tento právní úkon by až do setkání obou pohledávek neměl pro 

jejich trvání žádné právní následky. Jinými slovy, věřitel splatné pohledávky by si 

jednostranným započtením zjednával v budoucnosti náhradní uspokojení své pohledávky, 

aniž by jej to zbavovalo možnosti domáhat se jejího splnění u příslušného orgánu.585 

Předčasné jednostranné započtení by však způsobovalo i další obtíže. V době od účinnosti 

jednostranného právního úkonu směřujícího k započtení, která by nastala již jeho doručením 

druhé straně, do setkání započítávaných pohledávek by tento právní úkon zavazoval obě 

strany k tomu, aby proti němu nejednaly, zejména by žádná z nich neměla provést jiné 

započtení stejných pohledávek, a to ani za použití pohledávek, které se již setkaly. 

 Třebaže zejména obecná právní úprava započtení obsažená v občanském zákoníku 

nevyniká přehledností a nejasný je také její vzájemný poměr s některými ustanoveními o 

započtení pohledávek podle obchodního zákoníku, je při výkladu předpokladů zániku závazků 

započtením na základě jednostranného právního úkonu na místě opatrnost. Jestliže závazkový 

právní vztah nelze měnit bez souhlasu jeho stran, pokud občanský zákoník nestanoví jinak (§ 

493 ObčZ), je přiléhavější spíše zužující výklad právní úpravy jednostranného započtení.586 

Na tom nic nemění ani zdánlivé nevýhody, které tato pravidla s sebou přinášejí, zejména 

v poměru k dlužníkům splatných pohledávek, kteří se zdají splňovat hmotněprávní podmínky 

úpadku. Ani hospodářské důvody, jakkoli významné, nemohou odůvodnit zásah věřitele 

                                                             
584 Jednostranný právní úkon směřující k započtení učiněný před setkáním započítávaných pohledávek připouští 
Zuklínová, M. in Holub, M. a kol. – op. cit. v pozn. 396, s. 897 a 898. Jeho účinky by měly nastat až v okamžiku 
setkání pohledávek, které autorka klade rovněž až do doby splatnosti pohledávky, jejíž splatnost mezi 
započítávanými pohledávkami nastala nejpozději. Opačně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2006, sp. zn. 
29 Odo 204/2003, uveřejněné v časopisu Soudní judikatura, 2006, č. 3, s. 208 a násl., pod č. 40 nebo rozsudek 
Nejvyššího soudu ze dne 10. 11. 2010, sp. zn. 29 Cdo 254/2009, podle něhož právní úkon směřující k započtení 
nesplatné pohledávky nenabývá žádných účinků ani v okamžiku, kdy se pohledávka stane splatnou, pokud zákon 
nedovoluje započtení pohledávky, která ještě není splatná. 
585 Eliáš, K. – op. cit. v pozn. 571, s. 608. Autor poukazuje rovněž na okolnost, že soud by musel splatnou 
pohledávku věřitele použitou k takovému započtení přiznat, přestože již věřitel učinil jednostranný právní úkon 
směřující k započtení. Rozhodující je podle § 154 odst. 1 o.s.ř. stav v době vyhlášení rozsudku. Pokud by se do 
té doby obě pohledávky nesetkaly, nepůsobil by jednostranný právní úkon směřující k započtení splatné 
pohledávky proti pohledávce nesplatné žádné právní následky a obě započítávané pohledávky by stále trvaly. 
586 Tamtéž 
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splatné pohledávky do právního vztahu stran na základě jednostranného právního úkonu. 

Takový věřitel proto jako dlužník nesplatné pohledávky nemůže předčasně vnutit věřiteli 

nesplatné pohledávky náhradní uspokojení, jen aby tím současně náhradním způsobem 

uspokojil svou splatnou pohledávku. Je přitom bez významu, nakolik by takový jednostranný 

právní úkon věřitele splatné pohledávky působil jejímu dlužníku, který je současně věřitelem 

vzájemné nesplatné pohledávky, hospodářské nevýhody.587  

Soukromé právo je založeno na rovnosti stran, a proto změny obsahu závazkových 

právních vztahů jednostranným právním úkonem některé strany představují výjimku, která 

musí vyplývat z právního předpisu nebo dohody stran. Oprávnění jednostranně přivodit vznik, 

změnu nebo zánik práv nebo závazků, které jsou obsahem závazkového právního vztahu, není 

dobře možné odůvodnit ani prosazením zásady prevence porušování povinnosti ani zásady 

právní jistoty ve prospěch právního postavení věřitele splatné pohledávky, s jejímž splněním 

může být dlužník této pohledávky, který je současně věřitelem vzájemné nesplatné 

pohledávky, v prodlení.588 K ochraně právního postavení věřitele slouží jiné prostředky, mezi 

něž bez předchozí dohody stran nenáleží jednostranný právní úkon, kterým by se měnil obsah 

závazkových právních vztahů věřitele a dlužníka. Na závěr o tom, že věřitel splatné 

pohledávky nemůže takovou pohledávku jednostranně započítat proti vzájemné nesplatné 

pohledávce jeho dlužníka, nemají vliv ani omezení, která se pro zánik takových pohledávek 

započtením pojí s insolvenčním řízením vedeným proti dlužníkovi splatné pohledávky. 

Ostatně možnost započítat splatnou pohledávku proti pohledávce nesplatné, která nejvíce 

souvisí s určením okamžiku setkání pohledávek, nemůže záviset na rozsahu, v jakém právě 

účinná právní úprava řešení úpadku dovoluje započítat proti pohledávkám náležejícím do 

majetkové podstaty dlužníka, jehož úpadek zjistil soud. 

Právo přivodit zánik závazků započtením na základě jednostranného právního úkonu 

pak rozhodně nepředstavuje postih za prodlení se splněním závazku.589 Oprávnění strany 

jednostranně započítat vzájemné pohledávky není důsledkem prodlení druhé strany se 

splněním jejího závazku, nýbrž vzniká, jsou-li splněny předpoklady stanovené právními 

předpisy, popřípadě dohodou stran. Mezi tyto předpoklady jistě nenáleží prodlení druhé strany 

                                                             
587 Stanovisko, podle něhož nemůže jednostranné započtení splatné pohledávky proti pohledávce, která dosud 
splatná není, způsobit nevýhody adresátovi právního úkonu směřujícího k započtení, zastává Handlar, J. – op. 
cit. v pozn. 576, s. 430 nebo Kovařík, Z. in Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. – op. cit. v pozn. 451, s. 1445. 
Naopak na možné nevýhody, které by takové započtení mohlo právě adresátovi tohoto právního úkonu přinést, 
poukazuje Čech, P. – op. cit. v pozn. 39, s. 8 – 9. 
588  Na těchto zásadách buduje závěr o možnosti jednostranně započítat splatnou pohledávku proti pohledávce 
nesplatné Handlar, J. – op. cit. v pozn. 576, s. 429 
589 Jak uzavírá Kavan, P. – K přípustnosti jednostranné kompenzace splatných a nesplatných pohledávek 
v obchodněprávních vztazích, Právní rozhledy, 2004, č. 17, s. 645 
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se splněním závazku. Oprávnění strany závazkového právního vztahu jednostranně započítat 

vzájemné pohledávky je sice z hlediska jejího postavení jako věřitele prostředkem, jak bez 

souhlasu dlužníka a bez nutnosti pohledávku vymáhat před příslušným orgánem dosáhnout 

jejího uspokojení, avšak toto oprávnění nevyplývá z prodlení druhé strany se splněním této 

pohledávky. V prodlení se splněním vzájemných pohledávek ostatně mohou být obě strany, 

aniž by to mělo význam pro jejich oprávnění přivodit zánik těchto pohledávek jednostranným 

právním úkonem směřujícím k započtení. Vznik oprávnění provést jednostranné započtení 

tedy nenáleží mezi důsledky prodlení se splněním závazku. 

Přestože se splatná a nesplatná pohledávka nemohou setkat, a proto věřitel nemůže 

svou splatnou pohledávku započítat proti vzájemné nesplatné pohledávce dlužníka, přesto by 

bylo možné zákazu jednostranného započtení nesplatné pohledávky proti pohledávce splatné 

vyjádřenému v § 581 odst. 2 věta druhá ObčZ připsat podstatnější význam než jen nadbytečné 

opakování toho, co vyplývá již z první věty téhož ustanovení, podle níž není přípustné 

jednostranné započtení pohledávek, kterých se nelze domáhat u soudu. Není-li dovoleno 

započtení nesplatné pohledávky proti pohledávce, která již dospěla, na základě 

jednostranného právního úkonu, bylo by naopak možné připustit jednostranné započtení 

splatné pohledávky proti pohledávce dosud nesplatné, jestliže by věřitel splatné pohledávky 

byl oprávněn splnit pohledávku, jejíž splatnost ještě nenastala. Započtení je náhradním 

uspokojením pohledávky. Je-li dlužník oprávněn pohledávku splnit již před její splatností, měl 

by mít právo stejnou pohledávku ještě před splatností uspokojit náhradním způsobem, pokud 

mu přísluší vzájemná pohledávka za věřitelem nesplatné pohledávky, která sama je způsobilá 

k jednostrannému započtení. 

Nelze přitom přehlédnout, že i ve srovnávacím pohledu se stejný závěr prosazuje pro 

všechny obdobné právní úpravy započtení v zemích naší právní oblasti. I tak zdánlivě 

jednoznačné ustanovení, jakým se jeví být § 1439 věta první rakouského obecného zákoníku 

občanského, podle něhož mezi pravou a nepravou, jakož i mezi splatnou a nesplatnou 

pohledávkou nemá započtení místo, se vykládá tak, že se požadavek splatnosti pohledávky 

omezuje pouze na pohledávku použitou k započtení, zatímco pohledávka adresáta právního 

úkonu směřujícího k započtení splatná být nemusí. Postačí, jestliže strana, která učinila právní 

úkon směřující k započtení, byla oprávněna pohledávku, proti níž započtení směřuje, splnit.590 

Rovněž v německém občanském právu se požadavek splatnosti klade pouze na pohledávku 

příslušející straně, která činí jednostranný právní úkon směřující k započtení. Pohledávka 

                                                             
590 Griss, I. in Koziol, H., Bydlinski, P., Bollenberger, R. a kol. – op. cit. v pozn. 44, s. 1583 



251 
 

adresáta tohoto právního úkonu naproti tomu nemusí být splatná, pokud její dlužník je již 

oprávněn ji i přes nedostatek splatnosti splnit. Za tohoto předpokladu může volit mezi 

skutečným splněním vzájemné, dosud nesplatné pohledávky, anebo jednostranným 

započtením.591 Také ve Švýcarsku se pro jednostranné započtení vyhledává splatnost jen u 

pohledávky použité k započtení. Pohledávka, vůči níž započtení směřuje, může být i 

nesplatná, pokud je její dlužník, který je současně věřitelem vzájemné splatné pohledávky, 

oprávněn plnit i před splatností. I zde se přitom vychází z úvahy, že dlužník, který je oprávněn 

svůj závazek splnit i před jeho splatností, může zánik tohoto dosud nesplatného závazku 

přivodit také započtením se vzájemnou pohledávkou.592 

I dlužník, který by se rozhodl uspokojit pohledávku svého věřitele náhradním 

způsobem namísto splnění, by si tedy podržel oprávnění takové náhradní uspokojení 

poskytnout ještě před splatností závazku, stejně jako by mohl před jeho splatností tento 

závazek splnit a věřitel by byl povinen plnění přijmout. K jednostrannému započtení by pak 

postačovala pouze splatnost pohledávky použité k započtení, zatímco pohledávka druhé 

strany, vůči níž započtení směřuje, by splatná být nemusela. Postačovalo by, jestliže by její 

dlužník, který je současně´věřitelem vzájemné splatné pohledávky, byl oprávněn plnit před 

splatností.593 Setkání obou pohledávek by nenastalo až splatností pohledávky, jejíž splatnost 

nastala později, nýbrž již okamžikem, kdy se setkala splatná pohledávka a vzájemná 

pohledávka, která sice dosud nedospěla, avšak její dlužník je oprávněn plnit i před splatností a 

věřitel je povinen takové plnění přijmout. Pokud by tedy byla splatnost vzájemné pohledávky 

stanovena již od jejího vzniku ve prospěch dlužníka, spadalo by její setkání se splatnou 

pohledávkou druhé strany vjedno s jejím vznikem, pokud by v té době již dlužníku příslušela 

splatná pohledávka za věřitelem. Obě pohledávky by se tak jako způsobilé setkaly již v tomto 

okamžiku, aniž by věřitel splatné pohledávky musel vyčkávat na splatnost vzájemné 

pohledávky svého dlužníka.    

 Pokud nelze podle obecné právní úpravy obsažené v občanském zákoníku 

jednostranným právním úkonem započítat nesplatné pohledávky ani proti těmto 

pohledávkám, neznamená to přirozeně, že by nebylo možné nesplatné pohledávky použít 

k započtení dohodou. Nezáleží na tom, zda je vzájemná pohledávka již splatná nebo zda její 

splatnost ještě nenastala. Započtením na základě dohody tedy mohou zaniknout pohledávky, 

z nichž některá ještě není splatná, a strany mohou na základě dohody o započtení přivodit 

                                                             
591 Brox, H. – op. cit. v pozn. 13, s. 107 – 108 nebo Medicus, D. – op. cit. v pozn. 14, s. 132 – 133 
592 Bucher, E. – op. cit. v pozn. 23, s. 436 – 438 
593 Obdobně Kopáč, L. – op. cit. v pozn. 387, s. 231 
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zánik pohledávek započtením i v případech, kdy splatnost nenastala ještě u žádné ze 

započítávaných pohledávek. Okamžik zániku těchto pohledávek však nemůže spadat vjedno 

s okamžikem, kdy se jako dospělé setkají, jinak by účinky dohody o započtení nastaly až po 

jejím uzavření, popřípadě by nenastaly vůbec, kdyby se některá z pohledávek nestala splatnou 

ani později. Jestliže je však pravidlo o okamžiku zániku pohledávek, které jsou předmětem 

započtení, podle § 580 věta druhá ObčZ dispozitivní, třebaže první věta tohoto ustanovení o 

předpokladech zániku závazků započtením má nepochybně donucující povahu, je třeba za 

okamžik zániku pohledávek, z nichž jedna nebo obě dosud nejsou splatné, podle takové 

dohody považovat okamžik její účinnosti, nevyplývá-li z ní něco jiného. Dispozitivní pravidlo 

podle § 580 věta druhá ObčZ o zániku pohledávek okamžikem jejich setkání zde nelze použít, 

protože dohoda o započtení se týká pohledávek, které ještě nejsou splatné, a nemohly se tedy 

setkat. 

 Jestliže jsou předmětem započtení na základě dohody stran naopak splatné 

pohledávky, zaniknou takové pohledávky se zpětnými účinky k okamžiku jejich setkání, 

jestliže strany v dohodě o započtení neurčí jinak. To je zároveň rozdíl oproti započtení 

jednostranným právním úkonem, u něhož k dohodě nedošlo, a proto nelze uvažovat o tom, že 

by se strany od pravidla o okamžiku zániku pohledávek jejich setkáním odchýlily. Právě tato 

okolnost pak brání jednostrannému započtení, jehož předmětem by byly nesplatné 

pohledávky. Předchází-li však takovému započtení dohoda stran, kterou mezi sebou povolí 

jednostranné započtení pohledávek, jejichž splatnost dosud nenastala, platí pro účinky 

započtení těchto pohledávek podobná pravidla jako při jejich započtení na základě dohody o 

započtení. Účinky započtení zde tedy nastanou okamžikem účinnosti jednostranného právního 

úkonu směřujícího k započtení, pokud z předchozí dohody stran o přípustnosti započtení 

pohledávek, které dosud nejsou splatné, nebo proti těmto pohledávkám nevyplýval jiný 

okamžik. 

 Občanský zákoník tedy obsahuje dispozitivní pravidlo, podle něhož nelze jednostranně 

započítat nesplatnou pohledávku proti pohledávce splatné ani naopak, nejde-li o pohledávku, 

kterou lze splnit před splatností, a ovšem zapovídá i jednostranné započtení mezi nesplatnými 

pohledávkami. Ze zákazu jednostranného započtení nesplatné pohledávky proti pohledávce 

splatné naproti tomu připouští obchodní zákoník výjimky pro oblast obchodních závazkových 

vztahů, jakkoli ve skutečnosti nejsou výrazem zvláštní povahy těchto právních vztahů a 

náležely by spíše do obecné právní úpravy započtení. V neobchodních závazkových vztazích 

však vzhledem k uspořádání právní úpravy započtení nemají místo. Prvá výjimka, pro kterou 

obchodní zákoník povoluje jednostranné započtení nesplatných pohledávek proti 
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pohledávkám, jejichž splatnost již nastala, vyplývá z § 359 ObchZ, který opakuje pravidlo 

vyslovené již občanským zákoníkem a zapovídá započtení nesplatné pohledávky proti 

pohledávce splatné, ledaže jde o pohledávku vůči dlužníku, který není schopen plnit své 

peněžité závazky. V takovém případě může věřitel nesplatné pohledávky jednostranně 

započítat tuto pohledávku se vzájemnou splatnou pohledávkou věřitele neschopného plnit své 

peněžité závazky.594 

 Jestliže pro obecnou právní úpravu zániku závazků započtením podle občanského 

zákoníku platí závěr, že rozlišuje mezi pohledávkou strany, která činí jednostranný právní 

úkon směřující k započtení, a pohledávkou, proti níž započítává, platí stejný závěr i pro právní 

úpravu obsaženou v obchodním zákoníku. Je to tedy věřitel nesplatné pohledávky, který může 

takovou pohledávku použít k jednostrannému započtení se vzájemnou splatnou pohledávkou 

svého dlužníka, jemuž se nedostává schopnosti plnit peněžité závazky. Pokud je však 

důvodem pro výjimečnou přípustnost jednostranného započtení nesplatné pohledávky proti 

pohledávce splatné ochrana před důsledky neschopnosti jedné ze stran závazkového právního 

vztahu plnit své peněžité závazky, je namístě rozšiřující výklad této výjimky v tom směru, že 

tím spíše je přípustné jednostranné započtení splatné pohledávky proti pohledávce nesplatné, 

je-li věřitelem nesplatné pohledávky osoba, která není schopna plnit své peněžité závazky.595 

Naopak strana, jíž se týká neschopnost plnit své peněžité závazky, takovou výhodu nemá, a 

nemůže proto započítat svou splatnou pohledávku proti nesplatné vzájemné pohledávce ani 

svou nesplatnou pohledávku proti vzájemné splatné pohledávce druhé strany závazkového 

právního vztahu. 

 Druhou výjimku ve prospěch jednostranného započtení nesplatných pohledávek proti 

splatným pohledávkám pak určuje § 360 ObchZ, podle něhož lze započíst i pohledávku, jež 

není splatná jen proto, že věřitel na žádost dlužníka odložil dobu splatnosti jeho závazku, aniž 

se změnil jeho obsah. Ke změně doby splatnosti závazku může dojít jen na základě dohody 

stran (§ 493 ObčZ a pro smluvní závazky též § 269 odst. 3 ObchZ). Přitom návrh na uzavření 

takové dohody musí ovšem zřejmě předložit dlužník a věřitel je adresátem návrhu na její 

uzavření.596 Zároveň nesmí v souvislosti se změnou splatnosti pohledávky dojít k jiné změně 

                                                             
594 Shodně Hušek, J. in Faldyna, F. a kol. – op. cit. v pozn. 388, s. 206 – 207. Autor však současně dospěl 
k závěru, že se tato výjimka týká jen peněžitých závazků. I když měřítkem pro určení případů, ve kterých je 
nesplatná pohledávka způsobilá k jednostrannému započtení proti pohledávce splatné, má být způsobilost 
věřitele splatné pohledávky k plnění jeho peněžitých závazků, nikoli jeho způsobilost vůbec plnit závazky, zdá 
se, že jen z této okolnosti nevyplývá omezení přípustnosti započtení podle § 359 ObchZ jen na peněžité 
pohledávky, protože o peněžitých pohledávkách jedná toto ustanovení právě jen v souvislosti s nezpůsobilostí 
věřitele splatné pohledávky plnit své závazky. 
595 Opačně Kavan, P. – op. cit. v pozn. 589, s. 645 
596 K tomu blíže Pelikánová, I. – op. cit. v pozn. 69, s. 781 
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v obsahu závazku, pokud má požívat výhody způsobilosti k započtení ještě předtím, než 

dospěje podle dohody o změně jeho splatnosti.597 Takovou změnou by byl například závazek 

dlužníka platit za období do odložené splatnosti závazku věřiteli úrok.598 Nerozlišuje se 

ovšem, zda strany sjednaly změnu doby plnění předtím, než dlužník měl splnit, anebo v době, 

kdy již nastalo jeho prodlení.599 

 K výjimkám, ve kterých právní předpis povoluje jednostranné započtení splatné 

pohledávky proti pohledávce, která ještě nedospěla, patrně náleží i právo pronajímatele použít 

peněžní prostředky složené nájemcem k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná 

v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných závazků v souvislosti s nájmem bytu k úhradě 

pohledávek pronajímatele na nájemném a k úhradě za plnění poskytovaná v souvislosti 

s užíváním bytu nebo k úhradě jiných dluhů nájemce v souvislosti s nájmem bytu přiznaných 

vykonatelným rozhodnutím soudu nebo nájemcem písemně uznaných podle § 686a odst. 3 

ObčZ. Podstatou výkonu tohoto práva není určení výše pohledávky nájemce na vrácení těchto 

peněžních prostředků podle § 686a odst. 4 ObčZ, nýbrž proti sobě stojí tato pohledávka 

nájemce, jež dospěje až po skončení nájmu, a pohledávky pronajímatele vypočtené v § 686a 

odst. 1 a 3 ObčZ.600 Jakkoli se to v poměru k pohledávkám pronajímatele, jež nájemce 

písemně uznal, výslovně neuvádí, musí jít o pohledávky, jejichž splatnost již nastala a 

nájemce je s jejich splněním v prodlení. Pronajímatel je oprávněn započítat je jednostranným 

právním úkonem již v době trvání nájmu, kdy pohledávka nájemce na vrácení složených 

peněžních prostředků dosud nedospěla. Započítává tedy pronajímatel jednostranným právním 

úkonem splatné pohledávky proti pohledávce, jejíž splatnost ještě nenastala, pokud tento 

právní úkon nabude účinnosti v době trvání doby nájmu.601 Naopak nájemce takové 

jednostranné započtení provést nemůže, protože jeho pohledávka na vrácení složených 

                                                             
597 Je-li právním důvodem dlužníkova závazku smlouva, nesmí se tato smlouva podle O. Humla vůbec změnit 
(Huml, O. – Započtení a některé jeho aspekty, Daňová a hospodářská kartotéka, 2012, č. 6, s. 28). Nelze však 
přehlížet, že změna splatnosti závazku vyžaduje dohodu stran. Je-li právním důvodem jeho vzniku smlouva, 
musejí strany uzavřít dohodu o změně smlouvy, aby takového výsledku dosáhly.  
598 Stuna, S., a kol. – Obchodní zákoník s podrobným komentářem pro obchodní a podnikatelskou praxi. Praha: 
Trizonia, 1992, s. 348 nebo Kopáč, L. – op. cit. v pozn. 387, s. 231 
599 Shodně Kopáč, L. – op. cit. v pozn. 387, s. 231; opačně Hušek, J. in Faldyna, F. a kol. – op. cit. v pozn. 388, 
s. 208, podle něhož po uplynutí původně sjednané lhůty splatnosti se dlužník ocitá v prodlení a dochází ke 
změně v obsahu závazku, a proto již nelze se stanovenými účinky odložit dobu plnění, nýbrž jen poskytnout 
dodatečnou přiměřenou lhůtu k plnění. Strany však mohou sjednat změnu doby plnění i v době prodlení 
dlužníka, popřípadě v této době povolit dlužníkovi splátky. 
600 Třebaže po změně § 686a odst. 3 ObčZ provedené zákonem č. 132/2011 Sb. se již v tomto ustanovení 
započtení nezmiňuje, může dát pronajímatel najevo výkon svého práva právě jen jednostranným právním 
úkonem směřujícím k započtení, popřípadě uzavřením dohody o započtení s nájemcem. 
601 Zlámal, A. – Nájem bytu po novelizaci občanského zákoníku, Bulletin advokacie, 2007, č. 6, s. 32 
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peněžních prostředků po dobu trvání nájmu není splatná a z tohoto důvodu ani způsobilá 

k jednostrannému započtení.602 

 Ve všech případech způsobilosti nesplatné pohledávky k jednostrannému započtení 

nastanou účinky započtení účinností právního úkonu směřujícího k započtení, protože obecné 

pravidlo o okamžiku zániku započítávaných pohledávek podle § 580 věta druhá ObčZ zde 

nelze použít.603 Poté, co však pohledávky, které byly způsobilé k započtení bez ohledu na 

splatnost, dospějí, prosadí se toto pravidlo znovu pro určení okamžiku, kdy nastanou účinky 

započtení, pokud je jejich věřitel použije k započtení až v době jejich dospělosti. Okolnost, že 

je mohl započítat již předtím, pro určení okamžiku, ve kterém zaniknou započtením, nemá 

význam. Jde-li o započtení pohledávky, jejíž splatnost věřitel odložil na žádost dlužníka, 

podle § 360 ObchZ, v době poté, co nastala její odložená splatnost, je pro určení okamžiku 

setkání se vzájemnou pohledávkou dlužníka rozhodující doba, kdy dospěla podle dohody 

věřitele a dlužníka o odložení její splatnosti, zatímco původní doba splatnosti takové 

pohledávky nemá význam.604 Ostatně věřitel může s dlužníkem na návrh dlužníka sjednat 

dohodu o změně splatnosti pohledávky i opakovaně.605 

 Tam, kde nesplatná peněžitá pohledávka zanikla započtením, však dlužník takové 

pohledávky nemůže po věřiteli žádat úrok za dobu od zániku této pohledávky do její 

splatnosti, podobně jako není dlužník podle § 343 ObchZ oprávněn při splnění peněžitého 

závazku před stanovenou dobou plnění bez souhlasu věřitele odečíst od dlužné částky úrok 

odpovídající době, o kterou plnil dříve. Také zde se tedy prosadí obdobné použití pravidel o 

zániku závazků splněním i pro započtení, protože to odpovídá povaze tohoto způsobu zániku 

závazků. Tento závěr přitom platí jak pro oblast obchodních, tak pro oblast neobchodních 

závazkových vztahů. Strany se přirozeně mohou dohodnout jinak. 

 

2. Promlčené pohledávky 

 

 Podle § 581 odst. 2 věta první ObčZ není přípustné jednostranné započtení 

promlčených pohledávek a pohledávek, kterých se nelze domáhat u soudu. Jen pohledávky, 

které lze uplatnit u soudu, jsou způsobilé k započtení také podle § 358 ObchZ. Započtení však 
                                                             
602 Grulich, T. – Kauce k zajištění nájemného, Právní fórum, 2008, č. 10, s. 425 
603 Jäger, M. – op. cit. v pozn. 475, s. 195 
604 Opačně Hušek, J. in Faldyna, F. a kol. – op. cit. v pozn. 388, s. 207. V této souvislosti nelze přehlížet, že ani 
přípustnost započtení nesplatné pohledávky věřitele, jejíž splatnost byla odložena k žádosti dlužníka, neodnímá 
účinky dohodě věřitele s dlužníkem o změně doby plnění. V oblasti hmotného práva tedy došlo ke změně této 
doby, a proto s původní dobou splatnosti nelze spojovat okamžik setkání takové pohledávky se vzájemnou 
pohledávkou dlužníka. 
605 Jak upozorňuje Kovařík, Z. in Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. – op. cit. v pozn. 451, s. 1446. 
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nebrání, jestliže pohledávka je promlčena, avšak promlčení nastalo teprve po době, kdy se 

pohledávky staly způsobilými k započtení. Zatímco právní úprava obsažená v občanském 

zákoníku nasvědčuje rozlišení mezi pohledávkami, které nelze uplatnit u soudu, a 

promlčenými pohledávkami, zvláštní ustanovení o započtení obsažená v obchodním zákoníku 

počítají promlčené pohledávky mezi pohledávky, které s úspěchem uplatnit u soudu nelze, a 

nevedou mezi nimi žádnou hranici. 

 Promlčené pohledávky náleží mezi pohledávky naturální. Promlčení pohledávky je 

důsledkem složené právní skutečnosti, které sestává z uplynutí stanovené promlčecí lhůty a 

omisivního právního úkonu věřitele, jenž včas neuplatnil své právo. Marné uplynutí promlčecí 

lhůty zakládá dlužníkovi oprávnění vznést námitku promlčení. Vykoná-li toto právo, soud 

nebo jiný orgán, do jehož pravomoci náleží rozhodování o pohledávce, nemůže pohledávku 

věřiteli přiznat. Věřitel promlčeného práva se tedy v důsledku vznesení námitky promlčení 

svého práva nemůže s úspěchem domoci. Oproti některým jiným naturálním pohledávkám, 

jako jsou pohledávky z právních úkonů neplatných jen pro nedostatek formy, se vyžaduje 

projev vůle dlužníka, aby se oslabení práva způsobené promlčením projevilo.  

To však nic nemění na tom, že jde o pohledávky naturální, tedy pohledávky, které 

nelze úspěšně uplatnit. Je proto třeba i při výkladu o způsobilosti takových pohledávek 

k započtení vzít v úvahu, že náležejí do širší skupiny pohledávek, které nelze uplatnit u soudu. 

Jestliže občanský zákoník zdůrazňuje nepřípustnost jejich jednostranného započtení vedle 

jiných nevymahatelných pohledávek, patrně tím usiluje předejít pochybnostem o tom, zda se 

k započtení nehodí promlčené pohledávky vůbec, nebo jen ty promlčené pohledávky, u 

kterých už dlužník vznesl námitku promlčení. Na druhé straně šíře okruhu dalších naturálních 

pohledávek i zvláštnosti jednostranného započtení promlčených pohledávek, proti nimž 

nepřísluší dlužníkovi námitka od jejich vzniku, nýbrž až po marném uplynutí promlčecí lhůty, 

vyžadují, aby byl podán zvlášť výklad o započtení promlčených pohledávek a výklad o 

započtení dalších naturálních pohledávek. 

Započtení promlčených pohledávek v obchodních i neobchodních závazkových 

vztazích je společné východisko, podle něhož jednostranné započtení promlčených 

pohledávek zásadně není přípustné již od okamžiku marného uplynutí promlčecí lhůty, bez 

ohledu na to, zda dlužník vznesl námitku promlčení.606 Tento závěr je vlastní povaze 

započtení jednostranným právním úkonem jako prostředku, kterým věřitel může dosáhnout i 

bez souhlasu dlužníka a bez uplatnění pohledávky před příslušným orgánem jejího 

                                                             
606 Opačně Zuklínová, M. in Holub, M. a kol. – op. cit. v pozn. 396, s. 898 
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uspokojení, byť náhradním způsobem. Právě z tohoto důvodu může k jednostrannému 

započtení použít jen takovou pohledávku, vůči níž dlužníkovi nepřísluší žádná námitka, která 

by jinak bránila úspěšnému uplatnění takové pohledávky před příslušným orgánem. Kdyby 

věřitel pohledávky, jejíž vynutitelnost je oslabena námitkou příslušející dlužníkovi, směl 

takovou pohledávku použít k jednostrannému započtení, zbavil by dlužníka v důsledku 

námitky, kterou by se dlužník uplatnění takové pohledávky ubránil. Věřitel by tak dosáhl 

uspokojení pohledávky pouhým jednostranným právním úkonem, ačkoli stejnou pohledávku 

by nemohl s úspěchem uplatnit v řízení před soudem nebo jiným příslušným orgánem. 

Ve srovnání obecné právní úpravy jednostranného započtení promlčených pohledávek 

podle občanského zákoníku a zvláštní právní úpravy podle obchodního zákoníku je dále třeba 

odpovědět na otázku, zda výjimka výslovně vyjádřená v § 358 ObchZ,607 podle něhož 

započtení nebrání, pokud promlčení pohledávky nastalo až poté, co se pohledávky staly 

způsobilými k započtení, představuje zvláštnost obchodních závazkových vztahů, nebo zda 

totéž platí i pro neobchodní závazkové vztahy. Předpoklady započtení, mezi něž náleží i 

přípustnost započtení, musejí být splněny v době, kdy se pohledávky jako způsobilé 

k započtení setkaly. Jejich způsobilost k započtení však musí přetrvat, až na výjimky 

stanovené právními předpisy, do doby, kdy má účinnosti nabýt právní úkon směřující 

k započtení, ať jde o jednostranný právní úkon nebo dohodu stran. Z tohoto hlediska by bez 

výslovného zákonného ustanovení nebylo důsledné vyjímat z předpokladů započtení 

přípustnost započtení, pokud jde o promlčené pohledávky, a spokojit se tím, že pohledávka, 

které se má stát předmětem započtení na základě jednostranného právního úkonu, se 

promlčela teprve poté, co se setkala se vzájemnou pohledávkou.  

Samo setkání pohledávek způsobilých k započtení nestaví ani nepřetrhuje běh 

promlčecí lhůty. Promlčecí lhůta tedy nerušeně běží i poté, co se pohledávka setkala se 

vzájemnou pohledávkou, a obě pohledávky se tak staly způsobilými k započtení, a může 

marně uplynout, aniž by věřitel promlčované pohledávky učinil právní úkon směřující 

k započtení. Klade se proto otázka, jak by jednostranným právním úkonem směřujícím 

k započtení promlčené pohledávky, jejíž promlčení však nastalo až poté, co se setkala se 

vzájemnou pohledávkou, mohl věřitel promlčené pohledávky účinky marného uplynutí 

                                                             
607 Totéž vyplývá i z § 388 odst. 2 písm. b) ObchZ, podle něhož může oprávněná strana i po uplynutí promlčecí 
doby uplatnit své právo při obraně nebo započtení, jestliže mohlo být použito kdykoli před uplynutím promlčecí 
doby k započtení vůči nároku uplatněnému druhou stranou. K tomu i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 8. 
2010, sp. zn. 20 Cdo 2463/2008, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2010, sp. zn. 20 Cdo 
35212/2008. 
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promlčecí doby odklidit.608 Odtud pak vyplývá záporné stanovisko k přípustnosti 

jednostranného započtení promlčené pohledávky, jejíž promlčení nastalo až poté, co se stala 

způsobilou k jednostrannému započtení, pokud právní předpisy neurčují pro takový případ 

výjimku a jednostranné započtení takto promlčené pohledávky dovolují. Ubránil-li by se 

dlužník promlčené pohledávky jejímu uplatnění v řízení před soudem nebo jiným příslušným 

orgánem námitkou promlčení, nemá její započtení na základě jednostranného právního úkonu 

věřitele promlčené pohledávky z tohoto pohledu místo.609 

Na druhé straně účinky započtení zásadně nastávají zpětně k okamžiku, kdy se 

započítávané pohledávky setkaly, a to podle § 580 věta druhá ObčZ. Již z obecných výkladů o 

povaze započtení vyplývá, že setkání pohledávek způsobilých k započtení představuje právní 

skutečnost podmíněnou tím, že některá strana nebo obě strany učiní právní úkon směřující 

k započtení. Za splnění tohoto předpokladu nastane pak zánik pohledávek k okamžiku, kdy se 

jako způsobilé k započtení setkaly. Setkání pohledávek sice vskutku nemá vliv na běh 

promlčecí lhůty, nelze je však úplně odmítnout jako zcela bezvýznamné pro právní postavení 

stran. Možnost přivodit jejich zánik právním úkonem směřujícím k započtení, která z tohoto 

setkání vyplývá, představuje sama o sobě majetkovou hodnotu pro stranu, které takové právo 

přísluší, bez ohledu na to, zda a kdy je vykoná. Jsou-li splněny ostatní předpoklady 

jednostranného započtení, není dobře možné jí tuto majetkovou hodnotu odejmout, a zbavit jí 

tak možnosti, aby přivodila zánik pohledávek s účinky k okamžiku, kdy pohledávka, jejímž je 

věřitelem, ještě nebyla promlčena. Jinak vyjádřeno, promlčenými pohledávkami podle § 581 

odst. 2 ObčZ je třeba rozumět pouze pohledávky, jejichž promlčení nastalo dříve, než se jako 

způsobilé k započtení setkaly se vzájemnou pohledávkou.610 

 K tomuto závěru ostatně dospěla rozhodovací činnost soudů již v době před 1. 1. 1992, 

kdy nabyla účinnosti současná obecná právní úprava započtení podle občanského zákoníku.611 

Právní úprava započtení promlčených pohledávek podle občanského zákoníku ve znění 

účinném před 1. 1. 1992 byla přitom obsahově totožná s nyní účinnou právní úpravou. Shodná 

byla i právní úprava okamžiku účinků započtení. Jen z okolnosti, že totéž vyslovil po 31. 12. 

1991 § 358 ObchZ pak nelze vyvozovat, že od účinnosti obchodního zákoníku jsou 

                                                             
608 Švestka, J., Češka, Z., Chyský, J. – op. cit. v pozn. 49, s. 65. Na to, že setkání pohledávek způsobilých 
k započtení nezpůsobuje přetržení běhu promlčecí lhůty, poukazuje i Přib, J. – op. cit. v pozn. 18, s. 72. 
609 Knapp, V. – op. cit. v pozn. 4, s. 231 
610 Bičovský, J., Holub, M. a kol. – op. cit. v pozn. 363, s. 120, Škárová in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., 
Hulmák, M. a kol. – op. cit. v pozn. 33, s. 1535, Tomsa, M. in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. – 
Obchodní zákoník. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 1020 nebo Pelikánová, I. – op. cit. v pozn. 69, s. 780; 
opačně Bejček, J. in Bejček, J., Eliáš, K., Raban, P. a kol. – op. cit. v pozn. 27, s. 32 
611 Rozsudek bývalého Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky ze dne 17. 3. 1972, sp. zn. 2 Cz 7/72, 
uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 69/1972 
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promlčené pohledávky způsobilé k jednostrannému započtení, pokud promlčení nastalo až 

poté, co se staly způsobilými k započtení, jen v obchodních závazkových vztazích, a to tím 

spíše, že obchodní zákoník v tomto směru pouze převzal pravidlo, které před 1. 1. 1992 

obsahoval § 267 věta druhá zákoníku mezinárodního obchodu. Obchodní zákoník je sice 

právním předpisem zvláštním ve vztahu k občanskému zákoníku, jak vyplývá z § 1 odst. 2 

ObchZ, neznamená to však, že by pravidlo vyjádřené v § 358 ObchZ obsahoval, jen aby tím 

určil odchylku od obecného občanského práva. Vždyť celé ustanovení § 358 pouze opakuje, 

co vyplývá již z obecné právní úpravy započtení obsažené v občanském zákoníku, a nejde 

tedy jen o pravidla odchylná pro oblast obchodních závazkových vztahů, z jejichž přítomnosti 

v právní úpravě započtení podle obchodního zákoníku by bylo možné usuzovat, že 

v neobchodních závazkových vztazích platí něco jiného.612 

 Naproti tomu skutečnou odchylku při jednostranném započtení promlčených 

pohledávek, kterou obchodní zákoník zvolil pro závazkové právní vztahy spadající do oblasti 

jeho věcné působnosti, představuje pravidlo vyjádřené v § 388 odst. 2 písm. a) ObchZ, podle 

něhož i po uplynutí promlčecí doby může oprávněná strana uplatnit své právo při obraně nebo 

započtení, jestliže se obě práva vztahují k téže smlouvě nebo k několika smlouvám 

uzavřeným na základě jednoho jednání nebo několika souvisejících jednání. Promlčení 

pohledávky tedy nebrání v obchodních závazkových vztazích započtení jednostranným 

právním úkonem ani tehdy, jestliže vzájemná pohledávka, proti níž započtení směřuje, 

vyplývá z téže smlouvy nebo několika smluv, které spolu souvisejí, protože k jejich uzavření 

došlo při jediném jednání nebo několika souvisejících jednáních.613 Způsobilost promlčených 

pohledávek k jednostrannému započtení podle § 388 odst. 2 písm. a) ObchZ předpokládá, že 

všechny pohledávky, které mají v důsledku takového započtení zaniknout, jsou obsahem 

obchodních závazkových vztahů. Vzhledem k tomu, že jde o jednostranné započtení, 
                                                             
612 Opačně Kopáč, L. – op. cit. v pozn. 387, s. 232, podle něhož opakováním pravidla o způsobilosti 
vymahatelných pohledávek k započtení obchodní zákoník vyloučil pro obchodní závazkové vztahy zákaz 
započtení proti pohledávkám, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí. Autor přitom poukazuje na okolnost, 
že zákazy započtení podle občanského zákoníku se týkají jak pohledávek nevymahatelných, tak vyloučených 
z výkonu rozhodnutí, zatímco obchodní zákoník zapovídá pouze jednostranné započtení pohledávek, které nelze 
uplatnit u soudu. Ve skutečnosti však občanský zákoník především rozlišuje zákaz jednostranného započtení 
nevymahatelných pohledávek oproti zákazu jednostranného započtení proti pohledávkám vyloučeným z výkonu 
rozhodnutí. Opakuje-li obchodní zákoník prvé pravidlo, zatímco o druhém mlčí, neznamená to ještě, že se zákaz 
jednostranného započtení proti pohledávkám, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí, neuplatní i 
v obchodních závazkových vztazích. Kromě toho pohledávky, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí, samy 
jsou vymahatelné, a to i výkonem rozhodnutí. 
613 Nemusí přitom jít o závislé smlouvy podle § 275 odst. 1 až 3 ObchZ. Ustanovení § 275 odst. 1 ObchZ klade 
na závislé smlouvy přísnější požadavek, aby byly uzavřeny při tomtéž jednání nebo zahrnuty do jedné listiny. 
K poměru mezi vymezením závislých smluv podle § 275 odst. 1 až 3 ObchZ a souvisejících smluv podle § 388 
odst. 2 písm. a) ObchZ blíže Pelikánová, I. – op. cit. v pozn. 69, s. 891. Naopak mezi závislými a souvisejícími 
smlouvami zřejmě nerozlišuje rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 5. 2007, sp. zn. 32 Odo 1591/2005, 
uveřejněný v časopisu Soudní judikatura, 2007, č. 9, s. 684 a násl., pod č. 129. 
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vyžaduje se rovněž, aby šlo o pohledávky s předmětem plnění stejného druhu, pokud strany 

mezi sebou před tím nepovolily jednostranné započtení pohledávek, které tento předpoklad 

nesplňují. 

 Výjimka pro jednostranné započtení promlčených pohledávek podle § 388 odst. 2 

písm. a) ObchZ nepochybně platí pro pohledávky, u nichž je právním důvodem jejich vzniku 

smlouva. Jestliže však má jít o pohledávky, které se ke smlouvě nebo několika souvisejícím 

smlouvám vztahují, může vzniknout otázka, zda tento výraz nemá širší obsah a nezahrnuje i 

pohledávky z jiného právního důvodu. V úvahu by připadaly pohledávky z deliktů, pokud by 

důvodem jejich vzniku byl protiprávní úkon spočívající v porušení povinnosti, která by 

vyplývala ze smlouvy, popřípadě z kvazideliktů, zejména pohledávky z bezdůvodného 

obohacení, které vzniklo přijetím plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy. Proti výkladu, 

který by připustil jednostranné započtení promlčených pohledávek založených jinak než 

smlouvou, avšak se smlouvou souvisejících, svědčí především okolnost, že jde o úpravu 

výjimky ze zákazu jednostranného započtení promlčených pohledávek, která žádá spíše 

zužující výklad. Na druhé straně nelze přehlédnout, že v právní úpravě promlčení používá 

obchodní zákoník pro vyjádření právního důvodu promlčovaného práva spíše výrazy vznik 

nebo vzniklé, zatímco v § 388 odst. 2 písm. a) ObchZ se objevuje volnější vyjádření o 

právech, která se ke smlouvě nebo více smlouvám vztahují.614 Takový rozdíl může být jistě 

jen nahodilý, avšak nejdříve je třeba ověřit, zda se jiný výraz neužívá právě proto, aby 

vyjádřil jiný význam. 

 Při širším významu vztahu ke smlouvě, než je jen smlouva jako právní důvod vzniku 

pohledávky, by připadalo v úvahu i jednostranné započtení promlčené pohledávky jak na 

zaplacení smluvní pokuty za porušení závazku vyplývajícího ze smlouvy,615 tak i promlčené 

pohledávky na náhradu škody způsobené porušením závazku založeného smlouvou, a to za 

předpokladu, že by i vzájemná pohledávka vykazovala souvislost se stejnou smlouvou nebo 

několika souvisejícími smlouvami. Pokud právní úprava obsažená v § 388 odst. 2 písm. a) 

ObchZ směřuje k zachování možnosti jednostranného započtení pohledávky, třebaže již došlo 

k jejímu promlčení, aby dala přednost její souvislosti se vzájemnými pohledávkami 

spojenými přímo nebo nepřímo s jedním nebo několika souvisejícími jednáními mezi 

stranami, měl by širší výklad výjimky ve prospěch jednostranného započtení promlčených 

pohledávek místo, protože by usnadňoval uspokojení vzájemných pohledávek, které by 

taková souvislost spojovala. Naopak nemůže § 388 odst. 2 písm. a) ObchZ dopadat na 

                                                             
614 Tento výraz v podobných souvislostech používá i § 404 odst. 1 ObchZ. 
615 Tak i Hušek, J. in Faldyna, F. a kol. – op. cit. v pozn. 388, s. 249 
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pohledávky z mimosmluvní odpovědnosti, tj. odpovědnosti za porušení jiných závazků než 

závazků ze smluv. Pohledávky z takové odpovědnosti se ke smlouvě vztahovat nemohou, a 

proto výhody z výjimky pro jednostranné započtení promlčených pohledávek nepožívají.616 

 Je-li přípustné jednostranné započtení promlčených pohledávek podle § 388 odst. 2 

písm. a) ObchZ, protože se vztahují k téže smlouvě nebo několika souvisejícím smlouvám, 

nevyžaduje se zároveň, aby se takové pohledávky setkaly se vzájemnou pohledávkou, proti 

které jejich započtení směřuje, ještě před promlčením. Jsou proto způsobilé k jednostrannému 

započtení i pohledávky, které se promlčely před setkáním se vzájemnou související 

pohledávkou, popřípadě pohledávky, které se s ní jako splatné nesetkaly vůbec, protože 

některá z obou pohledávek nebo obě pohledávky nedospěly. V případě započtení pohledávky, 

která se promlčela před splatností vzájemné související pohledávky, avšak v době započtení 

již obě pohledávky byly splatné, nastanou účinky započtení v okamžiku určeném podle § 580 

věta druhá ObčZ a pohledávky zaniknou k okamžiku, kdy dospěla pohledávka, která se stala 

splatnou později. Obě pohledávky se jako splatné setkaly, a proto nelze odepřít použití právní 

úpravy okamžiku účinků započtení podle § 580 věta druhá ObčZ. Naproti tomu v případě 

jednostranného započtení promlčené pohledávky, která se se vzájemnou pohledávkou jako 

splatná vůbec nesetkala, nastanou účinky takového započtení teprve doručením právního 

úkonu směřujícího k započtení jeho adresátovi. 

 Bylo-li právo, jež podléhá promlčení, uplatněno v soudním nebo rozhodčím řízení ve 

formě protinároku, přestává u něho podle § 404 odst. 1 ObchZ běžet promlčecí doba dnem, 

kdy bylo zahájeno soudní nebo rozhodčí řízení ohledně práva, proti němuž protinárok 

směřuje, jestliže se jak nárok, tak i protinárok vztahují k téže smlouvě nebo k několika 

smlouvám uzavřeným na základě jednoho jednání nebo několika souvisejících jednání. 

Předpokladem pro uplatnění tohoto pravidla je ovšem okolnost, že se právo uplatněné 

vzájemnou žalobou nepromlčelo dříve, než bylo zahájeno řízení o pohledávce žalobce. 

Uplynula-li již ohledně tohoto práva promlčecí lhůta, nemůže ani přestat běžet, ať podáním 

vzájemné žaloby nebo zpětně ke dni zahájení řízení o právu, vůči němuž vzájemná žaloba 

směřuje. Pokud tedy žalovaný uplatní vzájemnou pohledávku, která převyšuje pohledávku 

žalobce, avšak tato vzájemná pohledávka byla promlčena již v době zahájení řízení o 

pohledávce žalobce, nepožívá výhody podle § 404 odst. 1 ObchZ.  

Uplatnění vzájemné pohledávky žalovaného, která převyšuje pohledávku žalobce, 

může mít dvojí podobu. Žalovaný buď žádá, aby soud zavázal žalobce jen k zaplacení rozdílu, 

                                                             
616 Jäger, M. – op. cit. v pozn. 475, s. 196 
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anebo se domáhá, aby soud žalobu zamítl a současně uložil žalobci splnit celou vzájemnou 

pohledávku žalovaného, nikoli jen rozdíl mezi pohledávkou uplatněnou žalobcem a 

vzájemnou pohledávkou žalovaného.617 V prvém z uvedených případů je možné žalovanému 

připisovat vůli jednostranně započítat vzájemné pohledávky v rozsahu, v jakém se kryjí. Je-li 

jeho pohledávka již promlčena, neuplatní se § 404 odst. 1 ObchZ o stavení běhu promlčecí 

lhůty, avšak započtení by bylo přípustné, protože se obě pohledávky setkaly jako způsobilé 

k započtení dříve, než se vzájemná pohledávka žalovaného promlčela, anebo se vztahují 

k jedné nebo několika souvisejícím smlouvám (§ 388 odst. 2 ObchZ).618 V rozsahu, v jakém 

vzájemná promlčená pohledávka žalovaného převyšuje pohledávku žalobce, však již nejde o 

obranu nebo započtení a žalobce může účinně vznést námitku promlčení. Kdyby žalovaný 

svou promlčenou pohledávku uplatňoval druhým z uvedených způsobů a žádal její přiznání 

v celé výši při současném zamítnutí žaloby podané žalobcem, neprojevil žalovaný vůli 

směřující k započtení, a proto by se žalobce mohl vzájemné žalobě v celém rozsahu ubránit 

námitkou promlčení. 

 Jestliže podle § 581 odst. 2 ObčZ nelze jednostranně započítat promlčenou 

pohledávku, neznamená to, že by dlužník takové pohledávky nemohl započítat proti 

promlčené pohledávce, a poskytnout tak věřiteli náhradní uspokojení takové pohledávky. Má-

li proto dlužník promlčené pohledávky vzájemnou pohledávku, která je způsobilá 

k jednostrannému započtení, může ji započítat proti promlčené pohledávce. Předpokladem 

jednostranného započtení proti promlčené pohledávce však zůstává setkání této pohledávky se 

vzájemnou pohledávkou dlužníka promlčené pohledávky. V době, kdy dlužník činí právní 

úkon směřující k započtení proti promlčené pohledávce, musejí být obě pohledávky již 

splatné nebo musí mít strana, která činí právní úkon směřující k započtení alespoň oprávnění 

promlčenou pohledávku splnit, i když dosud není splatná. Vzhledem k tomu, že k promlčení 

může dojít před splatností pohledávky, zejména u pohledávek, jejichž splatnost strany 

nesjednaly a nevyplývá ani z právního předpisu nebo ji neurčuje rozhodnutí, a proto závisí na 

žádosti věřitele o plnění (§ 563 ObčZ, § 340 odst. 2 ObchZ), může být promlčená pohledávka 

zároveň nesplatná. V takovém případě se však nemůže setkat se vzájemnou pohledávkou 

dlužníka promlčené pohledávky a tato okolnost pak jednostranné započtení proti promlčené 

pohledávce vylučuje, pokud dlužník nemá právo promlčenou pohledávku splnit před 

splatností.   
                                                             
617 Stanovisko občanskoprávního kolegia bývalého Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky ze dne 
17. 3. 1976, sp. zn. Cpj 70/75, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 14/1976 
618 Obdobně Weinhold, D. – Promlčení a prekluze v obchodních závazkových vztazích. Praha: C. H. Beck, 2000, 
s. 81 
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3. Další naturální pohledávky 

 

 Občanský zákoník v § 581 odst. 2 ObčZ a obchodní zákoník v § 358 ObchZ vylučují 

jednostranné započtení pohledávek, kterých se nelze domáhat u soudu nebo jiného 

příslušného orgánu. Věřitel těchto pohledávek je až na výjimky stanovené právními předpisy, 

popřípadě dohodou stran, nemůže použít k započtení provedenému jednostranným právním 

úkonem. Do širší skupiny nevymahatelných pohledávek náležejí i pohledávky promlčené, o 

kterých jednala předchozí kapitola. Pohledávkami, které nelze s úspěchem uplatnit u soudu 

nebo jiného příslušného orgánu, jsou však také další skupiny pohledávek. Jde jednak o 

pohledávky, které mají naturální povahu od samého vzniku těchto pohledávek a po celou 

dobu jejich trvání nejsou vybaveny nárokem, který by jejich věřiteli dovoloval vymoci je za 

použití státního donucení, a jednak pohledávky, které nárokem vybaveny byly, avšak 

k námitce dlužníka je soud nebo jiný příslušný orgán nemůže věřiteli přiznat. Společná všem 

těmto pohledávkám je nemožnost s úspěchem se jich domoci, protože nejsou vymahatelné 

vůbec nebo proti námitce dlužníka. Započtení je z hlediska věřitele způsobem, jak bez ohledu 

na vůli dlužníka může dosáhnout uspokojení své pohledávky, aniž by ji musel uplatnit 

stanoveným způsobem. Jen pohledávky, kterých by se věřitel mohl s úspěchem domoci, jsou 

proto způsobilé k jednostrannému započtení. Současně jednostranné započtení nemůže 

zásadně připravit dlužníka o námitku, kterou by se ubránil uplatnění pohledávky věřitele, 

kdyby ji věřitel vůči dlužníkovi vymáhal. 

 Nejvíce společných rysů sdílejí s promlčenými pohledávkami pohledávky 

z odpovědnosti za vady, které jsou obsahem obchodních závazkových vztahů, pokud vůči nim 

dlužníkovi přísluší námitka pozdního oznámení vad.  Důsledkem marného uplynutí lhůty 

k oznámení vad je pravidelně oslabení práva z odpovědnosti za vady. Vznese-li dlužník 

námitku pozdního oznámení vad, nemůže soud věřiteli takové právo přiznat. Soud však 

k pozdnímu oznámení vad nepřihlíží z úřední povinnosti, nýbrž jen k námitce dlužníka. Stejně 

jako námitka promlčení musí být i námitka pozdního oznámení vad vznesena v řízení, jehož 

předmětem je pohledávka z odpovědnosti za vady. Námitka vznesená mimo takové řízení ke 

ztrátě nároku, kterým je vybaveno právo z odpovědnosti za vady, nevede. Jestliže dlužník 

splní pohledávku věřitele z odpovědnosti za vady, i když je oprávněn vznést námitku 

pozdního oznámení vad, nepředstavuje plnění přijaté věřitelem bezdůvodné obohacení a 

věřitel je není povinen dlužníkovi vracet. I potud se důsledky promlčení a pozdního oznámení 

o vadách podle obchodního zákoníku shodují. 
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 Významným rozdílem ve srovnání s promlčením je především vyloučení námitky 

pozdního oznámení vad, jestliže dlužník věděl nebo musel vědět o vadách nebo o 

skutečnostech, jejichž důsledkem jsou vady věci. V takovém případě dlužník nemůže účinně 

vznést námitku pozdního oznámení vad. Naproti tomu námitka promlčení vznesená 

dlužníkem má zásadně místo vždy, odhlédne-li se od možnosti, že by se taková námitka 

dostala do rozporu s dobrými mravy. Významným rozdílem mezi důsledky pozdního 

oznámení vad a promlčení je také metoda jejich právní úpravy. Zatímco v pravidlech o 

promlčení převažují donucující normy, důsledky pozdního oznámení upravují právní normy, 

jejichž povaha je dispozitivní. I z právní úpravy promlčení podle obchodního zákoníku pak 

vyplývá, že promlčení a ztráta vymahatelnosti práv z odpovědnosti za vady v důsledku 

pozdního oznámení vad nejsou totožné. Počátek i délka promlčecí lhůty se od lhůt pro 

oznámení o vadách liší, a práva z odpovědnosti za vady se proto nepromlčují ve lhůtách 

určených k oznámení o vadách, ale v promlčecí lhůtě.619 

 Pohledávky z odpovědnosti za vady podle obchodního zákoníku, proti kterým 

dlužníku přísluší námitka pozdního oznámení vad, tedy nenáležejí mezi promlčené 

pohledávky.620 Oslabení těchto pohledávek v důsledku marného uplynutí lhůty pro oznámení 

vad, které zakládá dlužníkovi těchto pohledávek námitku pozdního oznámení vad, je 

samostatným důvodem nedostatku jejich vymahatelnosti, který nelze zaměňovat 

s promlčením. Pohledávky z odpovědnosti za vady, proti kterým podle obchodního zákoníku 

přísluší dlužníkovi námitka pozdního oznámení vad, proto nejsou způsobilé k započtení na 

základě jednostranného právního úkonu. Takové jednostranné započtení by nebylo přípustné 

podle § 358 ObchZ. Totéž vyplývá z § 439 odst. 3 ObchZ (popřípadě jeho obdobného použití 

pro vady podniku podle § 486 odst. 1 ObchZ a přiměřeného použití pro vady díla podle § 564 

ObchZ), podle něhož může kupující pouze se souhlasem prodávajícího použít právo na 

přiměřenou slevu z kupní ceny k započtení s pohledávkou prodávajícího, jestliže vada nebyla 

včas oznámena. Toto omezení neplatí, jestliže prodávající o vadách zboží věděl v době dodání 

zboží; u právních vad je rozhodující doba stanovená v § 435 odst. 1 ObchZ. Jednostranné 

započtení pohledávky na přiměřenou slevu z kupní ceny je tedy i přes pozdní oznámení vad 

zboží přípustné, pokud prodávající jako dlužník pohledávek z odpovědnosti za vady zboží 

nemůže účinně vznést námitku pozdního oznámení o vadách. Tyto pohledávky jsou tak 
                                                             
619 Jäger, M., Navrkal, O. – op. cit. v pozn. 26, s. 492. Ke vztahu mezi promlčením a důsledky pozdního 
oznámení o vadách podle obchodního zákoníku též Jäger, M. – Promlčení některých práv z odpovědnosti za 
vady. Právní fórum, 2011, č. 10, s. 470 – 471. 
620 Shodně například Kopáč, L. – Obchodní kontrakty. II. díl. Praha: Prospektrum, 1993, s. 417 nebo Plíva, S. – 
Obchodní závazkové vztahy. Praha: ASPI, 2009, s. 181; opačně Weinhold, D. – op. cit. v pozn. 618, s. 44, nebo 
Marek, K. in Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. – op. cit. v pozn. 451, s. 1527 – 1528 a 1532 



265 
 

nadále vymahatelné, a proto i způsobilé k jednostrannému započtení z hlediska splnění 

předpokladu přípustnosti započtení. 

 Naturálními pohledávkami jsou dále pohledávky z dluhu neplatného jen pro 

nedostatek formy. Jestliže však takovou pohledávku dlužník splnil, nepovažuje se podle § 455 

odst. 1 ObčZ plnění přijaté věřitelem za bezdůvodné obohacení. Ve skutečnosti ovšem pro 

nedostatek formy není neplatný závazek, nýbrž právní úkon, který měl být důvodem jeho 

vzniku. Nezáleží přitom, zda nebyla dodržena forma právního úkonu stanovená právním 

předpisem nebo smluvená stranami. Jakkoli důsledky nedostatku formy právního úkonu se 

v obou případech liší, vzniká alespoň naturální pohledávka, jíž však od počátku chybí nárok. 

Naturální pohledávka, jejíž splnění nezakládá povinnost věřitele vydat bezdůvodné 

obohacení, tedy vzniká nejen v případě, že strany nedodržely smluvenou formu právního 

úkonu, který je v důsledku toho relativně neplatný, a oprávněná strana vznesla námitku 

relativní neplatnosti, nýbrž i tam, kde nebyla dodržena forma stanovená právními předpisy, a 

právní úkon je proto neplatný absolutně.621 Přesto působí právní následky alespoň v podobě 

vzniku naturální pohledávky. Naturální pohledávky však na druhé straně vznikají jen 

z takových neplatných právních úkonů, u kterých je důvodem neplatnosti výlučně nedostatek 

formy. Vykazují-li vedle toho ještě další důvod neplatnosti, představuje plnění, které na jejich 

základě dlužník poskytl věřiteli, bezdůvodné obohacení přijetím plnění z neplatného právního 

důvodu, které je věřitel povinen dlužníkovi vydat.622 

 Pravidlo vyslovené v § 455 odst. 1 ObčZ se ovšem nevztahuje jen na plnění z právních 

úkonů jednostranně zavazujících, nýbrž i na plnění poskytnutá v synallagmatických 

závazkových právních vztazích.623 Vzniká tak otázka, zda věřitel, který přijal v takovém 

právním vztahu plnění od dlužníka, není povinen je dlužníkovi vracet, i když sám svůj 

závazek vůči dlužníkovi vyplývající z právního úkonu neplatného jen pro nedostatek formy 

nesplnil. Věřitel by v takovém pojetí získal na úkor dlužníka značnou výhodu. Plnění, které 

mu dlužník poskytl, by nepředstavovalo bezdůvodné obohacení, a věřitel by si je proto směl 

ponechat. Svůj vlastní vzájemný závazek by ovšem splnit nemusel, protože by vůči němu pro 

nedostatek formy právního úkonu, který jej měl založit, nebyl vynutitelný. Z tohoto důvodu se 

přijímá zužující výklad záporného vymezení bezdůvodného obohacení podle § 455 odst. 1 

ObčZ, pokud jde o plnění přijaté na základě právního úkonu neplatného jen pro nedostatek 

formy, v tom směru, že o bezdůvodné obohacení nejde, jen jestliže svoje závazky, které byly 

                                                             
621 Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. – op. cit. v pozn. 547, s. 1189 – 1190 
622 Tamtéž, s. 1190 
623 Eliáš, K. in Eliáš, K. a kol. – op. cit. v pozn. 521, s. 1078 
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obsahem synallagmatického závazkového právního vztahu, splnily obě strany.624 V opačném 

případě by strana, která plnění přijala, avšak sama svůj vzájemný závazek nesplnila, musela 

přijaté plnění vrátit jako bezdůvodné obohacení. Totéž by patrně platilo, kdyby obě strany 

plnily jen částečně. 

 Podle § 455 odst. 2 ObčZ se za bezdůvodné obohacení nepovažuje rovněž přijetí 

plnění ze hry nebo sázky uzavřené mezi fyzickými osobami a vrácení peněz do hry nebo 

sázky půjčených. I zde jde od samého počátku o naturální pohledávky, které nelze s úspěchem 

vymoci, jak se podává i z § 845 odst. 1 ObčZ. Okruh těchto pohledávek je ovšem sporný jak 

co do stran závazkového právního vztahu, jehož jsou obsahem, tak co do předmětu plnění. 

Záporné vymezení bezdůvodného obohacení podle § 455 odst. 2 ObčZ z pojmu 

bezdůvodného obohacení vylučuje pouze sázky uzavřené mezi fyzickými osobami, zatímco 

plnění přijaté ze sázek uzavřených i za účasti jiných než fyzických osob by bylo 

bezdůvodným obohacením. Hry pak pouze s fyzickými osobami nespojuje, a proto vylučuje 

z pojmu bezdůvodného obohacení plnění přijaté z her bez ohledu na to, jaká osoba byla jejich 

účastníkem.625  

Jiný výklad vylučuje povinnost vracet plnění přijatá ze hry a sázky pouze za 

předpokladu, že jde o hru nebo sázku výlučně mezi fyzickými osobami. Stejná obtíž se pak 

vyskytuje i u pohledávek na vrácení peněz do hry nebo sázky půjčených, u kterých je omezení 

na fyzické osoby ještě méně na místě než u pohledávek na splnění výher.626 Věc ještě dále 

ztěžuje rozlišení přijaté v § 846 ObčZ, podle něhož výhry ze sázek, her a losů, jakož i půjček 

do nich vědomě poskytnutých lze vymáhat, jde-li o výherní podnik, který provozuje stát nebo 

který byl úředně povolen. To by také měla být skutečná hranice mezi naturálními 

pohledávkami souvisejícími se sázkami, hrami a loteriemi a pohledávkami, které lze 

s úspěchem vynutit. Na povaze účastníků by již s ohledem na zásadu rovnosti, na níž je 

založeno soukromé právo, nemělo záležet. 

Pokud jde o předmět plnění, omezuje se § 455 odst. 2 ObčZ pouze na peníze půjčené 

do hry nebo sázky, ačkoli předmětem půjčky mohou být i jiné věci určené podle druhu. 

Přitom chybí věcný důvod pro rozlišení vymahatelnosti půjček poskytnutých do hry nebo 

sázky jen podle toho, zda jejich předmětem byly peníze nebo jiné druhově určené věci. Tento 

závěr platí tím spíše, že podle předmětu plnění nerozlišuje ani § 845 odst. 1 ObčZ.627 Rovněž 

                                                             
624 Tamtéž. Ke stejnému závěru dospěla v době účinnosti obecného zákoníku občanského, který v § 1432 
obsahoval obdobné pravidlo jako § 455 odst. 1 ObčZ, i rozhodovací činnost soudů (Vážný 3728). 
625 Takový výklad připouští i Eliáš, K. in Eliáš, K. a kol. – op. cit. v pozn. 521, s. 1079. 
626 Tamtéž 
627 Tamtéž, s. 1079 – 1080 
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by nemělo záležet na tom, jaká smlouva byla důvodem poskytnutí plnění pro hru nebo sázku. 

I kdyby tedy nešlo o smlouvu, která by vykazovala podstatné náležitosti smlouvy o půjčce, a 

strany by uzavřely smlouvu o úvěru, popřípadě nepojmenovanou smlouvu, platila by pro 

povahu závazku dlužníka vrátit poskytnuté peněžní prostředky a zaplatit úroky stejná 

pravidla.628 I když o něm § 455 odst. 2 ObčZ mlčí, může pohledávkám na vrácení plnění 

poskytnutých do sázek, her nebo loterií odpovídat naturální závazek dlužníka jen za splnění 

předpokladu vyjádřeného v § 845 odst. 1 ObčZ, podle něhož musí věřitel dlužníkovi 

poskytnout plnění za tímto účelem vědomě. Neví-li o něm, je jeho pohledávka vymahatelná. 

Podobně jako u pohledávek neplatných jen pro nedostatek formy se vyžaduje pro 

naturální povahu pohledávek na výhry z her, sázek nebo losů a na vrácení půjček, které do 

nich byly vědomě poskytnuty, aby právní úkony, jimiž byly založeny, byly jinak platné. 

Jestliže jsou hry nebo sázky neplatné anebo není platná smlouva, na jejímž základě věřitel 

poskytl dlužníkovi půjčku nebo úvěr anebo jiné plnění pro hru, sázku nebo loterii, vznikne 

vynutitelná pohledávka na vydání bezdůvodného obohacení spočívající v přijaté výhře nebo 

plnění poskytnutých do her, sázek nebo loterií a vyloučení vymahatelnosti pohledávek podle § 

455 odst. 2 věta za středníkem a § 845 odst. 1 věta první ObčZ se neuplatní.629 O pohledávku 

z bezdůvodného obohacení by šlo i tam, kde by strana získala výhru ze hry, sázky nebo loterie 

nepoctivým způsobem, protože v takovém případě uvedla druhou stranu (popřípadě ostatní 

strany) v omyl, jehož se mohou podle § 49a ObčZ dovolat.630 

Vzhledem k podobnosti s hrami vylučoval § 29 odst. 2 zákona č. 214/1992 Sb., o 

burze cenných papírů, ve znění účinném do 30. 4. 2004, použití právních předpisů o hrách a 

sázkách na burzovní obchody. Podoba s hrami se někdy shledává se spekulačními obchody 

sjednávanými na burzách.631 Řešení otázky, zda jde o hry nebo jiné právní úkony, se 

považovalo za sporné, a proto právní předpisy o burze cenných papírů pro odstranění 

pochybností vyslovily pravidlo, které burzovní spekulace oddělilo od her. Pohledávky ze 

spekulačních obchodů uzavřených na burze jsou tedy vymahatelné a nejde o naturální 

pohledávky. Při splnění ostatních předpokladů jsou proto způsobilé i k započtení na základě 

jednostranného právního úkonu věřitele těchto pohledávek. To platí i po zrušení zákona č. 

214/1992 Sb. 

                                                             
628 Tamtéž, s. 1080 
629 Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. – op. cit. v pozn. 547, s. 1190 
630 Eliáš, K. in Eliáš, K. a kol. – op. cit. v pozn. 521, s. 1081 
631 K tomu blíže Holub, M. a kol. – Občanský zákoník, komentář. Svazek 1. Praha: Linde Praha, 2003, s. 553 
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Bezdůvodné obohacení nepředstavuje podle § 53 odst. 9 ObčZ ani plnění, které 

podnikatel poskytl spotřebiteli bez objednávky.632 Spotřebitel by takové plnění byl povinen 

vrátit jako plnění přijaté bez právního důvodu, protože s podnikatelem neuzavřel smlouvu, na 

jejímž základě by podnikateli vznikl závazek takové plnění spotřebiteli poskytnout. Není-li je 

přesto povinen vrátit, nejde o bezdůvodné obohacení. Na druhé straně podnikateli zůstává 

alespoň naturální pohledávka na vrácení takto poskytnutého plnění. Jestliže by spotřebitel 

splnil závazek, který této pohledávce odpovídá, a podnikateli přijaté plnění vrátil, podnikatel 

by se na jeho úkor bezdůvodně neobohatil. Jde tedy v § 53 odst. 9 ObčZ o nevymahatelnou 

pohledávku podnikatele za spotřebitelem na vrácení plnění, které podnikatel poskytl 

spotřebiteli, aniž by o tom uzavřeli smlouvu nebo pro to byl jiný právní důvod.633 

Dlužník se ubrání při vymáhání pohledávky také tam, kde mu přísluší námitka 

nesplněné smlouvy. Podle § 560 ObčZ se může domáhat splnění závazku je ten, kdo sám 

splnil svůj závazek dříve anebo je připraven jej splnit, mají-li si ze smlouvy plnit účastníci 

navzájem. Podle § 325 ObchZ se může splnění závazku druhou stranou domáhat jen ta strana, 

která svůj závazek již splnila nebo je připravena a schopna jej splnit současně s druhou 

stranou, mají-li strany vzájemné závazky a ze zákona nebo z povahy některého závazku 

nevyplývá něco jiného. Obdobnou námitku může mít podle § 560 ObčZ i ten, kdo je povinen 

plnit předem. Své plnění může odepřít až do té doby, kdy bude poskytnuto nebo zabezpečeno 

plnění vzájemné, je-li plnění druhého účastníka ohroženo skutečnostmi, které nastaly u 

druhého účastníka a které mu nebyly známy, když smlouvu uzavřel. Obdobně podle § 326 

odst. 1 ObchZ může strana své plnění odepřít až do doby, kdy jí bude poskytnuto nebo 

dostatečně zajištěno plnění druhé strany, i když je povinna plnit závazek před plněním 

závazku druhé strany, jestliže po uzavření smlouvy se stane zřejmým, že druhá strana nesplní 

svůj závazek vzhledem k nedostatku své způsobilosti poskytnout plnění nebo vzhledem ke 

svému chování při přípravě plnění závazku. 

V obou případech nemůže věřitel s úspěchem vynutit splnění své pohledávky 

dlužníkem, dokud dlužníkovi taková námitka přísluší. Po dobu trvání této námitky je proto 

třeba jeho pohledávku nahlížet jako nevymahatelnou. Její jednostranné započtení je tedy 

nepřípustné podle § 581 odst. 2 ObčZ a § 358 ObchZ. Kdyby věřitel takové pohledávky byl 

oprávněn použít ji k započtení na základě jednostranného právního úkonu, odňal by 

                                                             
632 Tamtéž, s. 554 
633 B. Havel nahlíží toto ustanovení jako právní úpravu přechodu vlastnického práva. V tomto pojetí dodavatel 
opouští dodáním věci bez objednávky tuto věc a pozbývá k ní vlastnické právo. U spotřebitele, který dodanou 
věc chce ovládat, připouští nabytí vlastnického práva k této věci (Havel, B. – Poznámky k ustanovení § 53 
odstavec 8 občanského zákoníku (induktivní náhled), Právník, 2004, č. 1, s. 77). 
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dlužníkovi bez jeho souhlasu námitku, která mu proti této pohledávce přísluší. Jestliže by 

věřitel takovou pohledávku nemohl prosadit při jejím vymáhání v řízení před soudem nebo 

jiným příslušným orgánem, nemůže dosáhnout jejího uspokojení ani jednostranným 

započtením se vzájemnou pohledávkou dlužníka, ať by šlo o dlužníkovu pohledávku z téže 

smlouvy, jaká založila i pohledávku věřitele, nebo o jinou vzájemnou pohledávku dlužníka 

vůči věřiteli. Jakmile ovšem dlužníkova námitka odpadne, stane se pohledávka věřitele 

vymahatelnou a za splnění ostatních předpokladů také způsobilou k započtení. Setká-li se se 

vzájemnou pohledávkou dlužníka, může věřitel přivodit její zánik započtením i na základě 

jednostranného právního úkonu. 

Dlužník smí odepřít splnění svého závazku také v případě, že mu věřitel nevydá 

písemné potvrzení o přijatém plnění. Podle § 569 odst. 1 ObčZ je věřitel povinen vydat 

dlužníkovi na jeho požádání písemné potvrzení o tom, že dluh byl zcela nebo zčásti splněn. 

Dlužník je podle § 569 odst. 2 ObčZ oprávněn plnění odepřít, nevydá-li mu věřitel zároveň 

potvrzení. Třebaže tato pravidla vyjadřuje již obecná právní úprava obsažená v občanském 

zákoníku, opakuje je pro obchodní závazkové vztahy i § 333 odst. 1 ObchZ, podle něhož je 

dlužník oprávněn požadovat na věřiteli potvrzení o rozsahu a předmětu plnění, přebírá-li 

plnění přímo věřitel, a odepřít je, dokud mu potvrzení není současně vydáno. Odtud vyplývá, 

že pohledávka věřitele, který oproti dlužníkovu plnění dlužníkovi nevydal kvitanci, ačkoli jej 

o to dlužník žádal, není vymahatelná, dokud může dlužník plnění z tohoto důvodu odpírat. 

Proto se věřitelova pohledávka po tuto dobu nehodí k jednostrannému započtení. 

K naturálním pohledávkám, které se nehodí k započtení jednostranným právním 

úkonem, lze patrně řadit i pohledávky, které nelze vymáhat, protože by šlo o výkon práva, 

který nepožívá právní ochrany podle § 265 ObchZ pro rozpor se zásadami poctivého 

obchodního styku.634 Nedostatek vymahatelnosti pohledávek nabytých způsobem, jenž 

odporuje zásadám poctivého obchodního styku, by pak věřiteli překážel i v jejich použití 

k jednostrannému započtení. Jestliže by jich nemohl domoci v řízení před soudem nebo jiným 

orgánem, protože nepožívají právní ochrany, nesmí jejich uspokojení vynutit ani 

jednostranným právním úkonem směřujícím k jejich započtení.  

Jednostrannému započtení naopak nepřekáží námitka relativní neplatnosti právního 

úkonu, který byl právním důvodem vzniku pohledávky použité k takovému započtení. 

Námitka relativní neplatnosti totiž nesměřuje vůči pohledávce, která má započtením 

zaniknout, nýbrž vůči právnímu úkonu, na jehož základě vznikla. Dokud oprávněná osoba 

                                                             
634 Hušek, J. in Faldyna, F. a kol. – op. cit. v pozn. 388, s. 205 – 206 



270 
 

nenamítne jeho relativní neplatnost, působí tento právní úkon stejné právní následky jako 

právní úkon platný. Pohledávky, které z něj vznikly, proto může jejich věřitel použít 

k jednostrannému započtení. Právní úkon, který je založil, dosud působí stejné právní 

následky jako platný právní úkon. Jeho relativní neplatnost tedy nebrání věřiteli, aby své 

pohledávky vzniklé z tohoto právního úkonu jednostranně započítal. Mimoto námitka 

relativní neplatnosti nemusí příslušet jen dlužníkovi, nýbrž i třetí osobě. Jednostranným 

započtením pohledávky, která vyplývá z relativně neplatného právního úkonu, věřitel 

neodnímá dlužníkovi ani třetí osobě oprávnění vznést námitku relativní neplatnosti, protože 

tato námitka směřuje proti právnímu úkonu, který započítávanou pohledávku založil, a trvá i 

po zániku této pohledávky započtením. 

Jestliže však oprávněná osoba namítne relativní neplatnost právního úkonu, ze kterého 

vznikla započítaná pohledávka, nastane neplatnost tohoto právního úkonu od počátku. 

V důsledku toho může již provedené započtení odpadnout, ať byl jeho důvodem jednostranný 

právní úkon nebo dohoda o započtení. Tento důsledek ovšem nemusí nastat vždy. Právní úkon 

směřující k započtení nemusí obsahovat stanovisko strany, která jej činí, k právnímu 

posouzení pohledávky, která má započtením zaniknout. I když je obsahuje, nezpůsobuje 

nesprávné stanovisko k právnímu posouzení započítané pohledávky neplatnost právního 

úkonu směřujícího k započtení. Třebaže se tedy strana domnívá, že má za dlužníkem 

pohledávku ze smlouvy, ačkoli ve skutečnosti jí přísluší pohledávka z bezdůvodného 

obohacení, je její právní úkon za splnění ostatních předpokladů započtení platný.  

Stejný závěr by se měl prosadit, jestliže se oprávněná strana dovolá relativní 

neplatnosti právního úkonu, který založil pohledávku použitou ještě předtím k započtení, 

avšak straně, o jejíž pohledávku šlo, na jejím místě přísluší pohledávka z bezdůvodného 

obohacení. Byla-li by tato pohledávka způsobilá k započtení, zejména z hlediska stejnorodosti 

předmětu plnění a přípustnosti započtení, obstálo by i započtení provedené dříve, než 

oprávněná osoba namítla relativní neplatnost právního úkonu, který založil pohledávku 

použitou k takovému započtení. I z pohledu zpětného působení námitky relativní neplatnosti 

právního úkonu by se však obě pohledávky musely setkat již v době účinnosti právního úkonu 

směřujícího k jejich započtení nebo dříve. Vzhledem k tomu, že pohledávky z bezdůvodného 

obohacení jsou splatné až k výzvě věřitele k jejich splnění, zachovaly by se účinky započtení 

pohledávky vyplývající z relativně neplatného právního úkonu provedeného dříve, než 

oprávněná osoba vznesla námitku relativní neplatnosti, jen tam, kde je podle právního 

předpisu nebo dohody stran přípustné i započtení nesplatné pohledávky proti pohledávce, jejíž 
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splatnost již nastala, nebo pokud věřitel této pohledávky již předtím vyzval dlužníka k jejímu 

splnění. 

Kdyby ovšem neplatnost právního úkonu, který byl důvodem vzniku započítávané 

pohledávky, straně tuto pohledávku vůbec odňala, například pohledávku na zaplacení smluvní 

pokuty, započtení, jehož předmětem byla taková pohledávka, by muselo odpadnout. Námitka 

relativní neplatnosti právního úkonu, který byl právním důvodem vzniku této pohledávky, by 

způsobila neplatnost právního úkonu, vůči němuž směřuje, od počátku. Na započítanou 

pohledávku by se tedy od počátku hledělo, jako by vůbec nevznikla. Chyběla by zde tedy 

pohledávka způsobilá k započtení, a proto by byl i právní úkon směřující k jejímu započtení 

zbaven právních účinků. Na vzájemnou pohledávku dlužníka, která měla na základě takového 

započtení zaniknout, by se současně muselo hledět, jako by vůbec nezanikla a trvala i po 

provedeném započtení. Nešlo by však o obnovení této pohledávky, nýbrž o důsledek působení 

námitky relativní neplatnosti, v jejímž důsledku nastává neplatnost právního úkonu od 

počátku. Odpadne-li spolu s neplatností právního úkonu i pohledávka, která z něj měla 

vyplývat, nemůže obstát ani její započtení, i když bylo provedeno ještě v době, kdy relativně 

neplatný právní úkon působil stejné právní následky, jako kdyby byl platný. 

Zbývá vyřešit otázku, nakolik je možné právní úkon směřující k započtení, který 

provádí strana oprávněná vznést námitku relativní neplatnosti, považovat za schválení 

relativně neplatného právního úkonu. Relativní neplatnost může být na rozdíl od absolutní 

neplatnosti právního úkonu zhojena, jestliže jej strana, která je jeho neplatností dotčena, 

dodatečně schválí, odpadl-li důvod neplatnosti anebo se oprávněná osoba nedovolala jeho 

neplatnosti.635 Záleží tedy na vůli osoby oprávněné vznést námitku relativní neplatnosti, zda ji 

použije, anebo zda naopak nechá relativně neplatný právní úkon působit stejné právní 

následky, jako by šlo o právní úkon platný. Může dokonce projevit vůli být relativně 

neplatným právním úkonem vázána, i když o důvodu relativní neplatnosti ví, a tento právní 

úkon schválit. Jestliže osoba oprávněná vznést námitku relativní neplatnosti učiní 

jednostranný právní úkon směřující k započtení nebo uzavře-li dohodu o započtení, jejichž 

předmětem je pohledávka založená relativně neplatným právním úkonem, neznamená to ještě, 

že relativně neplatný právní úkon schvaluje. Pokud však o relativní neplatnosti tohoto 

právního úkonu ví a přesto započítá pohledávku, která z něj vyplývá, lze v jejím jednání 

spatřovat dodatečné schválení takového právního úkonu.  

                                                             
635 Knapp, V., Knappová, M. in Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J. a kol. – op. cit. v pozn. 30, s. 139 
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V důsledku toho může mít právní úkon směřující k započtení, který učinila strana 

oprávněná dovolat se relativní neplatnosti právního úkonu, z něhož vznikla započítávaná 

pohledávka, význam dodatečného schválení tohoto právního úkonu. Relativní neplatnost je 

tak zhojena, a právní úkon se považuje od počátku za platný. Strana, jíž příslušela námitka 

relativní neplatnosti, se současně této námitky zbavuje a relativní neplatnosti právního úkonu, 

který takto dodatečně schválila, se již nemůže dovolat. Ani započtení pohledávky, která 

z tohoto právního úkonu vznikla, tak již nemůže dodatečně odpadnout. Podobné důsledky by 

nastaly, jestliže by se osoba oprávněná vznést námitku relativní neplatnosti, této neplatnosti 

nedovolala včas. Právo vznést námitku relativní neplatnosti je majetkovým právem, které se 

promlčuje. Pokud oprávněná osoba takovou námitku nevznese včas, může adresát jejího 

právního úkonu, kterým vznáší námitku relativní neplatnosti, namítnout promlčení, a zbavit 

tak námitku relativní neplatnosti jejích účinků. I v tomto případě by se relativní neplatnost 

právního úkonu zhojila. Kdyby se do té doby pohledávka, která z něj vznikla, stala 

předmětem započtení, důsledky započtení pro započítávané pohledávky by neodpadly. 

S otázkou způsobilosti pohledávek, vůči nimž dlužníku přísluší námitka, k započtení 

na základě jednostranného právního úkonu se stýká i započtení alternativních závazků, 

jestliže právo volby mezi jednotlivými předměty plnění náleží adresátu jednostranného 

právního úkonu směřujícího k započtení. Takovým právním úkonem by strana, jíž právo 

volby nepřísluší, odňala toto právo druhé straně, a proto až do doby, kdy je druhá strana 

vykoná, nemůže strana, která právo volby nemá, jednostranně započítat. Důvodem, pro který 

v takovém případě nemůže učinit jednostranný právní úkon směřující k započtení, však není 

nepřípustnost jednostranného započtení, protože pohledávka není vymahatelná, nýbrž 

především nedostatek stejnorodosti předmětu plnění. Teprve poté, co se provedenou volbou 

alternativní závazek soustředí na zvolený předmět plnění, lze usoudit na splnění předpokladu 

stejnorodosti předmětu plnění v poměru ke vzájemnému závazku, se kterým se má setkat.636 

Jednostranné započtení proti naturálním pohledávkám naopak je přípustné. Jako je 

dlužník těchto pohledávek oprávněn je splnit, může rovněž věřiteli nevymahatelných 

pohledávek poskytnout jejich náhradní uspokojení tím, že proti nim jednostranně započítá své 

vzájemné pohledávky, které ovšem samy musejí být vymahatelné a i z jiných hledisek 

způsobilé k započtení na základě jednostranného právního úkonu. Naturální pohledávky 

přirozeně mohou být předmětem započtení i na základě dohody stran. Přitom proti sobě 
                                                             
636 Při výkladu švýcarské právní úpravy zániku závazků započtením považuje za důvod nezpůsobilosti 
alternativního závazku k jednostrannému započtení, pokud právo volby mezi předměty plnění náleží adresátovi 
právního úkonu směřujícího k započtení, nevymahatelnost pohledávky pro námitku dlužníka Bucher, E. – op. cit. 
v pozn. 23, s. 437. 
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mohou stát vymahatelná a nevymahatelná pohledávka, popřípadě mohou mít obě nebo 

všechny pohledávky, které mají zaniknout na základě dohody o započtení, naturální povahu. 

 

4. Pohledávky z bankovních obchodů 

 

 Právní úprava bankovních obchodů je rozdělena mezi občanský a obchodní zákoník. I 

v tomto uspořádání se projevuje nevyvážený vztah obou kodifikací. Na jedné straně obchodní 

zákoník zhusta upravuje společenské vztahy, jejichž úpravu obsahuje i občanský zákoník, ba 

dokonce se v obchodním zákoníku objevují pravidla, která by náležela spíše do občanského 

zákoníku jako společného základu celého soukromého práva, a občanský zákoník je přesto 

neobsahuje. Na druhé straně zůstala část smluv náležejících do skupiny bankovních obchodů 

mezi smlouvami pojmenovanými v občanském zákoníku, ačkoli by měly náležet spíše do 

věcné působnosti obchodního zákoníku. Další smlouvy z oblasti bankovních obchodů pak 

upravuje obchodní zákoník. Bankovními obchody jsou přitom smlouvy, které uzavírají banky, 

popřípadě jiné osoby, které jsou k tomu oprávněny (§ 762 odst. 1 ObchZ).637 

 Z bankovních obchodů upravuje občanský zákoník v § 778 a násl. ObčZ některé 

vklady, a to vklady na vkladních knížkách (§ 781 - § 785 ObčZ), vkladní listy (§ 786 ObčZ) a 

jiné formy vkladů (§ 787), s výjimkou vkladů na vkladovém účtu, který upravuje obchodní 

zákoník. V obchodním zákoníku upravují bankovní obchody § 682 a násl. ObchZ, a to 

smlouvu o otevření akreditivu (§ 682 – § 691 ObchZ), smlouvu o inkasu (§ 692 - § 699 

ObchZ), smlouvu o bankovním uložení věci (§ 700 - § 707 ObchZ), smlouvu o běžném účtu 

(§ 708 - § 715a ObchZ) a smlouvu o vkladovém účtu (§ 716 - § 719b ObchZ). Bankovní 

záruku pak upravují § 313 - § 322 ObchZ v obecné části obchodního závazkového práva. 

Z hlediska předpokladů započtení mají význam především pohledávky založené smlouvami o 

běžném nebo vkladovém účtu a o dalších formách vkladů, u nichž občanský i obchodní 

zákoník omezují přípustnost jejich započtení na základě jednostranného právního úkonu. 

 Podle § 581 odst. 2 ObčZ nelze započíst kromě jiných pohledávek ani pohledávky 

z vkladů. Podle § 581 odst. 3 ObčZ je však přípustné jejich započtení na základě dohody 

stran. Již ve výkladech o přípustnosti započtení jako jednoho z předpokladů zániku závazků 

započtením, které byly podány v kapitole 3. předchozí části, byl přijat závěr, že pohledávky 

vypočtené v § 581 odst. 2 věta první ObčZ nejsou vyloučeny z jednostranného započtení 

vůbec, nýbrž nepřípustné je jen jejich započtení na základě jednostranného právního úkonu 

                                                             
637 K pojetí bankovních obchodů též Plíva, S. in Plíva, S., Elek, Š., Liška, P., Marek, K. – Bankovní obchody. 
Praha: ASPI, 2009, s. 22 a násl. 
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věřitele těchto pohledávek. Naproti tomu dlužník těchto pohledávek proti nim jednostranně 

započítat může. U pohledávek promlčených a vůbec nevymahatelných je zřejmé, že věřitel 

takových pohledávek je nemůže jednostranně započítat, protože by tím bez souhlasu dlužníka 

dosáhl uspokojení pohledávek, které by nemohl s úspěchem vynutit buď vůbec, nebo proti 

námitce dlužníka. Naopak dlužník takových pohledávek je dobrovolně uspokojit smí, ať 

splněním nebo započtením, a to i na základě jednostranného právního úkonu směřujícího 

k započtení. 

 Důvod, pro který věřitel pohledávek z vkladů nemá být oprávněn započítat je 

jednostranným právním úkonem se vzájemnou pohledávkou banky nebo jiné osoby 

oprávněné přijímat vklady, zatímco banka nebo jiná osoba, která byla oprávněna přijmout 

vklad, smí jednostranně započítat proti pohledávce z vkladu, se však hledá obtížně. 

Nedostatek věcných důvodů pro takové omezení se ještě zřetelněji projeví při srovnání 

s právní úpravou obsaženou v obchodním zákoníku. Podle § 361 ObchZ strana, jež vede na 

základě smlouvy pro druhou stranu běžný nebo vkladový účet, může použít peněžních 

prostředků na těchto účtech pouze k započtení své vzájemné pohledávky, kterou má vůči 

majiteli účtu podle smlouvy o vedení těchto účtů. Ochrana se tedy v obchodních závazkových 

vztazích poskytuje osobě, pro kterou banka nebo jiná oprávněná osoba vede běžný nebo 

vkladový účet, nikoli naopak. Jednostranné započtení proti pohledávce majitele účtu se 

omezuje jen na vzájemné pohledávky, které vykazují právní souvislost s pohledávkou, vůči 

které započtení směřuje. 

 Jakkoli lze sotva vysvětlit nepřípustnost jednostranného započtení pohledávek 

z vkladů stanovenou podle § 581 odst. 2 věta první ObčZ, nepředstavuje ani tento zákaz 

jednostranného započtení důvod, pro který by bylo celé ustanovení nutné vykládat jako úplné 

vyloučení pohledávek, které jsou v něm vypočteny, z jednostranného započtení. Ustanovení § 

581 odst. 1 a 2 ObčZ zřetelně rozlišují mezi pohledávkami, proti kterým jednostranné 

započtení směřuje, a pohledávky, které příslušejí tomu, kdo činí jednostranný právní úkon 

směřující k započtení. Obdobně jsou vystavěna také zvláštní ustanovení obchodního zákoníku 

o započtení. Výklad, který by jen pro § 581 odst. 2 věta první ObčZ přijal závěr o úplném 

vyloučení pohledávek, které jsou v něm vypočteny, z jednostranného započtení, bez ohledu na 

to, kdo činí jednostranný právní úkon směřující k započtení, by se tedy vymykal celkovému 

uspořádání právní úpravy. V poměru k pohledávkám nevymahatelným, včetně promlčených 

pohledávek, pak takový výklad neobstojí ani z pohledu srovnávacího a historického, jak se 

podává z části II. a III. 
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 Nezbývá tedy než uzavřít, že podle § 581 odst. 2 věta první ObčZ není přípustné 

jednostranné započtení pohledávek z vkladů, zatímco jednostranné započtení směřující proti 

těmto pohledávkám přípustné je. Pohledávkami z vkladů se však vzhledem k rozdělení právní 

úpravy bankovních obchodů mezi občanský a obchodní zákoník rozumějí jen pohledávky 

z vkladů upravených v § 778 a násl. ObčZ, tedy pohledávky z vkladních knížek, vkladových 

listů a jiných forem vkladů, s výjimkou vkladů na vkladovém účtu podle § 716 a násl. 

ObchZ.638 Z § 581 odst. 3 ObčZ, podle něhož mohou pohledávky z vkladů upravených 

občanským zákoníkem zaniknout započtením na základě dohody o započtení, se podává, že 

zákaz jednostranného započtení těchto pohledávek podle § 581 odst. 2 věta první ObčZ má 

dispozitivní povahu. Strany se tedy od něj mohou odchýlit nebo jej zcela vyloučit. Mohou 

proto sjednat jak úplné vyloučení jednostranného započtení takových pohledávek mezi nimi, 

tak naopak mohou dohodou připustit jejich jednostranné započtení jak věřitelem pohledávek 

z vkladů, tak jejich dlužníkem, a ovšem mohou oproti zákonnému výměru přípustnost 

jednostranného započtení obrátit ve prospěch věřitele pohledávky z vkladu a bance nebo jiné 

osobě oprávněné přijmout vklad započtení proti těmto pohledávkám na základě 

jednostranného právního úkonu zakázat.639 

 Adresátem zákazu jednostranného započtení podle § 361 ObchZ je naopak banka nebo 

jiná osoba oprávněná vést běžný nebo vkladový účet. Dlužník pohledávek vyplývajících 

z uložení peněžních prostředků na běžném nebo vkladovém účtu může na základě 

jednostranného právního úkonu proti těmto pohledávkám započítat jen takové vzájemné 

pohledávky, které mu vůči majiteli účtu příslušejí podle smlouvy o vedení těchto účtů. To je 

poměrné úzké vymezení, protože ze zákazu jednostranného započtení vyjímá jen pohledávky, 

které vyplývají ze smlouvy o běžném nebo vkladovém účtu. Sporné může být, zda mezi tyto 

pohledávky náležejí i pohledávky z porušení takové smlouvy, zejména pohledávky na 

zaplacení smluvní pokuty, která zajišťuje splnění závazků založených smlouvou o běžném 

nebo vkladovém účtu, popřípadě pohledávky z odpovědnosti za prodlení nebo za škodu, 

pokud vznikly porušením závazků majitele účtu vyplývajících ze smlouvy o vedení účtu. I u 

těchto pohledávek je však patrně zachována dostatečná souvislost se smlouvou o běžném 

nebo vkladovém účtu, aby odůvodňovala přípustnost jejich jednostranného započtení proti 

                                                             
638 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2001, sp. zn. 33 Cdo 2693/2000, uveřejněný ve Sbírce soudních 
rozhodnutí a stanovisek pod č. 22/2002 
639 Nelze ovšem přehlédnout, že smlouvy, na jejichž základě banka nebo jiná oprávněná osoba přijímá vklady, 
mívají adhezní povahu, a proto je sotva možné očekávat odchylku od zákona sjednanou ve prospěch vkladatele. 
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pohledávkám majitele účtu, které vyplývají z uložení peněžních prostředků na běžném nebo 

vkladovém účtu.640 

 Totéž, co o oprávnění banky nebo jiné osoby, která vede běžný účet, jednostranně 

započítat proti pohledávce z uložení peněžních prostředků na běžném nebo vkladovém účtu 

vyplývá z § 361 ObchZ, opakuje v souvislosti se zánikem závazkového právního vztahu 

založeného smlouvou o běžném účtu také § 715 odst. 4 ObchZ. Zanikne-li tedy tento 

závazkový právní vztah,641 banka bez zbytečného odkladu v souladu se zákonem o platebním 

styku vypořádá pohledávky a závazky týkající se účtu, zejména provede platby uskutečněné 

prostřednictvím platebních karet a šeků, pokud byly použity do dne zániku závazkového 

právního vztahu založeného smlouvou o běžném účtu, a dále je banka oprávněna započítat 

své pohledávky, které má vůči majiteli účtu ze smlouvy o běžném účtu. Při vypořádání 

pohledávek a závazků týkajících se běžného účtu může proto banka použít peněžní prostředky 

na tomto účtu k započtení se svými vzájemnými pohledávkami za majitelem účtu, pokud 

vyplývají ze smlouvy o běžném účtu, popřípadě jejího porušení.  

Rozšíření práva banky nebo jiné osoby, která vede běžný účet, provést jednostranné 

započtení proti zůstatku peněžních prostředků na zrušeném běžném účtu pak vyplývá z § 715 

odst. 5 ObchZ, podle něhož banka je oprávněna započítat svou pohledávku na úplatu za 

převod zůstatku peněžních prostředků zrušeného účtu na jiný účet, popřípadě svou 

pohledávku na úhradu nákladů spojených s úschovou zůstatku peněžních prostředků, jestliže 

nemohl být vyplacen ani převeden na jiný účet.642 Tyto pohledávky již nevyplývají ze 

smlouvy o běžném účtu, protože vznikly až po zániku závazkového právního vztahu 

založeného touto smlouvou. Souvislost s tímto závazkovým právním vztahem však 

odůvodňuje výjimku z obecného výměru podle § 361 ObchZ, která dovoluje bance 

jednostranně započítat proti pohledávce z uložení peněžních prostředků na již zrušeném 

běžném účtu. Současně však z této právní úpravy vyplývá, že ochrana věřiteli pohledávky 

z běžného účtu proti použití prostředků na běžném účtu bankou k jednostrannému započtení 
                                                             
640 Obdobně Faldyna, F. in Faldyna, F. a kol – op. cit. v pozn. 388, s. 209; opačně Kopáč, L. – op. cit. v pozn. 
387, s. 232 
641 Zákon zaměňuje smlouvu o běžném účtu jako právní důvod vzniku závazkového právního vztahu mezi 
bankou a majitelem účtu a tento závazkový právní vztah. Ve skutečnosti tedy jde o zánik závazkového právního 
vztahu založeného smlouvou o běžném účtu, bez ohledu na to, zda zanikla též smlouva o běžném účtu jako 
v případě odstoupení od smlouvy, nebo pouze závazkový právní vztah založený touto smlouvou jako v případě 
výpovědi smlouvy. 
642 Podle § 715 odst. 3 ObchZ, ve znění účinném do 31. 12. 2002, banka zůstatek běžného účtu vyplatí majiteli 
účtu nebo podle jeho příkazu převede na jiný účet u banky nebo po odečtení nákladů s tím spojených na účet u 
jiné banky. Tato právní úprava tedy neurčovala oprávnění banky, popřípadě jiné osoby, která vede běžný účet, 
provést jednostranné započtení pohledávky na úhradu nákladů spojených s převedením zůstatku běžného účtu na 
účet u jiné banky proti pohledávce majitele účtu vyplývající z uložení peněžních prostředků na tomto účtu, nýbrž 
spíše obsahovala příkaz k takovému započtení. 
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se vzájemnými pohledávkami banky nebo jiné osoby, která vede běžný účet, proti tomuto 

věřiteli se poskytuje i po zrušení běžného účtu. Podle § 719b ObchZ se stejná pravidla použijí 

také při zániku závazkového právního vztahu založeného smlouvou o vkladovém účtu.  

Jiné pohledávky za majitelem běžného nebo vkladového účtu než pohledávky podle 

smluv o vedení těchto účtů, popřípadě pohledávku na úhradu nákladů spojených s převodem 

zůstatku běžného nebo vkladového účtu na jiný účet podle příkazu majitele běžného nebo 

vkladového účtu nebo na úhradu nákladů spojených s úschovou zůstatku peněžních 

prostředků na běžném nebo vkladovém účtu, však banka ani jiná osoba, která účet vede, za 

použití peněžních prostředků na účtu jednostranně započítat nesmí, ani kdyby vyplývaly 

z jiných bankovních obchodů sjednaných mezi bankou a majitelem účtu. Jde však jen o 

dispozitivní zákaz, od kterého se strany mohou dohodou odchýlit nebo jej vyloučit, a ovšem 

stejné pohledávky mohou zaniknout započtením i na základě dohody o započtení.  

Dohoda stran, kterou by se odchýlily od zákazu jednostranného započtení podle § 361 

ObchZ ve prospěch banky nebo jiné osoby, která vede účet, by však byla relativně neplatná 

podle § 267 odst. 1 ObchZ, pokud by druhou stranou bankovního obchodu, který založil 

obchodní závazkový vztah, byl spotřebitel. Podle § 55 odst. 1 ObčZ se totiž smluvní ujednání 

spotřebitelských smluv, jimiž jsou podle § 52 odst. 1 ObčZ takové smlouvy, které uzavírají na 

jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel v rámci své obchodní nebo jiné 

podnikatelské činnosti (§ 52 odst. 2 ObčZ), nemohou odchýlit od zákona v neprospěch 

spotřebitele. Spotřebitel se zejména nemůže vzdát práv, která mu zákon poskytuje, nebo jinak 

zhoršit své smluvní postavení. Podle § 262 odst. 4 ObchZ se pak tato ustanovení občanského 

zákoníku o spotřebitelských smlouvách použijí vždy, je-li to ve prospěch smluvní strany, 

která není podnikatelem.643 

                                                             
643 Podle § 262 odst. 4 ObchZ se ve vztazích podle § 261 ObchZ nebo podřízených obchodnímu zákoníku 
dohodou podle § 262 odst. 1 ObchZ použijí, nevyplývá-li z obchodního zákoníku nebo ze zvláštních právních 
předpisů něco jiného, ustanovení části třetí ObchZ na obě strany; ustanovení občanského zákoníku nebo 
zvláštních právních předpisů o spotřebitelských smlouvách, adhezních smlouvách, zneužívajících klauzulích a 
jiná ustanovení směřující k ochraně spotřebitele je však třeba použít vždy, je-li to ve prospěch smluvní strany, 
která není podnikatelem. Smluvní strana, která není podnikatelem, nese odpovědnost za porušení povinností 
z těchto vztahů podle občanského zákoníku a na její společné závazky se použijí ustanovení občanského 
zákoníku. Občanský zákoník v § 55 odst. 2 ObčZ spojuje neplatnost pouze s ujednáními ve spotřebitelských 
smlouvách uvedenými v § 56 ObčZ. Přesto je třeba uzavřít, že i ujednání, která se protiví obecnému výměru 
podle § 55 odst. 1 ObčZ, jsou neplatná, i když je neuvádí výčet obsažený v § 56 ObčZ, protože odporují zákonu 
(§ 39 ObčZ). Povaha této neplatnosti je absolutní. Právní úprava důsledků vad právních úkonů na druhé straně 
není součástí výčtu ustanovení občanského zákoníku a jiných právních předpisů, která je podle příkazu 
obsaženého v § 262 odst. 4 ObchZ třeba použít pro právní postavení strany obchodního závazkového vztahu, jež 
není podnikatelem. Proto se v obchodním závazkovém vztahu, jehož stranou je spotřebitel, prosadí pro určení 
těchto důsledků § 267 odst. 1 ObchZ. V obchodních závazkových vztazích jsou tedy právní úkon nebo jeho část, 
jež jsou v rozporu s § 55 odst. 1 ObčZ, neplatné relativně. 
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Na rozdíl od bank, popřípadě jiných osob oprávněných přijímat vklady, na něž dopadá 

obecná právní úprava omezení přípustnosti započtení proti pohledávce majitele účtu 

vyplývající z uložení peněžních prostředků na účtu podle § 361 ObchZ, mohou spořitelní a 

úvěrní družstva (družstevní záložny), která jsou oprávněna podle § 1 odst. 2 písm. a) zákona 

č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících 

a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů, přijímat vklady od svých členů, podle § 4 odst. 7 věta první zákona č. 

87/1995 Sb. své splatné pohledávky za dlužníkem započítat oproti úrokům z vkladů, vkladům 

a vypořádacímu podílu při zániku členství v družstevní záložně, a to i v době vydaného 

rozhodnutí o zákazu nakládání vkladatelů s jejich vklady. 

Věřitel pohledávky vyplývající z uložení peněžních prostředků na účtu naproti tomu 

může tuto pohledávku jednostranně započítat proti vzájemné pohledávce banky nebo jiné 

osoby, jež je oprávněna přijímat vklady, bez omezení. Vztah obchodního a občanského 

zákoníku přitom nasvědčuje spíše závěru, že § 361 ObchZ vylučuje použití zákazu 

jednostranného započtení pohledávek z vkladů adresovaného jejich věřiteli podle § 581 odst. 

2 ObčZ, i když jedná jen o opačném zákazu adresovaném osobě, která pro majitele vede účet. 

Mimoto vklady podle § 581 odst. 2 ObčZ je třeba rozumět pouze vklady na vkladních 

knížkách, vkladních listech a jiných formách vkladů podle občanského zákoníku.644 

V souvislosti s pohledávkou z uložení peněžních prostředků na běžném účtu dospěla 

rozhodovací činnost soudů dokonce k závěru, že vzhledem ke zvláštní povaze této 

pohledávky, která existuje po celou dobu trvání závazkového právního vztahu založeného 

smlouvou o běžném účtu, se pohledávka z uložení peněžních prostředků na běžném účtu stává 

splatnou okamžikem, kdy osobě, jež běžný účet pro majitele vede, je doručen projev vůle 

směřující k započtení, aniž by bylo třeba předchozí výzvy majitele účtu.645  

Kdyby se však tato pohledávka stala splatnou teprve doručením jednostranného 

právního úkonu majitele účtu směřujícího k započtení adresátovi, nebyla by tato pohledávka 

ve skutečnosti k jednostrannému započtení způsobilá, pokud by nešlo o případ, kdy se 

k započtení hodí i pohledávka, která dosud nedospěla. Vyžaduje-li se k jednostrannému 

započtení splatnost pohledávky použité k započtení, musí tato pohledávka dospět dříve, než 

strana učiní právní úkon směřující k započtení.646 Spíše jde tedy o to, že splatnost pohledávky 

                                                             
644 Tak i Rakovský, A. – Zánik závazků započtením, Právní rozhledy, 1999, č. 12, s. 651 
645 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2006, sp. zn. 29 Odo 10/2005, uveřejněný v časopisu Soudní 
judikatura, 2007, č. 5, s. 381 a násl., pod č. 76 
646 Tak i rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2009, sp. zn. 33 Odo 1642/2006, podle něhož právní úkon 
směřující k započtení pohledávky splatné na požádání věřitele nemá žádné právní účinky, jestliže jej věřitel 
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vyplývající z uložení peněžních prostředků na běžném účtu určuje při splnění dalších 

podmínek majitel účtu jako věřitel. V jeho jednostranném právním úkonu směřujícím 

k započtení této pohledávky je pak třeba spatřovat i určení doby plnění.647  

 

5. Zastavené pohledávky 

 

 Pohledávka je podle § 153 odst. 1 ObčZ způsobilou zástavou. Zástavní právo 

k pohledávce vzniká uzavřením zástavní smlouvy, pokud zástavní věřitel a zástavní dlužník 

nesjednali něco jiného. Vůči dlužníku zastavené pohledávky (poddlužníku) je zástavní právo 

účinné doručením písemného oznámení zástavního dlužníka, nebo tím, že mu vznik 

zástavního práva prokáže zástavní věřitel (§ 159 odst. 2 ObčZ). Od tohoto okamžiku je 

poddlužník povinen splnit svůj dluh zástavnímu věřiteli, nastala-li již jeho splatnost (§ 167 

odst. 1 ObčZ). Zástavní věřitel se účinností zástavního práva k pohledávce vůči 

poddlužníkovi nestává věřitelem poddlužníka, ale poddlužník může účinně splnit závazek 

odpovídající zastavené pohledávce, jen jestliže plnění poskytne zástavnímu věřiteli. 

 Zatímco zánik zastavené pohledávky splněním nevyvolává pochybnosti, sporné může 

být, zda se poddlužníkovi otevírá možnost dosáhnout i po účinnosti zástavního práva vůči 

němu zániku zastavené pohledávky započtením, má-li vzájemnou pohledávku za zástavním 

dlužníkem. Třebaže povinnost poddlužníka vůči zástavnímu věřiteli se výslovně týká jen 

splnění dluhu, nemá zde doslovný výklad místo. Je-li povinnost poddlužníka splnit 

zastavenou pohledávku zástavnímu věřiteli vyjádřením uhrazovací funkce zástavního práva, 

lze sotva připustit, aby poddlužník uspokojil zastavenou pohledávku náhradním způsobem ve 

prospěch zástavního dlužníka, a zmařil nebo ztížil tak uspokojení zajištěné pohledávky 

zástavního věřitele.648 Z tohoto důvodu je třeba uzavřít, že poddlužník zásadně nemůže 

jednostranně započítat svou vzájemnou pohledávku proti pohledávce zástavního dlužníka, 

                                                                                                                                                                                              
učinil, aniž předtím vyzval dlužníka ke splnění pohledávky. Podmínka splatnosti započítávané pohledávky není 
splněna, jestliže věřitel v jedné listině vyzve dlužníka ke splnění pohledávky a zároveň v ní učiní projev 
započtení této pohledávky. Opačný závěr přijal Chalupa, R. – Počátek běhu promlčení majetkových práv a 
započtení, Právní rádce, 2008, č. 3, s. 60, podle něhož jsou takové pohledávky způsobilé k započtení již od 
prvního dne poté, co věřitel mohl o jejich splnění dlužníka požádat, bez ohledu na to, zda tak skutečně učinil. 
647 Z. Kovařík považuje pohledávku majitele účtu za splatnou na jeho výzvu. Současně však vychází z toho, že 
tato výzva může být obsažena i v jeho jednostranném právním úkonu směřujícím k započtení a nedomnívá se, že 
by majitel účtu měl nejprve vyzvat peněžní ústav k plnění a teprve potom provést dalším právním úkonem 
započtení (Kovařík, Z. – Splatnost pohledávek majitele běžného účtu ve vztahu k jejich započtení, Obchodní 
právo, 2007, č. 5, s. 12). Stejný autor má za to, že naopak při jednostranném započtení proti pohledávce majitele 
účtu podle § 361 ObchZ směřuje splatná pohledávka banky nebo jiné osoby, která vede účet, proti nesplatné 
pohledávce majitele účtu (Kovařík, Z. in Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. – op. cit. v pozn. 451, s. 1447). 
648 Opačně Giese, E. a kol. – Zajištění závazků v České republice. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 94 – 95 
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která je předmětem zástavního práva, třebaže se účinností zástavního práva vůči 

poddlužníkovi nic nezměnilo na vzájemnosti těchto pohledávek.649  

Řešení otázky zániku zastavených pohledávek se však nemůže vyčerpávat hlediskem 

ochrany právního postavení zástavního věřitele. Možnost započtení pohledávek, která vyplývá 

z jejich setkání jako způsobilých k započtení, má sama o sobě majetkovou hodnotu, i když 

strana, které přísluší oprávnění učinit jednostranný právní úkon směřující k jejich započtení, 

toto právo nevykonala. Bez svého souhlasu nemůže být zbavena majetkové hodnoty 

spočívající v možnosti započítat pohledávky, které jsou k jednostrannému započtení 

způsobilé. Kdyby dlužník zastavené pohledávky (poddlužník) po účinnosti zástavního práva 

vůči němu nesměl vůbec započítat svou vzájemnou pohledávku za zástavním dlužníkem jako 

věřitelem zastavené pohledávky, znamenalo by to, že mu pouhá dohoda jeho věřitele 

(zástavního dlužníka) se třetí osobou (zástavním věřitelem) odnímá majetkovou hodnotu, 

kterou již získal, aniž by se k tomu vyžadoval jeho souhlas. Takový závěr by vedl k prosazení 

zájmů zástavního věřitele na úkor právního postavení poddlužníka a odporoval by také zásadě 

rovnosti stran. 

Zastavení pohledávky se v určitých ohledech podobá postoupení pohledávky. Zástavní 

věřitel se sice na rozdíl od postupníka nestává věřitelem zastavené pohledávky, avšak přesto 

nastupuje namísto zástavního dlužníka jako osoba oprávněná přijmout plnění zastavené 

pohledávky, i když jejím věřitelem zůstává zástavní dlužník. Z hlediska poddlužníka tedy 

nastupují obdobné účinky jako při postoupení pohledávky, protože se mění osoba, které má 

splnit svůj závazek. Stejně jako při postoupení pohledávky ovšem tyto účinky vůči dlužníkovi 

zastavené pohledávky nenastávají již účinností zástavní smlouvy, nýbrž až okamžikem, kdy 

mu zástavní dlužník zastavení pohledávky oznámí nebo zástavní věřitel prokáže, podobně 

jako účinky postoupení pohledávky nastávají vůči dlužníkovi až oznámením postupitele nebo 

tím, že mu postupník postoupení pohledávky prokáže. I z těchto důvodů se k předpokladům 

způsobilosti pohledávek stát se předmětem zástavního práva řadí též okolnost, že nejde o 

pohledávky vyloučené z postoupení, ať na základě právního předpisu nebo dohody 

s dlužníkem.   

                                                             
649  Fiala, J. – Kompenzace zastavené pohledávky, Ad Notam, 2003, č. 3, s. 50. Shodně v rozhodovací činnosti 
soudů rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 5. 2006, sp. zn. 21 Cdo 1891/2005, uveřejněný v časopisu Právní 
rozhledy, 2008, č. 19, mimořádná příloha, s. 2. Nejvyšší soud však v tomto rozhodnutí zdůraznil uhrazovací 
funkci zástavního práva do té míry, že vůči zástavnímu věřiteli vyloučil účinnost každého právního úkonu 
poddlužníka, který by směřoval k zániku zastavené pohledávky. Takový přístup by však vedl k obtížně 
přijatelným výsledkům. Poddlužník by tak například mohl smlouvu, ze které vznikla zastavená pohledávka, 
vypovědět nebo od takové smlouvy odstoupit, a přesto by byl povinen poskytnout na zastavenou pohledávku 
zástavnímu věřiteli plnění. 
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Odtud vyplývá, že i právní postavení poddlužníka by mělo být z hlediska způsobilosti 

jeho vzájemných pohledávek za zástavním dlužníkem (věřitelem zastavené pohledávky) 

k jednostrannému započtení proti zastavené pohledávce obdobné jako při změně v osobě 

věřitele.650 Poddlužník tedy může jednostranným právním úkonem započítat proti zastavené 

pohledávce své vzájemné pohledávky za zástavním dlužníkem, které nabyl nejpozději v den, 

kdy mu zástavní dlužník oznámil nebo zástavní věřitel prokázal vznik zástavního práva, 

pokud by mu právo jednostranně započítat takovou vzájemnou pohledávku vzniklo dříve nebo 

nejpozději současně s povinností splnit zastavenou pohledávku. Jinak vyjádřeno, tam kde se 

pohledávky způsobilé k započtení setkají v okamžiku, kdy dospěje pohledávka, která je 

splatná později, by musela splatnost vzájemné pohledávky poddlužníka za zástavním 

dlužníkem nastat dříve než splatnost zastavené pohledávky nebo nejpozději současně s ní.651 

Poddlužníku by tak zůstaly zachovány možnosti započtení vzájemných pohledávek za 

zástavním dlužníkem, jejichž původ tkví v době před účinností zástavního práva vůči 

poddlužníkovi. Naopak pohledávky, které poddlužník nabyl až po účinnosti zástavního práva 

vůči němu nebo které by se se zastavenou pohledávkou setkaly až poté, co byl poddlužník již 

povinen zastavenou pohledávku splnit, by poddlužník k započtení proti zastavené pohledávce 

použít nemohl.652 

Všechna tato omezení se přirozeně týkají jen doby po účinnosti zástavního práva vůči 

poddlužníkovi. Do doby, než mu jeho vznik zástavní dlužník oznámí nebo zástavní věřitel 

prokáže, může poddlužník jednostranně započítat svou pohledávku za zástavním dlužníkem, i 

když už zástavní právo ke vzájemné pohledávce zástavního dlužníka vzniklo, avšak ještě není 

vůči poddlužníkovi účinné.653 Ani vědomost poddlužníka o vzniku zástavního práva 

takovému započtení nepřekáží, pokud ji získal z jiného zdroje, než je oznámení zástavního 

dlužníka nebo prokázání vzniku zástavního práva zástavním věřitelem. Účinnost 

jednostranného právního úkonu poddlužníka směřujícího k započtení proti zastavené 

                                                             
650 Obdobně i Kopáč, L. – op. cit. v pozn. 387, s. 233, podle něhož se má však z tohoto důvodu obdobně použít   
§ 529 odst. 2 ObčZ. Poddlužník by tak musel bez zbytečného odkladu poté, co mu zástavní dlužník oznámil 
nebo zástavní věřitel prokázal vznik zástavního práva, oznámit zástavnímu věřiteli své vzájemné pohledávky za 
zástavním dlužníkem, aby zachoval jejich způsobilost k započtení vůči zástavnímu věřiteli. 
651 Podobné se řešení se přijímá pro započtení proti zastavené pohledávce také podle právní úpravy započtení 
v Rakousku, Německu a ve Švýcarsku (k tomu podrobněji v části II.). 
652 Možnost poddlužníka provést započtení proti zastavené pohledávce popřel J. Přib. Ve vzniku povinnosti 
poddlužníka plnit osobě odlišné od věřitele spatřoval důvod, pro který pohledávka poddlužníka za zástavním 
dlužníkem a zastavená pohledávka přestaly splňovat předpoklad stejnorodosti předmětu plnění (Přib, J. – op. cit. 
v pozn. 18, s. 43). Sluší se ovšem poznamenat, že tento autor vůbec pokládal za mylné nahlížet započtení 
pohledem práva provést započtení jednostranným právním úkonem a vyhledávat důvody k ochraně takového 
práva. 
653 Jäger, M. – op. cit. v pozn. 475, s. 197 
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pohledávce ovšem musí nastat dříve než účinnost zástavního práva k této pohledávce vůči 

poddlužníkovi. 

 Zástavní dlužník oproti poddlužníkovi nemůže provést jednostranné započtení ani 

uzavřít dohodu o započtení zastavené pohledávky již po vzniku zástavního práva, jinak by 

porušil povinnost zdržet se všeho, čím se zástava zhoršuje na újmu zástavního věřitele (§ 163 

odst. 1 ObčZ).654 Zástavní dlužník tedy nemůže započítat zastavenou pohledávku ani tam, kde 

je k tomu oprávněn poddlužník na základě svého jednostranného právního úkonu směřujícího 

k započtení. V této souvislosti je třeba rovněž vyřešit otázku, jaké jsou následky započtení 

zastavené pohledávky nebo proti této pohledávce, pokud je provedl zástavní dlužník nebo 

v případech, kdy k tomu není oprávněn, též poddlužník. Občanský zákoník jako právní 

následek takového započtení neurčuje pouhou neúčinnost vůči zástavnímu věřiteli. Započtení, 

jehož předmětem by byla zastavená pohledávka, provedené zástavním dlužníkem by proto 

bylo pro rozpor se zákonem neplatné vždy.655 Započtení, kterým by usiloval přivodit zánik 

zastavené pohledávky poddlužník, by bylo neplatné jen v případech, kdy k takovému 

započtení poddlužník není oprávněn. V obchodních závazkových vztazích by však patrně šlo 

pouze o relativní neplatnost podle § 267 odst. 1 ObchZ, protože neplatnost právního úkonu 

směřujícího k započtení je v takových případech stanovena výlučně na ochranu zástavního 

věřitele. Zástavní dlužník by ovšem mohl započítat zastavenou pohledávku proti zajištěné 

pohledávce zástavního věřitele, jestliže zástavou je pohledávka zástavního dlužníka za 

zástavním věřitelem a zástavní dlužník je současně i osobním dlužníkem. Zajištěná 

pohledávka zástavního věřitele by v důsledku takového započtení zanikla s uspokojením 

zástavního věřitele, a zástavní dlužník by tak nejednal na jeho úkor, jakkoli by zastavená 

pohledávka zanikla v rozsahu, v jakém by se kryla se zajištěnou pohledávkou zástavního 

věřitele. 

Započtení nelze provést ani v poměru mezi poddlužníkem a zástavním věřitelem, 

protože zde chybí vzájemnost. Zástavní věřitel se zastavením pohledávky nestává věřitelem 

poddlužníka namísto zástavního dlužníka, i když se po účinnosti zástavního práva vůči 

poddlužníkovi a splatnosti zastavené pohledávky může po poddlužníkovi přímo domáhat 

plnění. Toto oprávnění je založeno pouze na předpisech civilního práva procesního, avšak 

                                                             
654 Tento závěr přijímá z téhož důvodu pro právní úpravu účinnou od 1. 1. 1951 i Knapp, V. – op. cit. v pozn. 4, 
s. 224. 
655 Podle J. Fialy by právní úkon zástavního dlužníka směřující k takému započtení byl neplatný, jen jestliže by 
k uspokojení věřitele nevedl postup podle § 163 odst. 2 ObčZ, podle něhož má zástavní věřitel právo od 
zástavního dlužníka žádat, aby zajištění bez zbytečného odkladu přiměřeně doplnil, ztratí-li zástava na ceně tak, 
že zajištění pohledávky se stane nedostatečným. Neučiní-li tak, stane se ta část pohledávky, která není zajištěna, 
splatnou (Fiala, J. – op. cit. v pozn. 649, s. 50). 
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v oblasti hmotného práva zůstává věřitelem zastavené pohledávky zástavní dlužník.656 Vznik 

oprávnění zástavního věřitele vlastním jménem vymáhat po poddlužníkovi zastavenou 

pohledávku proto v oblasti hmotného práva nemá význam zákonné cese.657 Ani vymáhání 

zastavené pohledávky přímo zástavním věřitelem tedy nenastoluje mezi zastavenou 

pohledávkou a pohledávkou poddlužníka vůči zástavnímu věřiteli vzájemnost. Ostatně plnění 

poskytnuté poddlužníkem zástavnímu věřiteli nepředstavuje plnění na zajištěnou pohledávku 

zástavního věřitele, ale stále jen její zajištění. Právní úkon směřující k započtení mezi 

zastavenou pohledávkou a pohledávkou poddlužníka za zástavním věřitelem by proto byl 

neplatný pro nedostatek vzájemnosti. 

Se zánikem zastavených pohledávek započtením souvisí také započtení pohledávek 

postoupených k zajištění podle § 554 ObčZ, podle něhož pohledávku lze zajistit i 

postoupením pohledávky dlužníka nebo pohledávky třetí osoby. V důsledku zajišťovacího 

postoupení pohledávky dochází ke změně v osobě věřitele pohledávky postoupené k zajištění, 

i když se závazkem postupníka postoupenou pohledávku postoupit zpět postupiteli, zanikne-li 

zajištěná pohledávka, nebo s rozvazovací podmínkou sjednanou pro stejný případ. I přes toto 

omezení však postupník, který je věřitelem zajištěné pohledávky, nabývá veškerá práva 

majitele pohledávky postoupené k zajištění. Mimoto účel postoupení této pohledávky, kterým 

je zajištění pohledávky postupníka za postupitelem nebo za třetí osobou, nemusí dlužník 

postoupené pohledávky vůbec znát, a postupník se mu tak jeví jako každý jiný nabyvatel 

postoupené pohledávky. 

Z toho vyplývá, že při zajišťovacím postoupení pohledávky se uplatní pro zánik 

postoupené pohledávky započtením stejná pravidla, jaká platí pro započtení při změně 

v osobě věřitele pohledávky v důsledku jejího postoupení vůbec (k tomu v podrobnostech část 

V., kapitola 1.). I postupník, který pohledávku nabyl jen za účelem zajištění své pohledávky 

za postupitelem nebo třetí osobou, může pohledávku postoupenou k zajištění započítat se 

vzájemnou pohledávkou dlužníka postoupené pohledávky za postupníkem, ať na základě 

jednostranného právního úkonu nebo dohody o započtení, jsou-li splněny i ostatní 

předpoklady započtení. Pokud však pohledávka postoupená k zajištění zanikla započtením 

s pohledávkou za postupníkem (věřitelem zajištěné pohledávky), je postupník povinen vydat 

po uspokojení zajištěné pohledávky postupiteli náhradu za takto zaniklou pohledávku, protože 

v důsledku jejího zániku započtením nemůže splnit závazek postoupit tuto pohledávku zpět 

                                                             
656 Krbek, P. in Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M. a kol. – Občanský soudní řád, komentář. II. díl. 
Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2405 
657 Opačně Knapp, V. – op. cit. v pozn. 4, s. 225 
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jejímu původnímu věřiteli, popřípadě se zmaří splnění rozvazovací podmínky, se kterou byla 

sjednána smlouva o postoupení této pohledávky k zajištění. 

 

6. Směnečné a šekové pohledávky 

 

 Také pohledávky ze směnek a šeků mohou zaniknout započtením.658 Jsou přitom 

způsobilé k započtení při splnění předpokladů započtení jak mezi sebou navzájem, tak se 

mohou setkat i s pohledávkou mimosměnečnou (mimošekovou). Předpoklady započtení jsou 

totožné jako zániku jiných závazků započtením s několika výjimkami, které vyplývají ze 

zvláštní povahy směnek a šeků a týkají se především změny v osobě věřitele směnečné nebo 

šekové pohledávky. Ze sledovaného hlediska způsobilosti pohledávek k započtení jsou 

předpoklady započtení stejné, ať jsou směnečné pohledávky ztělesněny vlastní nebo cizí 

směnkou. Z dalšího výkladu se rovněž podává, že šekové pohledávky z tohoto hlediska 

nevykazují rozdíly ve srovnání se směnečnými pohledávkami. 

Zvláštní povaha směnek a šeků vyplývá zejména z toho, že pohledávky, které 

ztělesňují, jsou nesporné a současně abstraktní. Jestliže tedy listina, ve které jsou směnka 

nebo šek vyjádřeny, vykazuje náležitosti stanovené pro tyto cenné papíry, není o pohledávce 

majitele směnky nebo šeku zásadně sporu. Současně se tyto pohledávky osamostatňují od 

obecně právního závazkového vztahu, který byl příčinou jejich vzniku.659 Tyto zásady však 

neplatí bezvýjimečně. Dlužníku nepříslušejí jen námitky, jejichž původ tkví výlučně v listině, 

v níž jsou směnka nebo šek vyjádřeny, nýbrž se směnečné nebo šekové pohledávce může 

ubránit i námitkami, které pocházejí z obecně právních vztahů. Tyto kauzální námitky sice 

nezpochybňují platnost směnky nebo šeku, avšak mohou se prosadit proti povinnosti dlužníka 

splnit směnečnou nebo šekovou pohledávku. Mezi námitky tohoto druhu náleží i uplatnění 

vlastní pohledávky směnečného nebo šekového dlužníka k započtení.660  

Směnečný dlužník ovšem může započítat pouze takovou svou pohledávku, která je 

obsahem jeho závazkového právního vztahu, ať směnečného nebo mimosměnečného, jež mu 

přísluší vůči určitému majiteli směnky. Nejde-li o rektasměnky, u kterých je vyloučena jejich 

převoditelnost rubopisem, jsou směnky cennými papíry na řad. Nabyvatel směnky převedené 

                                                             
658 Kovařík, Z. – Placení směnky a námitky s tím spojené, Bulletin advokacie, 2004, č. 5, s. 21 a v rozhodovací 
činnosti soudů například rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 2. 1996, sp. zn. 5 Cm 753/95, uveřejněný 
v časopisu Soudní rozhledy, 1996, č. 5, s. 116 
659 Kovařík, Z. – Zákon směnečný a šekový. Komentář. Praha: C. H. Beck, 1997, s. 61 
660 Jde-li o zajišťovací směnku, náleží ke kauzálním námitka směnečného dlužníka i tvrzení, že započtením 
zanikla zajištěná pohledávka z příčinného vztahu (k tomu rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 9. 2009, sp. zn. 
29 Cdo 4722/2007). 
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rubopisem však není právním nástupcem předchozího majitele, a proto mu dlužník nemůže 

k započtení namítat pohledávky vyplývající z jeho vztahů k výstavci nebo k dřívějším 

majitelům směnky. Dojde-li k převodu směnky rubopisem, pozbude dlužník možnost 

započítat proti směnečné pohledávce svou vzájemnou pohledávku za některým z předchozích 

majitelů směnky. To však podle čl. I. § 17 SŠZ neplatí, jednal-li majitel při nabývání směnky 

vědomě na škodu dlužníka. Takové jednání se děje obyčejně ve shodě s předchozím 

majitelem směnky, a proto je často z hlediska nabyvatele směnky nejen vědomé, ale dokonce 

jde o společný záměr. Jeho účelem je právě vyvolat dojem, že v důsledku převodu směnky 

rubopisem je dlužník zbaven kauzálních námitek vůči směnečné pohledávce, které vyplývaly 

z jeho vztahu k předchozímu majiteli směnky.661  

Jedná-li tedy nabyvatel směnky vědomě ke škodě dlužníka, zůstávají dlužníku 

zachovány námitky, které měl vůči kterémukoli z předchozích majitelů směnky. Může proto 

vůči němu také jednostranně započítat svou pohledávku za některým z předchozích majitelů 

směnky. Ovšem toto dlužníkovo oprávnění se poměřuje jednáním nabyvatele směnky ke 

škodě dlužníka. Dlužníkovi totiž nezůstávají v důsledku takového vědomého jednání majitele 

směnky zachovány všechny kauzální námitky, které měl vůči předchozím majitelům směnky, 

nýbrž jen ty z nich, kterých měl být obmyslným jednáním nabyvatele směnky zbaven. 

K tomu, aby mohl dlužník vůči nabyvateli směnky započítat svou pohledávku za některým 

z předchozích majitelů směnky, je proto nezbytné, aby nabyvatel směnky jednal při nabývání 

směnky alespoň s vědomím, že jej poškozuje v možnosti uplatnit určitou pohledávku nebo 

pohledávky k započtení proti pohledávce ztělesněné směnkou.662 Stejná pravidla platí podle 

čl. II. § 22 SŠZ i pro započtení vůči pohledávce ztělesněné šekem převedeným rubopisem. 

Ve srovnání se změnou v osobě věřitele v důsledku postoupení pohledávky nemůže 

dlužník směnečné nebo šekové pohledávky po převodu směnky nebo šeku rubopisem 

započítat proti směnečné nebo šekové pohledávce svou pohledávku za předchozím nebo za 

prvým věřitelem směnečné nebo šekové pohledávky. Pokud však nabyvatel směnky nebo 

šeku jednal při jejich nabývání vědomě na škodu dlužníka, může použít k započtení svou 

pohledávku za některým z předchozích majitelů směnky nebo šeku, bez ohledu na pořadí, 

v jakém mezi nimi byly směnka nebo šek převáděny, a to za předpokladu, že započtení takové 

pohledávky je právě tou kauzální námitkou, u které nabyvatel směnky nebo šeku 

přinejmenším věděl, že má převod směnky nebo šeku rubopisem vyvolat u dlužníka dojem, 

jako by byl této námitky vůči majiteli směnky nebo šeku zbaven. Jde-li však o směnku nebo 

                                                             
661 Kovařík, Z. – op. cit. v pozn. 659, s. 63 
662 Knapp, V. – op. cit. v pozn. 4, s. 219 – 220 
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šek, u kterých je převod rubopisem vyloučen, a směnečná nebo šeková pohledávka se převádí 

postoupením podle obecných právních předpisů, platí o započtení pohledávky dlužníka za 

předchozím nebo prvým věřitelem směnečné pohledávky předpisy § 529 odst. 2 ObčZ nebo § 

363 ObchZ.663 

Stejně jako pouhé smluvní zmocnění nenastolí vzájemnost pohledávek mezi 

zmocněncem a dlužníkem zmocnitele, nejsou kauzální námitky dlužníka proti směnečné 

pohledávce vyloučeny zmocňovacím rubopisem.664 Podle čl. I. § 18 odst. 2 SŠZ osoby 

směnečně zavázané mohou v případě převodu směnky rubopisem, který obsahuje doložku 

vyjadřující pouze zmocnění nabyvatele směnky, činit majiteli směnky jen takové námitky, 

které by mohly činit indosantovi. Rubem zachování kauzálních námitek směnečného dlužníka 

vůči předchozímu majiteli směnky, mezi nimi i námitky započtení, je ovšem vyloučení 

takových kauzálních námitek, které se zakládají na jeho vlastních vztazích k nabyvateli 

směnky. Dlužník tedy nemůže proti směnečné pohledávce započítat svou pohledávku za 

prokuraindosatářem. Stejná pravidla se podle čl. II. § 23 odst. 2 SŠZ uplatní i při započtení po 

převodu šeku zmocňovacím rubopisem. 

Účinky zmocňovacího rubopisu má také zástavní rubopis. Při zastavení směnky na řad 

jsou tedy převodní účinky rubopisu podstatně omezeny stejně jako u zmocňovacího rubopisu. 

Jiné je však právní postavení dlužníka směnky převedené zástavním rubopisem. Podle čl. I. § 

19 odst. 2 SŠZ nemohou osoby směnečně zavázané majiteli směnky činit námitky, které se 

zakládají na jejich vlastních vztazích k indosantovi, ledaže majitel při nabývání směnky jednal 

vědomě na škodu dlužníka. Účinek zástavního rubopisu pro kauzální námitky směnečného 

dlužníka je tedy stejný jako při rubopisu vůbec a podmínky, při jejichž splnění může dlužník 

takové námitky prosadit vůči majiteli směnky, i když pocházejí z jeho vztahů k indosantovi, 

odpovídají pravidlům stanoveným čl. I. § 17 SŠZ. Může tedy vůči majiteli směnky, který je 

zástavním věřitelem, započítat svou vzájemnou pohledávku, která mu za ním přísluší, nebo 

pohledávku, kterou má za indosantem, pokud nabyvatel směnky alespoň věděl o tom, že 

převod směnky měl u směnečného dlužníka vyvolat dojem, jako by byl možnosti takového 

započtení zbaven. Naopak zastavení směnek, u kterých je převod rubopisem vyloučen, se 

spravuje obecnou právní úpravou a pro zánik takto zastavených směnečných pohledávek 

                                                             
663 Shodně Jablonka, B. – Nad rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR – námitka zaplacení směnky ze strany 
avalisty, Obchodní právo, 2004, č. 6, s. 36 
664 Knapp, V. – op. cit. v pozn. 4, s. 222 
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započtením platí stejná pravidla jako pro započtení mimosměnečných pohledávek,665 o němž 

byl podán výklad v předchozí kapitole této části. 

Předmětem zástavního práva mohou být i šeky. I zde se pro započtení pohledávek 

prosadí pravidla zániku mimošekových pohledávek započtením.666 Tento závěr se však patrně 

nevztahuje na zastavení šeku na řad, u něhož se pro vznik zástavního práva podle § 40 odst. 2 

zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, vyžaduje zástavní 

rubopis. Není-li jiné právní úpravy, přísluší dlužníku šekové pohledávky při převodu šeku 

zástavním rubopisem stejný okruh kauzálních námitek jako podle čl. II. § 22 SŠZ. Mohl by 

tedy vůči zástavnímu věřiteli započítat jen své vzájemné pohledávky za tímto věřitelem, 

popřípadě své pohledávky za indosantem, pokud měl být možnosti jejich započtení 

s vědomím indosatáře zbaven. 

Na rozdíl od ručitele v mimosměnečných vztazích je směnečný rukojmí samostatně 

zavázaným dlužníkem směnečné pohledávky. Podle čl. I. § 32 odst. 1 SŠZ je směnečný 

rukojmí zavázán jako ten, za koho se zaručil. Jeho závazek však nemá akcesorickou povahu. 

Z toho vyplývá, že jeho právní postavení se liší od právního postavení ručitele podle 

občanského nebo obchodního zákoníku i potud, že nemůže vůči směnečné pohledávce 

započítat pohledávku, která za majitelem směnky přísluší směnečnému dlužníku, za něhož se 

zaručil. Může tedy k započtení použít jen své vlastní pohledávky za majitelem směnky.667 

Totéž pak podle čl. II. § 27 odst. 1 SŠZ platí i pro právní postavení šekového rukojmího. Na 

druhé straně námitka zániku závazku ze směnky v důsledku započtení pohledávky 

směnečného dlužníka náleží každému směnečnému dlužníku. Provedl-li tedy započtení ten, za 

koho se rukojmí zaručil, může zánik směnečné pohledávky, který v důsledku takového 

započtení nastal, namítat i směnečný rukojmí.668 Totéž vyplývá i z postavení osob zavázaných 

ze směnky jako dlužníků zavázaných společně a nerozdílně. Plněním, popřípadě náhradním 

uspokojením, které poskytne jeden z nich, zaniká ve stejném rozsahu i závazek ostatních 

spoludlužníků.669 

 

                                                             
665 Kovařík, Z. – op. cit. v pozn. 659, s. 74 
666 Tamtéž, s. 235 
667 Tamtéž, s. 97 nebo Chalupa, R. – Zákon směnečný a šekový. Komentář. 1. díl. Praha: Linde, 2006, s. 541 
668 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 2003, sp. zn. 29 Odo 483/2002, uveřejněný v časopisu Právní 
rozhledy, 2003, č. 9, s. 481 a násl. Opačně Jablonka, B. – op. cit. v pozn. 663, s. 36 – 38, podle něhož námitka 
zániku směnečného závazku splněním nebo započtením má absolutní povahu a náleží všem směnečným 
dlužníkům, jen je-li na směnce vyznačena kvitance. V takovém případě se totiž tato námitka podává z obsahu 
směnečné listiny, jinak jde jen o relativní námitku, která přísluší tomu, kdo skutečně nebo náhradním způsobem 
směnečnou pohledávku uspokojil. 
669 Kovařík, Z. – op. cit. v pozn. 658, s. 21 – 22 
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VII. Podmínky uplatnění pohledávek k započtení v občanském právu procesním 

 

1. Námitka započtení v prvoinstančním řízení 

 

 Strana, která je oprávněna jednostranným právním úkonem přivodit zánik závazků 

započtením, může vznést námitku započtení také v řízení o pohledávce, proti které takové 

jednostranné započtení směřuje. Námitka započtení má místo ve sporném i v nesporném 

řízení, protože určující je povaha hmotněprávního vztahu, jehož se týká, i kdyby se věc 

projednávala v nesporném řízení.670 Ze stejného důvodu lze námitku započtení vznést také 

v řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem, podle § 244 a násl. o.s.ř.671 I 

taková námitka však zůstává hmotněprávním úkonem, přestože ji obsahuje podání adresované 

soudu. Jen okolnost, že ji žalovaný vznesl v řízení, jí neodnímá hmotněprávní povahu. Účinky 

námitky započtení jako hmotněprávního úkonu vůči žalobci, který je věřitelem pohledávky, 

vůči níž námitka započtení vzájemné pohledávky žalovaného směřuje, proto nemohou nastat 

dříve, než se o něm žalobce dozvěděl, jak vyplývá z § 41 odst. 3 o.s.ř., podle něhož 

hmotněprávní úkon účastníka řízení učiněný vůči soudu je účinný také vůči ostatním 

účastníkům, avšak teprve od okamžiku, kdy se o něm v řízení dozvěděli. Účinky 

jednostranného právního úkonu směřujícího k započtení, byť je strana v procesním postavení 

žalovaného učinila vůči soudu, se tedy ani zde neprojeví dříve, než je tento právní úkon 

doručen žalobci jako věřiteli pohledávky, vůči níž započtení směřuje. Soud nemůže 

přihlédnout k účinkům započtení v rozhodnutí, které je výsledkem řízení, dokud se žalobce 

nedozvěděl o námitce započtení vznesené žalovaným, ať z doručení písemného podání 

žalovaného, které takovou námitku obsahuje, z oznámení soudu, že takovou námitku 

žalovaný vznesl, při jednání nebo jiným způsobem.672 

 Jestliže námitka započtení vznesená v řízení o pohledávce, vůči níž směřuje, 

představuje hmotněprávní úkon, je třeba k odčinění jejích právních následků přistoupit stejně 

jako u právního úkonu směřujícího k započtení, který strana učiní mimo řízení. Již při 

výkladu o právním úkonu směřujícím k započtení jako předpokladu zániku závazků 

započtením (část V., kapitola 4.) byl přijat závěr, podle něhož strana, která učinila 
                                                             
670 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2009, sp. zn. 23 Cdo 2068/2009, a nález Ústavního soudu ze dne 
16. 3. 2010, sp. zn. II. ÚS 954/09, a to pro řízení o některých otázkách obchodních společností, družstev a jiných 
právnických osob; shodně též Štenglová, I. in Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M. a kol. – Občanský 
soudní řád, komentář. I. díl. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 639, s tím, že v nesporném řízení se sice § 98 o.s.ř. 
nepoužije, avšak účastník takového řízení odlišný od navrhovatele může při obraně použít k započtení svou 
pohledávku. 
671 Drápal, L. in Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M. a kol. – op. cit. v pozn. 656, s. 1995 a 2007 
672 Drápal, L. in Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M. a kol. – op. cit. v pozn. 670, s. 262 
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jednostranný právní úkon směřující k započtení, jej může odvolat, pokud projev vůle o 

odvolání tohoto právního úkonu došel adresátovi dříve než právní úkon směřující k započtení 

nebo nejpozději současně s ním. V poměrech námitky započtení vznesené v řízení, jehož 

předmětem je pohledávka, vůči níž tato námitka směřuje, by tedy odvolání námitky započtení 

připadalo v úvahu jedině tam, kde ji žalovaný vznesl v písemném podání anebo při jednání 

nebo jiném soudním roku, jemuž žalobce nebyl přítomen.  

Zůstává-li námitka započtení hmotněprávním úkonem, byť ji žalovaný vznese v řízení, 

jehož předmětem je pohledávka žalobce, které se vznesením námitky započtení brání, 

neprosadí se pro ni právní úprava odvolání úkonů učiněných účastníkem v občanském 

soudním řízení obsažená v § 41a odst. 4 o.s.ř., podle něhož úkon může být odvolán, jen 

jestliže jeho odvolání dojde soudu nejpozději současně s tímto úkonem. Tato pravidla 

dopadají jen na procesní úkony a mezi nimi pak pouze na takové procesní úkony, jejichž 

povaha to umožňuje.673 Námitka započtení je však hmotně právním úkonem účastníka řízení, 

třebaže ji může adresovat soudu, a její účinky nenastanou dříve, než se o ní žalobce dozví. 

Tímto hlediskem je třeba poměřovat možnost žalovaného, který námitku započtení vznesl, 

tuto námitku odvolat. Z toho vyplývá, že žalovaný, který vznesl v řízení o pohledávce žalobce 

námitku započtení, může takovou námitku odvolat, i když odvolání dojde soudu později než 

odvolávaná námitka započtení, jestliže se dosud žalobce o námitce započtení nedozvěděl. 

Nejpozději však žalovaný smí odvolat námitku započtení, kterou již vznesl, tak, aby žalobci 

odvolání námitky započtení došlo nejpozději v okamžiku, kdy se o této námitce žalobce 

dozvěděl. Okamžik, kdy námitka započtení došla soudu, je bez významu. 

Stejně jako jednostranný právní úkon směřující k započtení, který strana učiní mimo 

řízení, však žalovaný může odvolat námitku započtení vznesenou v řízení o pohledávce 

žalobce, vůči níž námitka směřuje, i poté, co se o této námitce žalobce dozvěděl, pokud s tím 

žalobce souhlasí. Odvolání námitky započtení žalovaným i souhlas žalobce mají povahu 

hmotněprávních úkonů a v oblasti hmotného práva způsobí odklizení účinků započtení. Jako 

hmotněprávní skutečnosti je však mohou účastníci řízení, ať žalovaný nebo žalobce, uplatnit 

jen za podmínek, za kterých mohou tvrdit skutečnosti, které dosud netvrdili, a navrhovat o 

nich důkazy. Jinak vyjádřeno, jestliže žalovaný odvolal námitku započtení jinak než vůči 

soudu a žalobce s tím souhlasil v právním úkonu, který adresoval pouze žalovanému, dříve, 

než se ve věci konalo přípravné jednání podle § 114c o.s.ř., a žádný z účastníků řízení tyto 

skutečnosti netvrdil ani o nich nenavrhl důkaz do skončení přípravného jednání nebo do 

                                                             
673 Drápal, L. in Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M. a kol. – op. cit. v pozn. 656, s. 260 
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uplynutí lhůty, kterou jim soud poskytl podle § 114c odst. 4 o.s.ř. k doplnění skutkových 

tvrzení a k podání návrhů na provedení důkazů, nemůže soud k odčinění účinků započtení 

podle § 118b odst. 1 o.s.ř. později přihlédnout. 

Naopak žalovaný nemůže vzít námitku započtení, kterou již vznesl, zpět, protože 

zpětvzetí úkonu jako způsob odklizení jeho účinků vyhrazují právní předpisy občanského 

práva procesního jen některým procesním úkonům.674 Námitka započtení je však 

hmotněprávním úkonem, i když ji žalovaný adresuje soudu, a způsobem, jakým může odčinit 

takovou námitku, zůstává hmotněprávní úkon, kterým námitku započtení jako jednostranný 

právní úkon včas odvolá. I kdyby ovšem žalovaný označil právní úkon, kterým chce odvolat 

námitku započtení vznesenou v řízení o pohledávce žalobce, vůči níž tato námitka směřovala, 

jako zpětvzetí námitky započtení, neodnímá tomuto právnímu úkonu jeho nesprávné označení 

účinky, jestliže jej žalovaný učiní dříve, než se žalobce o odvolávané námitce započtení 

dozvěděl, nebo nejpozději současně s tím. 

  Jestliže žalovaný v řízení vznese námitku započtení, nezávisejí její účinky na 

souhlasu žalobce. Žalobce je ve stejném právním postavení jako adresát jednostranného 

právního úkonu směřujícího k započtení, který strana učinila mimo řízení. Účinky započtení 

nemůže zvrátit jen nedostatek jeho souhlasu a ovšem žalobce nemůže odpovědět ani 

rekompenzací za použití jiných pohledávek, aby odvrátil zánik své vlastní pohledávky, která 

je předmětem řízení, v důsledku vznesení námitky započtení žalovaným. Na druhé straně 

námitka započtení vznesená v řízení má pravidelně význam eventuální námitky započtení, 

jejíž účinky žalovaný váže na podmínku, jak se podává z dalších výkladů. Do doby, než 

účinky započtení v důsledku takto vznesené námitky nastanou, se žalobci otevírá možnost 

provést započtení proti vzájemné pohledávce, kterou použil k vznesení eventuální námitky 

započtení žalovaný, za použití jiné své pohledávky za žalovaným, než která je předmětem 

řízení, aby tak odvrátil zamítnutí žaloby. Takové započtení by se však muselo stát tak, aby 

jeho účinky nastaly dříve, než účinky eventuální námitky započtení vznesené žalovaným, a 

ovšem za podmínek, za kterých k němu může přihlédnout soud. 

Rekompenzaci nepředstavuje ani postup žalobce, kterým v odpověď na námitku 

započtení vznesenou žalovaným tvrdí, že vzájemná pohledávka žalovaného, kterou nyní 

uplatňuje námitkou započtení, již dříve zanikla započtením s jinou pohledávkou žalobce než 
                                                             
674 Opačně Mruzek, K. – Vzájemná žaloba a námitka žalovaného v civilním procesu, Právní rozhledy, 2004, č. 
15, s. 577. Autor však na druhé straně nepřipisuje žádný význam chování žalovaného, kterým upustí od námitky 
započtení, a zdůrazňuje hmotněprávní účinky takové námitky pro trvání vzájemných pohledávek účastníků řízení 
(tamtéž). Podobně i Halouzka, V. – Zpětvzetí námitky započtení, Socialistické súdnictvo, 1980, č. 5, s. 37 – 38, 
podle něhož z hlediska procesního lze sice vzít námitku započtení zpět, avšak k hmotněprávním účinkům, které 
způsobila, soud musí přihlédnout. 
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pohledávkou, která je předmětem řízení.675 Žalobce tak pouze uplatňuje skutkové tvrzení, že 

žalovanému ve skutečnosti pohledávka, kterou chtěl započítat, v době, kdy vznesl námitku 

započtení, nepříslušela, protože předtím zanikla v důsledku započtení s jinou pohledávkou 

žalobce, bez ohledu na to, zda právním důvodem takového předchozího započtení byl 

jednostranný právní úkon žalobce nebo žalovaného anebo dohoda účastníků řízení o 

započtení. Tímto skutkovým tvrzením by žalobce současně prosazoval závěr o trvání své 

pohledávky, která je předmětem řízení. 

Přestože námitka započtení představuje hmotněprávní úkon, je patrně třeba připustit, 

že ji za žalovaného může vznést i jeho zástupce s procesní plnou mocí. Podle § 28a odst. 1 

o.s.ř. procesní plnou moc nelze omezit. Zmocněnec, jemuž byla tato plná moc udělena, je 

oprávněn ke všem úkonům, které může v řízení učinit účastník. Může-li ovšem účastník učinit 

v řízení vůči soudu i hmotněprávní úkon, měla by se procesní plná moc vztahovat i na takový 

hmotněprávní úkon.676 A ovšem naopak, žalovaný může vznést v řízení námitku započtení, i 

když je žalobce zastoupen zástupcem s procesní plnou mocí. Jakmile se o něm takový 

zástupce dozví, má tento hmotněprávní úkon účinky i vůči zastoupenému žalobci. Z toho 

vyplývá, že námitku započtení může za žalovaného vznést i jeho zástupce s procesní plnou 

mocí a její účinky nastanou doručením i zástupci žalobce s procesní plnou mocí nebo jiným 

způsobem, jakým se o takové námitce zástupce žalobce s procesní plnou mocí dozví. Stejné 

postavení jako zástupce s procesní plnou mocí má podle § 31 odst. 1 o.s.ř. i opatrovník nebo 

jiný zástupce účastníka řízení ustavený soudem. Také ohledně takového zástupce se proto 

prosadí stejné závěry pro oprávnění vznést námitku započtení za zastoupeného žalovaného a 

pro její účinky vůči zastoupenému žalobci.677 Je-li však účastník řízení zastoupen jen na 

základě plné moci pro určité úkony podle § 28a odst. 2 o.s.ř., je třeba v každém jednotlivém 

případě zkoumat, zda je jeho zástupce podle plné moci udělené jen pro určité úkony oprávněn 

vznést za zastoupeného žalovaného námitku započtení nebo zda má taková námitka účinky 

vůči zástupci žalobci, jde-li o zástupce s plnou mocí jen pro určité úkony. 

Námitku započtení může žalovaný vznést i poté, co nastala koncentrace řízení podle § 

118b odst. 1 o.s.ř., podle něhož ve věcech, v nichž byla provedena příprava jednání podle § 

114c, mohou účastníci uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich 

                                                             
675 Šoltýs, L.´ – K povahe kompenzačnej námietky v procesnom práve, Socialistické súdnictvo, 1982, č. 11, s. 29 
– 30 
676 Procesní plná moc by měla zahrnovat oprávnění ke všem úkonům, jež slouží vedení sporu, ať při prosazování 
práva nebo obraně proti němu (přehled stanovisek předválečné nauky, jenž obsahuje i tento závěr, podává Nýdl, 
B. – op. cit. v pozn. 29, s. 197 – 200). Obdobně i Dvořák, B. – Námitka započtení, Právní rozhledy, 2012, č. 8, s. 
272. 
677 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2011, sp. zn. 33 Cdo 1601/2009 
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prokázání jen do skončení přípravného jednání, popřípadě do uplynutí lhůty, která jim byla 

poskytnuta k doplnění tvrzení o skutečnostech významných pro věc, k podání návrhů na 

provedení důkazů nebo ke splnění dalších procesních povinností (§ 114c odst. 4). Pokud 

nebyla provedena příprava jednání podle § 114c, mohou účastníci uvést rozhodné skutečnosti 

o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání jen do skončení prvního jednání, popřípadě 

do uplynutí lhůty, která byla účastníkům poskytnuta k doplnění tvrzení o skutečnostech 

významných pro věc, k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění dalších 

procesních povinností. K později uvedeným skutečnostem a označeným důkazům smí soud 

přihlédnout, jen jde-li o skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být zpochybněna věrohodnost 

provedených důkazních prostředků, které nastaly po přípravném jednání nebo které účastník 

nemohl bez své viny včas uvést, jakož i ke skutečnostem nebo důkazům, které účastníci 

uvedli poté, co byl některý z nich vyzván k doplnění rozhodujících skutečností podle § 118a 

odst. 2 o.s.ř.  

Námitka započtení vznesená v řízení o pohledávce žalobce, vůči níž směřuje, vždy 

představuje novou skutečnost, která nastala teprve po přípravném jednání, pokud se ve věci 

konalo.678 Její hmotně právní účinky nenastoupí dříve, než se o ní žalobce dozví, a proto ani 

okolnost, že námitku započtení žalovaný vznesl až po okamžiku, kdy nastala koncentrace 

řízení, jejímu uplatnění nepřekáží.679 Zahájení řízení o pohledávce žalobce na druhé straně 

žalovanému přirozeně nebrání, aby jednostranný právní úkon směřující k započtení vůči 

pohledávce žalobce, která je předmětem řízení, učinil i mimo řízení. Skutkové tvrzení o 

zániku žalobcovy pohledávky v důsledku takto provedeného započtení v rozsahu, v jakém se 

kryje se vzájemnou pohledávkou žalovaného použitou k započtení, však žalovaný může 

uplatnit, jen jestliže dosud nenastala koncentrace řízení anebo za předpokladu, že 

jednostranný právní úkon směřující k započtení proti pohledávce žalobce, která je předmětem 

řízení, žalovaný mimo řízení učinil až poté, co nastaly účinky koncentrace řízení, popřípadě 

jeho účinnost byla odložena až na dobu po okamžiku koncentrace řízení. O novou skutečnost 

z hlediska § 118b odst. 1 o.s.ř. by šlo bez ohledu na okolnost, že se pohledávky účastníků 

řízení setkaly dříve, než nastala koncentrace řízení. 

I skutková tvrzení o předpokladech způsobilosti pohledávek k započtení a důkazní 

prostředky o těchto skutkových tvrzeních však může žalovaný uplatnit patrně jen za 

podmínek, za kterých vůbec může tvrdit skutečnosti významné pro rozhodnutí ve věci a 
                                                             
678 Bureš, J. in Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M. a kol. – op. cit. v pozn. 670, s. 848 
679 Námitka započtení vznesená za řízení má tedy současně význam hmotněprávního úkonu, který je právním 
důvodem zániku závazků započtením, i skutkového tvrzení o něm. Této dvojjediné povahy námitky započtení si 
povšimla i předválečná nauka (k tomu souhrnně Nýdl, B. – op. cit. v pozn. 29, s. 67 a 70 - 71). 
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navrhovat o nich důkazy. Jestliže tedy skutečnosti, na nichž jsou založeny předpoklady 

způsobilosti pohledávky žalobce, která je předmětem řízení, a pohledávky žalovaného, kterou 

žalovaný použil k jednostrannému započtení vůči žalobcově pohledávce, nastaly dříve, než 

došlo ke koncentraci řízení, nemůže je žalovaný později uplatnit. To platí obdobně i pro 

důkazní prostředky o nich, pokud je žalovaný mohl uvést již před okamžikem koncentrace 

řízení, nejde-li o některou výjimku z koncentrace řízení podle § 118b odst. 1 o.s.ř.680 V tomto 

pojetí se tedy zkoumá každá skutečnost, na které jsou vystavěny předpoklady zániku závazků 

započtením, samostatně z hlediska včasného uplatnění odpovídajících skutkových tvrzení a 

návrhů na provedení důkazních prostředků žalovaným. 

Tento závěr také lépe odpovídá účelu koncentrace řízení. Na druhé straně samo setkání 

pohledávek způsobilých k započtení nevede k jejich zániku. Způsobilost pohledávek 

k započtení se zásadně projeví, jen jestliže strana, která je oprávněna jednostranným právním 

úkonem přivodit jejich zánik započtením, takový právní úkon učiní anebo jestliže se strany na 

započtení dohodnou. Teprve právní úkon směřující k započtení tedy působí zánik závazků, 

jakkoli je k takovému následku třeba, aby se předmětem započtení staly závazky, které splňují 

předpoklady započtení. Žalovaný skutkově tvrdí, že pohledávka žalobce, která je předmětem 

řízení, zcela nebo zčásti zanikla započtením. Právní úkon směřující k započtení, který je 

způsobil, však nelze oddělit od předpokladů způsobilosti pohledávek k započtení, protože bez 

jejich splnění by neměl žádné účinky. Z tohoto hlediska s nimi tvoří jednotu, protože jak 

předpoklady způsobilosti pohledávek k započtení, tak právní úkon směřující k započtení 

náleží k předpokladům, za nichž závazky započtením zaniknou. 

Kdyby tedy žalovaný mohl účinně vznést námitku započtení v řízení o pohledávce 

žalobce, vůči níž taková námitka směřuje, jen jestliže by již před okamžikem koncentrace 

řízení skutkově tvrdil, že má vzájemnou pohledávku za žalobcem, a přednesl i ostatní 

skutková tvrzení o splnění předpokladů způsobilosti pohledávky žalobce a jeho vzájemné 

pohledávky k započtení a o těchto skutkových tvrzeních navrhl důkazní prostředky, 

znamenalo by to, že soud by nemohl přihlédnout k zániku pohledávky žalobce v důsledku 

námitky započtení vznesené žalovaným po okamžiku, ve kterém došlo ke koncentraci řízení, 

pokud některá skutečnost, na níž je založeno splnění předpokladů způsobilosti vzájemných 

pohledávek účastníků řízení k započtení, nastala před tímto okamžikem, ale žalovaný ji včas 

skutkově netvrdil nebo o ní nenavrhoval důkazní prostředky a nevyšla v řízení najevo ani 

                                                             
680 Obdobně Drápal, L. in Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M. a kol. – op. cit. v pozn. 670, s. 639 
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jinak, zejména ze skutkových tvrzení žalobce, které žalobce včas přednesl, a provedením 

důkazních prostředků, které o nich žalobce včas navrhl. 

Námitka započtení ovšem náleží k obranám žalovaného proti pohledávce uplatněné 

žalobcem.681 Přestože se od jiných obran liší tím, že v jejím důsledku se žalovaný nejen 

ubrání žalobě, nýbrž dosáhne i zániku žalobcovy pohledávky, sdílí s nimi jejich společné 

postavení rubu práva na žalobu. Mohou-li i ostatní obrany žalovaného spočívat jen na 

skutkových tvrzeních a důkazních prostředcích, které žalovaný uplatnil včas, měl by se stejný 

závěr prosadit i pro námitku započtení. Jestliže se tedy námitka započtení vznesená 

žalovaným v řízení vůči soudu poměřuje hlediskem včasného uplatnění potřebných 

skutkových tvrzení a návrhů na provedení důkazních prostředků o nich, je výsledek stejný 

jako u skutkových tvrzení a návrhů na provedení důkazních prostředků o jednostranném 

právním úkonu směřujícím k započtení proti pohledávce žalobce, který žalovaný po zahájení 

řízení o této žalobcově pohledávce učinil mimo řízení. Rozdíl spočívá jen v tom, že námitka 

započtení, kterou vznese žalovaný vůči soudu až do vydání rozhodnutí, jímž se končí odvolací 

řízení, obstojí vždy z hlediska včasného tvrzení o právním důvodu zániku pohledávky žalobce 

započtením a včasného návrhu na provedení důkazního prostředku o tomto skutkovém 

tvrzení, protože samotný právní důvod zániku vzájemných pohledávek účastníků řízení 

představuje novou skutečnost, jež zde nebyla, dokud se o námitce započtení nedozvěděl 

žalobce. 

Stejné řešení se ostatně přijímá i pro námitku promlčení, kterou žalovaný může vznést 

i poté, co nastala koncentrace řízení, protože jde o hmotně právní úkon, který má sám o osobě 

význam nové skutečnosti, již žalovaný dosud nemohl tvrdit ani o ní navrhovat důkazní 

prostředky, protože nastala až tím, že žalovaný tuto námitku vznesl. Skutkové okolnosti, na 

nichž se námitka promlčení zakládá, však musejí v řízení vyjít najevo procesně přípustným 

způsobem, tedy především ze skutkových tvrzení, která účastníci řízení včas uplatnili, a 

z důkazů provedených důkazními prostředky, které účastníci řízení včas navrhli.682 Jak 

námitku započtení, tak námitku promlčení tedy žalovaný může vznést bez ohledu na okamžik 

koncentrace řízení, avšak jejich prostřednictvím nemůže soud přihlížet ke skutkovým 

tvrzením ani důkazním prostředkům, které účastníci řízení neuplatnili včas. 

                                                             
681 V minulosti se rozlišovaly obrany, které mířily k nedostatku procesních podmínek, a námitky, kterými 
žalovaný uplatňoval důvody, které měly vést k zamítnutí žaloby (Winterová, A. in Winterová, A. a kol. – Civilní 
právo procesní. Praha: Linde Praha, 2008, s. 380). 
682 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2008, sp. zn. 32 Cdo 4291/2007, uveřejněný ve Sbírce soudních 
rozhodnutí a stanovisek pod č. 101/2008  
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Mimoto s uplatněním námitky započtení v řízení o pohledávce žalobce je spojeno 

nebezpečí průtahů řízení, usiluje-li žalovaný jejím vznesením pouze o oddálení rozhodnutí ve 

věci, zejména tím, že k započtení použije pohledávku nejistou nebo obtížně prokazatelnou. 

Tomuto nebezpečí měl v minulosti předcházet předpoklad likvidity pohledávek. Jeho obsah, 

poměr tohoto předpokladu k pravosti pohledávek i otázka, zda likvidita pohledávek má pouze 

význam v procesním právu, anebo zda má také hmotně právní rozměr, však byly předmětem 

mnoha sporů, a proto již osnova československého občanského zákoníku z roku 1937 od 

tohoto předpokladu upustila.683 Za nynějšího stavu procesního práva tedy obmyslným 

průtahům v řízení způsobeným žalovaným, který vznáší námitku započtení, brání pouze 

koncentrace řízení, která jej nutí tvrdit skutečnosti rozhodné z hlediska předpokladů 

způsobilosti pohledávek k započtení a navrhovat o nich důkazní prostředky zásadně jen do 

okamžiku, kdy účinky koncentrace řízení nastaly.  

To přirozeně nevylučuje, že dokazování o těchto skutečnostech bude obtížnější než 

získání potřebných skutkových zjištění o pohledávce žalobce, která je předmětem řízení, a 

zabrání vydání rozhodnutí o této pohledávce, ačkoli by k němu jinak mohl soud přistoupit, 

kdyby žalovaný neučinil součástí své obrany také námitku započtení vzájemné pohledávky za 

žalobcem, jejíž prokázání je spojeno s obtížemi, zejména vyžaduje-li provedení důkazu 

výslechem svědků nebo znaleckým posudkem, zatímco k prokázání pohledávky žalobce 

postačovaly listiny nebo se potřebné skutkové zjištění zakládalo na uznání dluhu nebo uznání 

závazku. Na druhé straně nepoctivý záměr může sledovat i žalobce, který v rozporu se 

skutečností popírá vzájemnou pohledávku žalovaného způsobilou k započtení, jen aby 

neztratil spor v důsledku námitky započtení vznesené žalovaným. Průtahy řízení spojené 

s námitkou započtení tedy nemusí být nutně důsledkem postupu žalovaného, a to tím spíše, že 

žalovaný vznesením námitky započtení vykonává své oprávnění, jež mu přísluší v oblasti 

hmotného práva, a ohledně své vzájemné pohledávky za žalobcem vystupuje v právním 

postavení věřitele, který nejen usiluje zprostit se jako dlužník pohledávky žalobce svého 

odpovídajícího závazku, nýbrž jako věřitel vzájemné pohledávky současně dosáhnout i jejího 

uspokojení.  

Zvláštnosti vykazuje směnečné a šekové řízení. K započtení může soud přihlédnout, 

jen jestliže účinky právního úkonu směřujícího k započtení směnečné nebo šekové 

pohledávky, popřípadě pohledávky zajištěné směnkou, nastaly před vydáním směnečného 

nebo šekového platebního rozkazu. Nestačí přitom, jestliže se směnečná nebo šeková 

                                                             
683 K otázkám spojeným s pojmem likvidity pohledávek blíže Nýdl, B. – op. cit. v pozn. 29, s. 42 a  násl. 
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pohledávka, popřípadě pohledávka zajištěná směnkou, setkaly se vzájemnou pohledávkou 

žalovaného jako způsobilé k započtení v době před vydáním směnečného nebo šekového 

platebního rozkazu, nýbrž v době před jeho vydáním již musel být učiněn právní úkon 

směřující k započtení a tento právní úkon již musel nabýt účinnosti. K námitce započtení 

uplatněné po vydání směnečného nebo šekového platebního rozkazu proto soud při 

rozhodování o tom, zda směnečný nebo šekový platební rozkaz ponechá v platnosti, 

nepřihlíží.684 Jeho správnost se posuzuje podle stavu, který zde byl v okamžiku vydání 

směnečného nebo šekového platebního rozkazu.685 Předmětem řízení o námitkách proti 

směnečnému nebo šekovému platebnímu rozkazu již totiž není směnečná nebo šeková 

pohledávka žalobce, nýbrž jen rozhodování o tom, zda soud ponechá směnečný nebo šekový 

platební rozkaz v platnosti.686 

V § 98 o.s.ř. se pak vytyčuje hranice mezi námitkou započtení jako hmotněprávním 

úkonem, který žalovaný činí vůči soudu, a vzájemnou žalobou, kterou žalovaný podle § 97 

odst. 1 o.s.ř. za řízení uplatňuje svá práva proti žalobci. Vzájemným návrhem je podle § 98 

o.s.ř. i projev žalovaného, jímž proti žalobci uplatňuje svou pohledávku k započtení, avšak jen 

pokud navrhuje, aby bylo přisouzeno více, než co uplatnil žalobce. Jinak soud posuzuje 

takový projev jen jako obranu proti návrhu. Z toho vyplývá, že o námitku započtení jako 

součást obrany žalovaného jde tam, kde žalovaný vůči žalobci k započtení uplatňuje 

pohledávku, která je nižší než pohledávka žalobce, jež je předmětem řízení, nebo tam, kde se 

výše vzájemných pohledávek účastníků řízení rovná. Žalobci nemůže soud na základě 

námitky započtení vznesené žalovaným uložit, aby splnil vzájemnou pohledávku žalovaného 

použitou k započtení.687 Převyšuje-li vzájemná pohledávka žalovaného, kterou namítl 

k započtení, pohledávku žalobce, vůči níž započtení směřuje, a žádá-li žalovaný současně, 

                                                             
684 Tak i Derka, L. – Typické procesní chyby účastníků ve sporech o zaplacení směnky, Bulletin advokacie, 
2007, č. 12, s. 29. L. Sadecký připouští, že by mohlo postačovat jen odeslání jednostranného právního úkonu 
žalovaného směřujícího proti směnečné pohledávce žalobce v době před vydáním směnečného platebního 
rozkazu, aniž by musel před jeho vydáním žalobci také dojít (Sadecký, L. – Námitka započtení uplatněná proti 
směnečnému platebnímu rozkazu, Právní rádce, 2010, č. 7, s. 58 – 59). Jednostranný právní úkon směřující 
k započtení však nemůže nabýt účinností dříve, než bude doručen adresátovi, a proto jeho pouhé odeslání 
adresátovi nepřivodí žádné právní následky. Má-li proto právní důvod započtení nastat jako právní skutečnost 
nejpozději v době vydání směnečného, popřípadě šekového platebního rozkazu, musí v této době být již doručen 
adresátovi a strana jeho účinnost nesmí vázat na skutečnosti, které nastanou až po vydání směnečného, popřípadě 
šekového platebního rozkazu.  
685 V poměru ke směnečnému platebnímu rozkazu shodně rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 7. 2007, sp. zn. 
Odo 63/2006, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 31/2008. Opačně Ústavní soud 
v usnesení ze dne 8. 9. 2009, sp. zn. I. ÚS 2304/08, podle něhož obrana dlužníka založená na započtení 
dovršeném do konce námitkové lhůty by musela být respektována. 
686 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. 6. 2004, sp. zn. 7 Cmo 159/2002, uveřejněný v časopisu 
Právní rozhledy, 2005, č. 2, s. 165 a násl. 
687 Mruzek, K. – op. cit. v pozn. 674, s. 577 
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aby mu soud přiznal rozdíl, o který jeho pohledávka převyšuje pohledávku žalobce, jde o 

vzájemnou žalobu, avšak jen v té části, která odpovídá rozdílu mezi oběma pohledávkami.688 

Výše vzájemných pohledávek účastníků řízení, jež navzájem uplatňují, a to žalobce 

žalobou a žalovaný námitkou započtení, popřípadě vzájemnou žalobou, však není jediným 

hlediskem pro určení, zda žalovaný vznesl námitku započtení jen jako obranu proti žalobcově 

pohledávce, nebo zda jde i o vzájemnou žalobu. Žalovaný totiž může k započtení proti 

pohledávce žalobce, která je předmětem řízení, namítnout i svou vzájemnou pohledávku, 

která je stejně vysoká nebo nižší než pohledávka žalobce, ale žalovaný použil k započtení jen 

její část, zatímco zbytek své vzájemné pohledávky za žalobcem žádá přisoudit. I pak 

v rozsahu tohoto rozdílu představuje jeho projev vzájemnou žalobu, i když jeho vzájemná 

pohledávka nepřevyšuje pohledávku žalobce, která je předmětem řízení.689 

Jakkoli vzájemnou žalobou sleduje žalovaný projednání svého práva vůči žalobci ve 

stejném řízení, v jakém žalobce uplatňuje své právo vůči žalovanému, musí soud projednání 

vzájemné žaloby vyloučit do samostatného řízení, jestliže by zjistil okolnost, která brání 

společnému řízení, zejména rozdílnou věcnou příslušnost pro řízení o žalobě a o vzájemné 

žalobě nebo překážku výlučné místní příslušnosti, jež svědčí jinému soudu než soudu, u 

kterého byla podána žaloba. Podle § 97 odst. 2 o.s.ř. pak soud může vzájemnou žalobu 

vyloučit k samostatnému řízení, jestliže by tu nebyly podmínky pro spojení věcí, jež určuje § 

112 odst. 1 o.s.ř. Jinak je soud, který je příslušný k řízení o žalobě, podle § 89 o.s.ř. místně 

příslušný i k řízení o vzájemné žalobě. 

Naproti tomu projednání námitky započtení soud do samostatného řízení vyloučit 

nesmí, protože povaha námitky započtení vyžaduje její projednání ve stejném řízení, v jakém 

soud projednává pohledávku žalobce, vůči níž námitka započtení směřuje.690 Námitka 

započtení má význam hmotněprávního úkonu, který působí zánik žalobcovy pohledávky 

v rozsahu, v jakém se kryje se vzájemnou pohledávkou žalovaného, kterou žalovaný 

k započtení použil. Stejně jako jednostranný právní úkon žalovaného směřující k započtení 

proti pohledávce žalobce, která je předmětem řízení, učiněný mimo řízení je námitka 

                                                             
688 Tak rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2011, sp. zn. 33 Cdo 1177/2009, nebo rozsudek Nejvyššího 
soudu ze dne 24. 2. 2010, sp. zn. 33 Cdo 3799/2007. V tomto rozhodnutí se však přehlíží, že obrana žalovaného 
se nemusí omezit na námitku započtení. Tím méně je námitka započtení výrazem uznání pohledávky žalobce 
žalovaným, který ji vznesl. 
689 Na to, že pro úsudek o projevu žalovaného má vliv nejen výše jeho vzájemné pohledávky za žalobcem, ale i 
rozsah, v jakém ji započetl proti pohledávce žalobce, poukazuje i Drápal, L. in Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., 
Mazanec, M. a kol. – op. cit. v pozn. 670, s. 639. 
690 Nález Ústavního soudu ze dne 5. 11. 1997, sp. zn. II. ÚS 159/97, uveřejněný ve Sbírce nálezů a usnesení 
Ústavního soudu, svazek 9. Praha: C. H. Beck, 1998, str. 219 a násl., pod č. 135/1997 nebo rozsudek Nejvyššího 
soudu ze dne 19. 7. 2005, sp. zn. 33 Odo 67/2005, uveřejněný v Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu 
pod č. C 3626 
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započtení součástí skutkového děje, kterým je vymezen předmět řízení. Tato okolnost překáží 

vyloučení námitky započtení k samostatnému projednání. Důvodem pro vyloučení námitky 

započtení k samostatnému projednání pak nemůže být ani rozdílná věcná příslušnost nebo 

výlučná místní příslušnost jiného soudu k řízení o takové pohledávce, protože námitka 

započtení není procesní úkon, ohledně něhož by soud zkoumal splnění podmínek řízení. 

Vždyť rozhodnutí o vzájemné pohledávce, kterou žalovaný uplatnil námitkou započtení, 

nemusí vůbec příslušet do pravomoci soudů podle § 7 o.s.ř. Soud zkoumá, jen je-li taková 

vzájemná pohledávka způsobilá k jednostrannému započtení proti pohledávce žalobce, aby 

mohl zjistit, zda v oblasti hmotného práva nastal nebo by mohl nastat zánik pohledávky 

žalobce, která je předmětem řízení, započtením se vzájemnou pohledávkou žalovaného 

v rozsahu, v jakém se kryjí. 

Ani tam, kde se podle § 98 o.s.ř. projev žalovaného, jímž proti žalobci uplatňuje svou 

pohledávku k započtení, posuzuje v rozsahu, v jakém žalovaný žádá, aby mu bylo přisouzeno 

více, než co uplatnil žalobce, jako vzájemná žaloba, však takovou vzájemnou žalobu patrně 

nelze vyloučit k samostatnému projednání.691 Projev žalovaného, kterým vůči žalobci uplatnil 

k započtení svou vzájemnou pohledávku za žalobcem, se sice posuzuje jako pouhá obrana 

žalovaného jen zčásti a ve zbytku jde o vzájemnou žalobu, avšak obě části tohoto úkonu 

žalovaného jsou natolik spjaty, že tato okolnost zřejmě soudu nedovoluje, aby v rozsahu 

rozdílu, který představuje vzájemnou žalobu, věc vyloučil k samostatnému řízení postupem 

podle § 97 odst. 2 o.s.ř. 

Uplatní-li žalovaný své právo proti žalobci vzájemnou žalobou, musí soud zkoumat 

splnění podmínek řízení, jejichž neodstranitelný nedostatek, který brání jejímu projednání, 

povede k zastavení řízení. Námitka započtení na rozdíl od vzájemné žaloby nepředstavuje 

procesní úkon, ohledně něhož by soud musel zkoumat splnění procesních podmínek, nýbrž je 

hmotněprávním úkonem žalovaného, třebaže jej adresuje soudu. Proto námitkou započtení 

nedochází k zahájení řízení a jejímu uplatnění nepřekáží ani okolnost, že stejnou pohledávku, 

jakou žalovaný namítl k započtení, žalovaný zcela nebo zčásti uplatnil žalobou nebo 

vzájemnou žalobou v jiném řízení. Jinak vyjádřeno, žalovaný může vznést námitku započtení 

své vzájemné pohledávky za žalobcem, i když stejná pohledávka již je předmětem jiného 

řízení.692 Překážka věci zahájené zde nemá místo.693 Ostatně podle § 82 odst. 1 o.s.ř. je řízení 

                                                             
691 Drápal, L. in Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M. a kol. – op. cit. v pozn. 670, s. 640 
692 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 6. 1998, sp. zn. 2 Cdon 1506/96, uveřejněný ve Sbírce soudních 
rozhodnutí a stanovisek pod č. 21/1999 
693 Tak i Šoltýs, L.´ – op. cit. v pozn. 675, s. 29 nebo Mruzek, K. – op. cit. v pozn. 674, s. 577 a v rozhodovací 
činnosti soudů rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2003, sp. zn. 25 Cdo 1934/2001, uveřejněný v Souboru 
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zahájeno dnem, kdy došel soudu návrh na jeho zahájení nebo kdy bylo vydáno usnesení, 

podle něhož se řízení zahajuje bez návrhu. Námitka započtení však návrh na zahájení řízení 

nepředstavuje.694 Obdobně uplatnění pohledávky k započtení nepřekáží, pokud žalovaný 

vznesl námitku započtení za použití své vzájemné pohledávky za žalobcem, která mu již byla 

pravomocně přiznána. Ani zde nejedná proti překážce věci pravomocně rozsouzené.695 Tím 

méně pak brání vznesení námitky započtení okolnost, že stejnou pohledávku uplatnil 

žalovaný námitkou započtení také v jiném řízení. Může však mít význam pro úsudek soudu, 

zda vzájemná pohledávka žalovaného za žalobcem nezanikla již v důsledku námitky 

započtení vznesené žalovaným v tomto jiném řízení. 

Jestliže soud v řízení, v němž žalovaný vznesl námitku započtení, nezkoumá, zda 

ohledně pohledávky, kterou touto námitkou žalovaný uplatňuje, jsou splněny podmínky 

řízení, znamená to, že žalovaný může vznést námitku započtení nejen za použití pohledávky, 

o níž soudy vůbec nemohou rozhodovat,696 nýbrž i pohledávky, ohledně níž strany soudům 

odňaly pravomoc sjednáním rozhodčí smlouvy. Soud v řízení, ve kterém žalovaný vznesl 

námitku započtení, rozhoduje jen o pohledávce žalobce, která je předmětem řízení. 

Předmětem jeho rozhodování se nestává vzájemná pohledávka žalovaného použitá k námitce 

započtení. O této pohledávce soud žádné rozhodnutí nevydá. Jako se žalovaný námitkou 

započtení nedomáhá rozhodnutí o své vzájemné pohledávce, nýbrž pouze při své obraně proti 

pohledávce žalobce tvrdí zánik žalobcovy pohledávky započtením se svou vzájemnou 

pohledávkou v rozsahu, v jakém se kryjí, ani soud neučiní žádný výrok o povinnosti žalobce 

odpovídající vzájemné pohledávce žalovaného, nýbrž pouze jako předběžnou otázku pro 

rozhodnutí o žalobcově pohledávce popřípadě vyřeší, zda zanikla v důsledku námitky 

započtení. Rozhodčí smlouva tedy překáží uplatnění pohledávky žalobou nebo vzájemnou 

žalobou, ale neodnímá účastníkovi právo uplatnit ji před soudem námitkou započtení. 

Soud musí k zániku této pohledávky, jenž v důsledku námitky započtení nastal 

v oblasti hmotného práva, přihlédnout, vyšel-li v řízení přípustným způsobem najevo. 

Nezasahuje tím do pravomoci rozhodce nebo stálého rozhodčího soudu. Opačný závěr by 

nastolil rozpor mezi rozhodnutím soudu a skutečným stavem oblasti hmotného práva, ačkoli 

zohlednění tohoto stavu ve výroku rozhodnutí soudu procesní předpisy nepřekážejí. Má tedy 
                                                                                                                                                                                              
civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu pod č. C 2076, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 10. 2010, sp. 
zn. 21 Cdo 1390/2009; opačně Židlík, R. – op. cit. v pozn. 506, č. 7 – 8, s. 14 
694 Na to poukazuje Šoltýs, L.´ – op. cit. v pozn. 675, s. 26. Nejde přirozeně ani o způsoby zahájení řízení 
upravené v § 82 odst. 2 a 3 o.s.ř. 
695 Hrdlička, J. – Započtení pohledávky v občanském soudním řízení, Socialistická zákonnost, 1964, č. 9, s. 47 
nebo Ševčík, M. in Ševčík, M., Ficová, S. – Občiansky súdny poriadok. Komentár, I. diel. Praha: C. H. Beck, 
2012, s. 349 
696 Tak i Šoltýs, L.´ – op. cit. v pozn. 675, s. 28 
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přednost hmotněprávní účinek započtení. Ostatně žalovanému ani v případě úspěchu ve věci 

způsobeného vznesením námitky započtení nic nebrání, aby o svou vzájemnou pohledávku, 

ohledně níž strany sjednaly rozhodčí smlouvu, žaloval v rozhodčím řízení, jakkoli se 

vystavuje nebezpečí ztráty takového sporu, zjistí-li rozhodce nebo stálý rozhodčí soud, že 

jeho pohledávka v důsledku provedeného započtení zanikla. Je tedy postup soudu stejný 

v případě, že žalovaný vznese námitku započtení právním úkonem adresovaným soudu, jako 

v případě, že jen skutkově tvrdí započtení provedené mimo řízení. V obou případech je soud 

posoudí z hlediska jejich důsledků pro trvání pohledávky žalobce, i kdyby vzájemnou 

pohledávku žalovaného strany rozhodčí smlouvou podřídily pravomoci rozhodce nebo stálého 

rozhodčího soudu. 

Totéž ovšem platí i naopak. Uplatnil-li žalobce v rozhodčím řízení pohledávku za 

žalovaným a žalovaný vznesl námitku započtení za použití vzájemné pohledávky, ohledně níž 

se rozhodci nebo stálému rozhodčímu soudu, který rozhodčí řízení vede, nedostává 

pravomoci, je přesto rozhodce nebo stálý rozhodčí soud oprávněn učinit si úsudek o tom, zda 

v důsledku takto provedeného započtení žalobcova pohledávka zanikla. Nemůže o této 

pohledávce přirozeně nijak rozhodnout a jeho úsudek se opět projeví jen v odůvodnění 

rozhodčího nálezu. I v rozhodčím řízení tedy žalovaný může vznést námitku započtení za 

použití vzájemné pohledávky za žalobcem, ohledně níž strany vůbec nesjednaly rozhodčí 

smlouvu, a proto náleží do pravomoci soudů, anebo založily pravomoc jiného rozhodce nebo 

stálého rozhodčího soudu, než jaký má pravomoc rozhodnout o pohledávce žalobce, která je 

předmětem rozhodčího řízení, v němž žalovaný námitku započtení vznesl. Na druhé straně ve 

sjednání rozhodčí smlouvy by za určitých okolností bylo možné spatřovat smluvený zákaz 

započtení takové pohledávky s pohledávkami, jež pravomoci stejného rozhodce nebo stálého 

rozhodčího soudu podrobeny nejsou, pokud by k takovému závěru bylo možné dospět 

výkladem projevu vůle stran obsaženého v rozhodčí smlouvě.  

Třebaže uplatněním námitky započtení nedochází k zahájení řízení, přihlásila se 

rozhodovací činnost soudů k závěru, že za uplatnění práva u soudu nebo jiného příslušného 

orgánu, které podle § 112 ObčZ vede ke stavení promlčecí lhůty, je třeba vedle podání žaloby 

nebo vzájemné žaloby třeba považovat i námitku započtení.697 Okamžikem, kdy žalovaný 

vůči soudu vznesl námitku započtení, tedy přestává běžet promlčecí lhůta ohledně vzájemné 

pohledávky žalovaného za žalobcem, kterou žalovaný k této námitce použil, a to v rozsahu, 

v jakém tuto pohledávku k započtení namítl.  Pokračuje-li pak řádně v řízení a jeho vzájemná 

                                                             
697 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 25 Cdo 874/2005, uveřejněný ve Sbírce soudních 
rozhodnutí a stanovisek pod č. 5/2008 
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pohledávka za žalobcem v důsledku námitky započtení zcela nebo zčásti nezanikla, staví se 

promlčecí lhůta až do pravomocného skončení řízení, ve kterém žalovaný vznesl námitku 

započtení.  

Tím spíše je pak třeba námitku započtení vznesenou podle § 98 o.s.ř. považovat za 

důvod stavení promlčecí lhůty v obchodních závazkových vztazích. Podle § 402 ObchZ 

přestává promlčecí doba běžet, když věřitel za účelem uspokojení nebo určení svého práva 

učiní jakýkoli právní úkon, který se považuje podle předpisu upravujícího soudní řízení za 

jeho zahájení nebo za uplatnění práva v již zahájeném řízení. Takovým uplatněním práva 

v řízení, které již bylo zahájeno, je jistě i námitka započtení.698 Pokud by se však vzájemná 

pohledávka žalovaného uplatněná k započtení proti pohledávce žalobce vztahovala k téže 

smlouvě nebo k několika smlouvám uzavřeným na základě jednoho jednání nebo několika 

souvisejících jednání, přestává ohledně ní běžet promlčecí lhůta podle § 404 odst. 1 ObchZ již 

dnem, kdy bylo zahájeno řízení ohledně pohledávky žalobce, proti níž námitka započtení 

vznesená žalovaným směřuje. Nezanikne-li pak vzájemná pohledávka žalovaného za 

žalobcem v důsledku námitky započtení zcela, platí za obdobného použití § 405 odst. 1 

ObchZ, že promlčecí lhůta nepřestala běžet. Pokud by se však pohledávka žalovaného 

uplatněná námitkou započtení v době skončení řízení o pohledávce žalobce, proti níž ji 

žalovaný k započtení uplatnil, promlčela nebo do skončení promlčecí lhůty zbývá méně než 

rok, prodlužuje se promlčecí lhůta podle § 405 odst. 2 ObchZ tak, že neskončí dříve než jeden 

rok ode dne, kdy pravomocně skončilo řízení, ve kterém ji žalovaný uplatnil námitkou 

započtení. 

Přesto lze mezi závěrem, že uplatnění námitky započtení nezakládá překážku věci 

zahájené, a závěrem o stavení promlčecí lhůty v důsledku vznesení této námitky pociťovat 

určité napětí. Námitkou započtení vznesenou v řízení žalovaný vskutku svou pohledávku 

nevymáhá způsobem, který by měl vést k uložení odpovídající povinnosti žalobci ani k určení 

této pohledávky žalovaného. Námitkou započtení žalovaný nežádá soud, aby mu přiznal 

právo nebo aby určil, že mu za žalobcem přísluší pohledávka. Právě naopak, žalovaný usiluje 

o poskytnutí ochrany svému právnímu postavení tím, že tvrdí úplný nebo částečný zánik 

pohledávky žalobce, která je předmětem v řízení, v důsledku započtení. Jde o součást jeho 

obrany proti právu uplatněnému žalobcem, avšak sám po žalobci nic nepožaduje. Ani 

okolnost, že započtením své vzájemné pohledávky žalovaný dosáhne nejen zproštění závazku 
                                                             
698 Totéž by platilo i pro námitku započtení v řízení před jiným orgánem veřejné moci, pokud má pravomoc 
rozhodovat o soukromoprávních pohledávkách, protože i uplatnění práva v řízení před takovým jiným orgánem 
veřejné moci vede ke stavení promlčecí lhůty podle § 402 ObchZ (shodně rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 
1. 2006, sp. zn. 20 Cdo 3023/2005). 
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vůči žalobci, nýbrž i uspokojení své vlastní pohledávky za žalobcem, nic nemění na tom, že 

námitku započtení nelze srovnávat s uplatněním pohledávky žalobou nebo vzájemnou 

žalobou. Pro soud představují důsledky započtení, které spočívají v zániku pohledávky 

žalobce, jen předběžnou otázku, kterou popřípadě musí vyřešit, aby mohl rozhodnout ve věci. 

Vznesení námitky započtení tedy ohledně vzájemné pohledávky žalovaného, kterou žalovaný 

k započtení použil, neznamená zahájení řízení, nezakládá překážku věci zahájené a nebrání jí 

ani překážka věci zahájené nebo pravomocně rozsouzené z jiného řízení.699 Rozhodnutí soudu 

pak v poměru ke vzájemné pohledávce žalovaného, na níž námitka započtení spočívala, 

nenabývá právní moci, ani když je tato námitka důvodem k zamítnutí žaloby ani když naopak 

soud dospěje k závěru, že žalovanému za žalobcem taková vzájemná pohledávka vůbec 

nepřísluší. 

Se závěrem, že námitka započtení nevede k zahájení řízení o vzájemné pohledávce 

žalovaného, kterou k této námitce použil, se snáší závěr o tom, že se přesto staví promlčecí 

lhůta ohledně této pohledávky v rozsahu, v jakém ji žalovaný použil k započtení proti 

pohledávce žalobce, jen jestliže má uplatnění práva, s nímž se pro oblast hmotného práva pojí 

důsledky, jež se projeví v běhu promlčecí lhůty, širší význam, než jen podání žaloby, jiného 

návrhu na zahájení řízení o právu, jež je předmětem promlčení, anebo vzájemné žaloby. 

Uplatněním práva rovnocenným z hlediska účinků pro běh promlčecí lhůty by pak byla i 

námitka započtení vzájemné pohledávky žalovaného, byť sama nepůsobí zahájení řízení, 

nýbrž žalovaný ji vznáší v řízení již zahájeném, popřípadě žalobce proti pohledávce uplatněné 

vzájemnou žalobou. Stejný dopad by pak mělo vznesení námitky započtení i tam, kde se 

uplatnění práva u soudu nebo jiného příslušného orgánu vyžaduje k odvrácení zániku práva 

v důsledku marného uplynutí propadné lhůty. Na druhé straně ke stavení promlčení, 

popřípadě k odvrácení zániku práva v důsledku marného uplynutí propadné lhůty, zřejmě 

vede jen námitka započtení, kterou účastník řízení uplatňuje vůči soudu, jakkoli její 

hmotněprávní účinky pro trvání vzájemných pohledávek nemohou nastat dříve, než je 

doručena druhému účastníku. Z toho vyplývá, že právní úkon směřující k započtení nemá vliv 

na běh promlčecí ani prekluzívní lhůty, ani když se účastník poté takového právního úkonu 

v řízení dovolá skutkovým tvrzením o zániku vzájemných pohledávek započtením. 

                                                             
699 O otázku, zda se vznesení námitky započtení pojí se založením překážky věci zahájené, se však vedly spory i 
v předválečné nauce (jejich přehled podává Nýdl, B. – op. cit. v pozn. 29, s. 209 a násl.). Oproti nynějšímu stavu 
však bylo rozhodnutí o tom, je-li nebo není-li tu vzájemná pohledávka, kterou žalovaný uplatňoval ke 
kompenzaci, podle § 411 věta druhá zákona č. 113/1895 ř.z., o soudním řízení v občanských rozepřích právních 
(civilní řád soudní), ve znění pozdějších předpisů, způsobilé nabýt právní moci, a to až do částky, kterou má být 
vzájemná pohledávka započtena.   
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Vznesením námitky započtení se vzájemná pohledávka žalovaného za žalobcem, 

kterou žalovaný uplatňuje k započtení proti pohledávce žalobce, nestává předmětem řízení. 

Předmětem řízení zůstává výlučně žalobcova pohledávka, jejíž zánik usiluje žalovaný přivodit 

započtením, aby se tak této pohledávce ubránil. Již tato okolnost vylučuje, aby vznesení 

námitky započtení otevřelo možnost hlavní intervence podle § 91a o.s.ř., podle něhož kdo si 

činí nárok zcela nebo částečně na věc nebo právo, o němž probíhá řízení mezi jinými 

osobami, může až do pravomocného skončení tohoto řízení podat žalobu proti těmto 

účastníkům. Není-li vzájemná pohledávka žalovaného uplatněná námitkou započtení 

předmětem řízení, nemůže do něj vstoupit hlavní intervenient žalobou proti dosavadním 

účastníkům a uplatnit k ní své právo, ani když tvrdí, že tato pohledávka přísluší jemu, nikoli 

žalovanému. Žalovaný se nedomáhá jejího přiznání vůči žalobci, ale používá ji jen jako 

základ pro obranu proti pohledávce uplatněné žalobcem, jež může nanejvýš přivodit zamítnutí 

žaloby. Ani úspěch žalovaného, jehož dosáhl právě za použití pohledávky, k níž si činí právo 

třetí osoba, k započtení, se právního postavení této třetí osoby nemůže dotknout.700    

Naopak vedlejší intervence v souvislosti s námitkou započtení v řízení má místo, a to 

bez ohledu na to, zda byla vznesena úkonem adresovaným soudu, nebo mimo řízení. 

Uplatnění vzájemné pohledávky žalovaného k započtení proti žalobci může představovat 

důvod, pro který má třetí osoba zájem na výsledku řízení. Nabyl-li žalovaný pohledávku, 

kterou použil ke vznesení námitky započtení, úplatným postoupením, má jistě postupitel 

právní zájem na úspěchu žalovaného. Kdyby se ukázalo, že taková vzájemná pohledávka 

neexistuje nebo nemá vlastnosti sjednané ve smlouvě o postoupení pohledávky, odpovídal by 

postupitel postupníkovi, popřípadě by postupník byl oprávněn od smlouvy o postoupení 

pohledávky odstoupit a žádat vrácení úplaty. Postupitel může s obdobným zájmem na 

výsledku řízení vstoupit jako vedlejší účastník i na straně žalobce, pokud žalobce pohledávku, 

která je předmětem řízení, nabyl úplatným postoupením a žalovaný vznesl námitku započtení 

své pohledávky za postupitelem. Kdyby žalovaný v důsledku toho dosáhl zamítnutí žaloby, 

odpovídal by postupitel žalobci jako postupníkovi podle § 527 odst. 1 písm. c) ObčZ.701 

Vedlejší intervenient ovšem nemá právo sám vznést námitku započtení vzájemné 

pohledávky žalovaného proti pohledávce žalobce, která je předmětem řízení, jen protože je 

v procesním postavení vedlejšího účastníka. Jeho oprávnění provést takové započtení by 

muselo vyvěrat z hmotného práva, avšak pak nesouvisí s jeho procesním postavením. Kdyby 

vedlejší intervenient, který v řízení podporuje žalovaného, vznesl námitku započtení, aniž by 

                                                             
700 Nýdl, B. – op. cit. v pozn. 29, s. 203 – 204 
701 Tyto příklady uvádí Nýdl, B. – op. cit. v pozn. 29, s. 206 
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se mu v oblasti hmotného práva dostávalo oprávnění učinit jednostranný právní úkon 

směřující k takovému započtení, neměla by tato námitka žádné účinky, ani kdyby ji žalovaný 

schválil, protože by zde chyběl předpoklad vzájemnosti pohledávek. Jestliže by nenastaly 

zamýšlené účinky pro trvání vzájemných pohledávek žalobce a žalovaného v oblasti 

hmotného práva, byla by námitka započtení vznesená vedlejším účastníkem bezcenná i 

z hlediska řízení. 

Námitku započtení sice žalovaný vznáší obyčejně tam, kde předmětem řízení je 

povinnost k plnění, může se však uplatnit i v řízení o určení práva nebo povinnosti. Žalovaný 

se v takovém řízení může ubránit žalobě tím, že proti pohledávce, jejíž určení je předmětem 

řízení, vznese námitku započtení své vzájemné pohledávky za žalobcem, aby tak v oblasti 

hmotného práva přivodil zánik obou pohledávek v rozsahu, v jakém se kryjí, a odvrátil tak 

určení žalobcovy pohledávky.702 Žalovaný přirozeně může také skutkově tvrdit, že 

pohledávka, jejíhož určení se žalobce domáhá, zanikla započtením na základě právního úkonu 

směřujícího k započtení, jenž se stal mimo řízení, ať před jeho zahájením nebo později. Zánik 

pohledávek započtením však může skutkově tvrdit i žalobce, jestliže se domáhá určení, že za 

ním žalovaný naopak pohledávku nemá, popřípadě může žalobce v takovém řízení namítnout 

započtení své vzájemné pohledávky za žalovaným, aby dosáhl určení, že pohledávka 

žalovaného neexistuje.  

Pravidelným jevem při uplatnění námitky započtení v řízení o pohledávce žalobce je 

postup žalovaného, kterým námitku započtení své pohledávky vznáší jen in eventum, pro 

případ, že žalobci náleží pohledávka, která je předmětem řízení, tato pohledávka je 

vymahatelná a jiná obrana žalovaného nemůže vést k zamítnutí žaloby. Žalovaný tedy vznáší 

námitku započtení, jen jestliže je toho nezbytně třeba k vítězství ve sporu.703 Jen za této 

podmínky je ochoten připravit se o vzájemnou pohledávku za žalobcem. Neuvede-li žalovaný 

něco jiného, je třeba vycházet z eventuální povahy námitky započtení, kterou vznesl, protože 

námitka započtení představuje takovou součást jeho obrany, kterou uplatňuje jen jako krajní 

prostředek, není-li možné jinak odvrátit nepříznivý výsledek řízení. Jestliže by se prokázalo, 

že žalobci pohledávka, která je předmětem řízení, ve skutečnosti nepřísluší, nebo by se 

naopak žalobci nepodařilo tuto pohledávku za žalovaným prokázat, tato pohledávka by nebyla 

vůči žalovanému vymahatelná vůbec anebo proti jiné námitce, kterou žalovaný vznesl, nebo 

by k zamítnutí žaloby vedla jiná obrana žalovaného než námitka započtení, započtení buď 

vůbec nemůže nastat pro nedostatek pohledávky žalobce, která by se setkala se vzájemnou 

                                                             
702 Tamtéž, s. 349 – 350 
703 Tamtéž, s. 139 
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pohledávkou žalovaného, nebo pro nesplnění podmínky, kterou obsahuje námitka započtení 

vznesená žalovaným.704 

Eventuální námitku započtení tedy žalovaný nevznáší jen pro případ, že by žalobci 

náležela pohledávka, která je předmětem řízení, nýbrž ve skutečnosti pro případ, že jiným 

způsobem nelze dosáhnout zamítnutí žaloby.705 Trvání pohledávky žalobce, která je 

předmětem řízení, náleží mezi předpoklady započtení, protože bez vzájemnosti pohledávek 

účinky právního úkonu směřujícího k započtení zásadně nemohou nastat. Kdyby se podstata 

eventuální námitky započtení omezovala jen splnění tohoto předpokladu, neobsahovala by 

tato námitka jako hmotněprávní úkon směřující k započtení ve skutečnosti žádnou podmínku. 

Žalobce by buď za žalovaným pohledávku, vůči níž námitka započtení vznesená žalovaným 

směřuje, měl a pak by v oblasti hmotného práva nastal zánik vzájemných pohledávek 

účastníků řízení v rozsahu, v jakém se kryjí, anebo by se žalobci za žalovaným této 

pohledávky nedostávalo a jednostranný právní úkon žalovaného směřující k započtení by 

nepůsobil žádné právní následky.706 

Skutečný stav v oblasti hmotného práva se však může lišit od skutkového stavu 

zjištěného v řízení. Žalobci sice může náležet pohledávka za žalovaným, která je předmětem 

řízení, ale žalobci se nepodaří ji prokázat. V takovém případě se podmínka, kterou žalovaný 

učinil součástí námitky započtení, nesplní, protože žalovaný ve sporu uspěje v důsledku toho, 

že žalobce neunesl důkazní břemeno, i když ve skutečnosti žalobci pohledávka, která je 

předmětem řízení, náleží. Podobně se tato podmínka nesplní, jestliže žalobce prokáže 

                                                             
704 Nic ovšem nebrání žalovanému, aby takto podmíněný jednostranný právní úkon směřující k započtení učinil i 
mimo řízení a adresoval jej žalobci. Takový postup se ovšem může projevit při řešení otázky, zda žalovaný včas 
v řízení skutkově tvrdil, že takové započtení provedl. 
705 B. Dvořák rozlišuje eventuální námitku započtení ve významu podmíněného skutkového tvrzení o 
nepodmíněném jednostranném právním úkonu směřujícím k započtení a ve významu nepodmíněného 
skutkového tvrzení o podmíněném právním úkonu směřujícím k započtení (Dvořák, B. – op. cit. v pozn. 676, s. 
271 – 272). Takové rozlišení se však její jako nadbytečné. Jestliže podstatou eventuální námitky započtení je 
hmotněprávní úkon žalovaného, který učinil jen podmíněně, protože je ochoten přivodit zánik své vzájemné 
pohledávky za žalobcem započtením, jen jestliže není možné jinak odvrátit neúspěch v řízení, je zřejmé, že by 
nepodmíněný právní úkon, který by způsobil zánik vzájemné pohledávky žalovaného za žalobcem, k dosažení 
takového výsledku nevedl a pouhé eventuální skutkové tvrzení o takto provedeném započtení by sotva mělo pro 
žalovaného význam, protože v oblasti hmotného práva by jeho pohledávka již zanikla, pokud se setkala 
s pohledávkou žalobce. Nadto by bylo obtížné zjišťovat, zda podmínku obsahuje jen skutkové tvrzení 
žalovaného, nebo jeho hmotněprávní úkon směřující k započtení. 
706 Toto pojetí, ve kterém žalovaný vznáší námitku započtení jen pro případ, že žalobci za ním náleží 
pohledávka, která je předmětem řízení, jejíž trvání je však předpokladem započtení, a proto tato námitka ve 
skutečnosti žádnou podmínku neobsahuje, zastává např. Bucher, E. – op. cit. v pozn. 23, s. 431 a 433 nebo 
Knapp, V. – op. cit. v pozn. 4, s. 235 – 236, který současně odmítá, že by účinky právního úkonu směřujícího 
k započtení byly vázány na úsudek soudu o pohledávce žalobce, který se projeví až v rozsudku. Podle V. Knappa 
by se taková podmínka musela splnit až v okamžiku, kdy by byl rozsudek vyhlášen, ale nebyla by splněna 
v době, kdy jej soud vyhlašuje, a proto by k započtení nemohl přihlédnout. I z tohoto důvodu podle něj 
eventuální námitka započtení podmínku neobsahuje, nýbrž jen vyjadřuje nejistotu žalovaného o trvání 
pohledávky žalobce, vůči níž směřuje. 
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pohledávku za žalovaným, ale jde o pohledávku, která není vůbec vymahatelná, anebo o 

pohledávku, kterou soud nemůže žalobci přiznat pro jinou námitku vznesenou žalovaným než 

námitku započtení. Žalovaný totiž vedle námitky započtení může vznést také námitku 

relativní neplatnosti právního úkonu, který měl být právním důvodem vzniku žalobcovy 

pohledávky, námitku promlčení nebo námitku pozdního oznámení vad. Vznese-li tyto 

námitky účinně, připraví žalobce o jeho pohledávku, která je předmětem řízení, nebo způsobí 

její nevymahatelnost a soud žalobu zamítne. Ani pak nedojde ke splnění podmínky obsažené 

v eventuální námitce započtení, neboť žalovaný dosáhne zamítnutí žaloby, aniž by musel 

přivodit zánik žalobcovy pohledávky započtením se vzájemnou pohledávkou žalovaného. 

Pro rozsudek je podle § 154 odst. 1 o.s.ř. rozhodující stav v době jeho vyhlášení. 

K tomuto okamžiku se také připíná splnění podmínky, na níž podle eventuální námitky 

započtení vznesené žalovaným závisejí účinky započtení mezi pohledávkou žalobce, která je 

předmětem řízení, a vzájemnou pohledávkou žalovaného, kterou žalovaný použil ke vznesení 

této námitky. Tento okamžik je určující pro úsudek, zda žalobci přísluší pohledávka za 

žalovaným, tato pohledávka je vymahatelná a jiná obrana žalovaného není způsobilá přivodit 

zamítnutí žaloby. Splnění této podmínky ovšem nezávisí výlučně na úsudku soudu první 

instance, nýbrž jde i o objektivní stav, který podléhá přezkumu v instančním postupu. Jestliže 

tedy soud první instance má za to, že žalobci přísluší vymahatelná pohledávka za žalovaným, 

která je předmětem řízení a že jiná obrana žalovaného nemůže uspět, a zamítne žalobu pouze 

v důsledku eventuální námitky započtení, ačkoli žalobce ve skutečnosti za žalovaným 

takovou vymahatelnou pohledávku nemá nebo jiná obrana žalovaného je způsobilá vést 

k zamítnutí žaloby, a v instančním postupu bude žaloba zamítnuta z jiného důvodu než 

v důsledku eventuální námitky započtení, je třeba na podmínku obsaženou v této námitce 

nahlížet jako na nesplněnou, třebaže soud první instance rozhodl o zamítnutí žaloby jen 

v důsledku eventuální námitky započtení vznesené žalovaným.707 

Podmínka, kterou obsahuje eventuální námitka započtení, se nesplní také v případě, že 

žalobce vezme žalobu zpět. I kdyby důvodem zpětvzetí žaloby byla jen námitka započtení 

vznesená žalovaným, protože žalobce uznává vzájemnou pohledávku žalovaného, nelze 

přehlížet, že žalovaný vznáší eventuální námitku započtení jen jako krajní prostředek, kdyby 

                                                             
707 B. Nýdl poukazuje na to, že soud každé instance řeší otázku, zda je žalovaný povinen splnit pohledávku 
žalobce, která je předmětem řízení, samostatně, pro případ, že jeho rozhodnutí bude konečné (Nýdl, B. – op. cit. 
v pozn. 29, s. 145). Kdyby se ovšem podmínka obsažená v eventuální námitce započtení vázala jen na úsudek 
soudu první instance, došlo by k jejímu splnění a v instančním postupu by další soudy musely vzít zánik 
vzájemných pohledávek, který by v důsledku toho nastal, v úvahu, pokud by se ukázalo, že žalobce měl za 
žalovaným pohledávku, která je předmětem řízení. K jiné obraně žalovaného by pak již nemohly přihlédnout, i 
kdyby sama o sobě postačovala k zamítnutí žaloby. 
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nebylo jinak možné dosáhnout vítězství ve sporu. Vezme-li žalobce žalobu zpět, podmínka 

obsažená v eventuální námitce započtení se nesplní, a proto účinky započtení sledované takto 

vznesenou námitkou nenastanou. To přirozeně nebrání žalobci, aby sám započítal 

pohledávku, která byla předmětem řízení, proti vzájemné pohledávce žalovaného, je-li k tomu 

oprávněn, a dosáhl tak v oblasti hmotného práva jejich zániku v rozsahu, v jakém se kryjí. 

Soud není vázán pořadím, jaké by mezi svými obranami proti pohledávce žalobce 

stanovil žalovaný. Jestliže však námitku započtení vznesl jen in eventum, nastanou účinky 

této námitky, které spočívají v zániku pohledávky žalobce, jež je předmětem řízení, v rozsahu, 

v jakém se kryje se vzájemnou pohledávkou žalovaného, jen jestliže žalovaný nemůže v době 

vydání rozhodnutí ve věci dosáhnout jinak úspěchu ve sporu než započtením své vzájemné 

pohledávky proti pohledávce žalobce, o které má soud rozhodnout. Soud tedy musí získat 

taková skutková zjištění o pohledávce žalobce a o ostatních obranách žalovaného, aby si mohl 

učinit úsudek o tom, zda byla splněna podmínka, která je obsahem eventuální námitky 

započtení. Z provedeného dokazování, popřípadě shodných skutkových tvrzení účastníků 

řízení, tedy soud musí získat potřebná skutková zjištění, popřípadě podklad pro závěr, zda 

účastníci řízení unesli břemeno tvrzení a důkazní břemeno, aby mohl usoudit, zda je namístě 

zabývat se eventuální námitkou započtení, kterou vznesl žalovaný.708 

Jestliže soud zjistí, že žalovaný může mít úspěch ve sporu, aniž by musel použít svou 

vzájemnou pohledávku za žalobcem k započtení proti pohledávce žalobce, která je 

předmětem řízení, ať pro nedostatek této pohledávky, její nevymahatelnost nebo v důsledku 

jiné obrany žalovaného, než je eventuální námitka započtení, soud žalobu zamítne, aniž by 

musel zjišťovat, zda žalovanému vskutku přísluší za žalobcem vzájemná pohledávka, která je 

způsobilá k jednostrannému započtení.709 Teprve poté, co by soud dospěl k závěru, že žalobce 

má za žalovaným vymahatelnou pohledávku, která je předmětem řízení, a jiná obrana 

žalovaného nemůže vést k zamítnutí žaloby, musí se zabývat otázkou, zda eventuální námitka 

započtení vznesená žalovaným je způsobilá přivodit zánik pohledávky žalobce, a opatřit 

k tomu potřebná skutková zjištění, popřípadě uzavřít, že žalovaný neunesl v tomto směru 

břemeno tvrzení nebo důkazní břemeno.710 

                                                             
708 Kdyby se soud nezabýval pohledávkou žalobce a omezil by se jen na zkoumání námitky započtení vznesené 
žalovaným, nepřekáželo by nesprávné zamítnutí žaloby v důsledku takové námitky pozdějšímu uplatnění 
vzájemné pohledávky žalobou, jestliže by žalobcova pohledávka ve skutečnosti neexistovala a v důsledku toho 
by se ani nemohla setkat se vzájemnou pohledávkou žalobce. Nesprávný závěr soudu by promítl jen do 
odůvodnění, které nemůže nabýt právní moci (Ševčík, M. in Ševčík, M., Ficová, S. – Občiansky súdny poriadok. 
Komentár, I. diel. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 350). 
709 Drápal, L. in Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M. a kol. – op. cit. v pozn. 670, s. 639 
710 Obdobně Spáčil, J. in David, L., Ištvánek, F., Javůrková, N., Kasíková, M., Lavický, P. a kol. – Občanský 
soudní řád. Komentář. 1. díl. Wolters Cluwer ČR, 2009, s. 457 
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Ostatně žalovaný může námitku započtení vznést opakovaně v tomtéž řízení za použití 

různých vzájemných pohledávek za žalobcem nebo může k započtení proti žalobcově 

pohledávce namítnout ve stejném úkonu několik pohledávek a stanovit pořadí, v jakém je 

k započtení uplatňuje pro případ, že předešlá pohledávka použitá žalovaným k započtení proti 

pohledávce žalobce, která je předmětem řízení, není způsobilá k jednostrannému započtení. 

Takový postup se přitom žalovanému otevírá jak v případě, že vznese námitku započtení jen 

in eventum, tak v případě, že takovou námitku vznese, aniž by popřel, že je povinen splnit 

pohledávku žalobce, která je předmětem řízení, a svou obranu omezí právě jen na námitku 

započtení. Ani zde nejde o stanovení pořadí, v jakém se má soud zabývat obranami 

žalovaného, nýbrž o určení hmotněprávních účinků jednotlivých námitek započtení, které 

závisejí na tom, zda zánik pohledávky žalobce započtením mohla přivodit již předchozí 

námitka započtení za použití jiné vzájemné pohledávky žalovaného za žalobcem. 

I když ovšem žalovaný omezí svou obranu proti pohledávce žalobce, která je 

předmětem řízení, jen na námitku započtení, neznamená to, že by soud mohl upustit od 

zjišťování, zda žalobci skutečně přísluší za žalovaným tato pohledávka. Jak se podává již 

z výkladů o poměru mezi započtením a splněním, v právním úkonu směřujícím k započtení 

zásadně nelze spatřovat uznání závazku. Tím spíše pak povaha věci vylučuje, aby soud měl 

námitku započtení vznesenou žalovaným za uznání pohledávky žalobce, která je předmětem 

řízení, i kdyby jinak žalovaný shodně se žalobcem skutkově tvrdil, že je dlužníkem této 

pohledávky. Námitkou započtení se žalovaný uplatnění takové pohledávky brání skutkovým 

tvrzením, že zanikla započtením s jeho vzájemnou pohledávkou za žalobcem v rozsahu, 

v jakém se kryjí. Soud tedy v žádném případě nemůže o věci rozhodnout rozsudkem pro 

uznání ani částečným rozsudkem pro uznání, jen protože žalovaný svou obranu omezil jen na  

námitku započtení.711 Právě naopak, žalovaný touto námitkou přednesl obranu, která by 

mohla vést k zamítnutí žaloby, a soud proto musí provést dokazování o pohledávce žalobce, 

popřípadě může založit svá skutková zjištění o této pohledávce na shodných skutkových 

tvrzeních účastníků řízení. Je-li výsledkem skutkové zjištění, že žalobci za žalovaným přísluší 

vymahatelná pohledávka, musí obdobně postupovat i ohledně skutkových zjištění 

významných pro závěr, zda žalobcova pohledávka zanikla v důsledku námitky započtení 

vznesené žalovaným. 

Rozhodnutí, kterým by soud žalobu zamítl s alternativním odůvodněním, že žalobci 

pohledávka za žalovaným, která byla předmětem řízení, buď vůbec nepříslušela, popřípadě 

                                                             
711 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 10. 1994, sp. zn. 6 Co 2198/94, uveřejněný ve 
Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 6/1996 
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nebyla vymahatelná, anebo že tato pohledávka zanikla započtením v důsledku námitky 

započtení vznesené žalovaným, by bylo bezcenné, a to bez zřetele k tomu, zda žalovaný 

vznesl námitku započtení in eventum nebo nepodmíněně. Soud by pak vůbec věcně nerozhodl 

o pohledávce žalobce ani by nepřijal závěr o trvání pohledávky žalovaného. Bylo by dokonce 

možné pochybovat, zda by takové rozhodnutí vůbec bylo způsobilé nabýt právní moci.712 

Soud si tedy nemůže vypomoci odůvodněním výroku o zamítnutí žaloby, jež by dal 

účastníkům řízení na výběr, nýbrž musí uzavřít, zda žalobu zamítá v důsledku zániku 

vzájemných pohledávek účastníků řízení započtením, nebo z jiného důvodu.713  

Dospěje-li soud v řízení o pohledávce žalobce, ve kterém žalovaný vznesl námitku 

započtení, k závěru, že žalobci přísluší za žalovaným vymahatelná pohledávka, jiná obrana 

žalovaného neuspěla a žalovaný ani za žalobcem nemá vzájemnou pohledávku, kterou 

uplatnil k započtení, popřípadě taková vzájemná pohledávka žalovaného za žalobcem není 

způsobilá k jednostrannému započtení, uloží žalovanému povinnost, která odpovídá  

pohledávce žalobce, jež je předmětem řízení. V odůvodnění rozsudku pak vyloží, proč 

pohledávka žalobce nezanikla v důsledku námitky započtení, kterou vznesl žalovaný, a 

vypořádá se s případnými dalšími obranami žalovaného. 

Má-li soud za to, že skutková zjištění odůvodňují závěr o vymahatelné pohledávce 

žalobce za žalovaným, která je předmětem řízení, a současně i závěr o tom, že tato 

pohledávka zanikla započtením se vzájemnou pohledávkou žalovaného způsobilou 

k jednostrannému započtení v rozsahu, v jakém se kryjí, zamítne v tomto rozsahu žalobu buď 

zcela, namítl-li žalovaný k započtení pohledávku, jejíž výše byla stejná jako výše pohledávky 

žalobce, nebo uloží žalovanému, aby splnil žalobci rozdíl mezi těmito pohledávkami, byla-li 

vzájemná pohledávka žalovaného uplatněná námitkou započtení nižší, a co do zbývající části 

žalobu zamítne. Důvody, pro které zcela nebo zčásti zamítl žalobu, popřípadě důvody, pro 

které neshledal oprávněnou jinou obranu žalovaného, neomezil-li se žalovaný jen na vznesení 

námitky započtení, pak soud vyloží v odůvodnění rozsudku. 

Převyšuje-li vzájemná pohledávka žalovaného, kterou namítl k započtení, pohledávku 

žalobce, která je předmětem řízení, a podle úsudku soudu žalobcova pohledávka v celém 

rozsahu zanikla započtením se vzájemnou pohledávkou žalovaného, která však podle 

skutkových zjištění soudu převyšovala pohledávku žalobce, jde v rozsahu tohoto rozdílu o 

vzájemnou žalobu, a soud proto žalobci uloží, aby rozdíl mezi vzájemnými pohledávkami 

účastníků řízení splnil žalovanému. Soud tedy zároveň zamítne žalobu a vyhoví vzájemné 

                                                             
712 Nýdl, B. – op. cit. v pozn. 29, s. 160 - 161 
713 Mayr-Harting, R. – op. cit. v pozn. 330, s. 186 
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žalobě. Ve stejném rozsahu soud vyhoví vzájemné žalobě, zjistí-li, že žalobce nemá za 

žalovaným vymahatelnou pohledávku, popřípadě uspěje další obrana žalovaného, zatímco 

žalovanému přísluší vymahatelná pohledávka za žalobcem. I zde ovšem může žalovanému 

přiznat tolik, kolik činí rozdíl mezi pohledávkou uplatněnou žalobcem a vzájemnou 

pohledávkou žalovaného, protože jinak by v poměru ke vzájemné žalobě v rozporu s § 153 

odst. 2 o.s.ř. překročil žalobní žádost.714 

Z toho zároveň vyplývá, že se soud se započtením provedeným námitkou započtení, 

kterou vznesl žalovaný, ať nepodmíněně, nebo in eventum, vypořádá jen v odůvodnění 

rozsudku. Rozsudek je způsobilý nabýt právní moci pouze ohledně pohledávky žalobce, která 

byla předmětem řízení, popřípadě vzájemné pohledávky žalovaného v rozsahu, v jakém ji 

žalovaný uplatnil vzájemnou žalobou. Závěr soudu o započtení na základě námitky započtení 

vznesené žalovaným se však projeví jen v odůvodnění. Právní mocí tedy není vybaven úsudek 

soudu o tom, že žalovanému vzájemná pohledávka za žalobcem vůbec nepřísluší nebo že tato 

pohledávka není způsobilá k jednostrannému započtení proti pohledávce žalobce, ani naopak 

úsudek, že vzájemná pohledávka žalovaného za žalobcem zanikla započtením proti žalobcově 

pohledávce v rozsahu, v jakém se kryjí. 

Třebaže se závěr soudu o námitce započtení, kterou vznesl žalovaný, projeví jen 

v důvodech rozsudku, nelze patrně žalovanému upřít právo podat proti takovému rozsudku 

odvolání, má-li za to, že soud první instance měl žalobu zamítnout z jiného důvodu než 

v důsledku námitky započtení, a to tím spíše, pokud námitku započtení vznesl jen in 

eventum.715 Odvolání jen proti důvodům rozhodnutí není podle § 202 odst. 3 o.s.ř. přípustné. 

Úsudek soudu první instance o tom, že pohledávka žalobce zanikla započtením, obsažený 

v odůvodnění rozsudku má však pro žalovaného význam, pokud jde o trvání jeho vzájemné 

pohledávky za žalobcem, byť není způsobilý nabýt právní moci. Má-li jej za nesprávný, 

protože podle něj žalobce za ním vymahatelnou pohledávku vůbec nemá nebo měla 

k zamítnutí žaloby vést jiná obrana žalovaného než námitka započtení, nemůže nápravy 

dosáhnout návrhem na opravu odůvodnění rozsudku podle § 165 o.s.ř., podle něhož může 

účastník řízení předtím, než rozsudek nabude právní moci, navrhnout, aby odůvodnění bylo 

opraveno, pokud odůvodnění rozsudku nemá podklad ve zjištění skutkového stavu. 

                                                             
714 Drápal, L. in Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M. a kol. – op. cit. v pozn. 670, s. 640 
715 Shodně Nýdl, B. – op. cit. v pozn. 29, s. 402. Podle tehdy účinného civilního řádu soudního však rozsudek 
nabýval právní moci i v poměru ke vzájemné pohledávce žalovaného namítnuté k započtení. 
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Tento postup slouží jen k nápravě nesouladu zjištěného skutkového stavu a 

odůvodnění.716  Opravy odůvodnění podle § 165 o.s.ř. nelze dosáhnout v té části, ve které 

soud vyložil právní posouzení věci. Třebaže žaloba byla zamítnuta, protože soud první 

instance dospěl k závěru, že žalobcova pohledávka zanikla v důsledku námitky započtení, 

kterou vznesl žalovaný, jen zdánlivě tím zcela vyhověl žalovanému. Pro subjektivní 

přípustnost odvolání je určující, že v poměrech žalovaného vyvolává újmu závěr soudu první 

instance, že žalobu je třeba zamítnout právě v důsledku námitky započtení, zatímco podle 

žalovaného měl k zamítnutí žaloby vést jiný důvod, aniž by musel ztratit svou vzájemnou 

pohledávku za žalobcem.717 Z toho vyplývá, že žalovaný je oprávněn podat odvolání i proti 

rozsudku soudu první instance, kterým soud žalobu zamítl, odůvodní-li odvolání tím, že 

žalobu měl soud první instance zamítnout z jiného důvodu než v důsledku námitky započtení. 

Jestliže žalobce vezme žalobu zpět, protože pohledávka, která byla předmětem řízení, 

zanikla započtením ještě před zahájením řízení, procesně zavinil, že soud řízení zastavil, a 

proto je povinen nahradit žalovanému náklady řízení.718 K závěru o procesním zavinění 

žalobce na zastavení řízení však nepostačuje zjištění, že jeho pohledávka zanikla započtením 

se vzájemnou pohledávkou žalovaného a obě tyto pohledávky se setkaly již před zahájením 

řízení, nýbrž před zahájením řízení musely být splněny všechny předpoklady zániku závazků 

započtením. V této době již tedy musela jedna nebo obě strany učinit i právní úkon směřující 

k započtení, jehož účinnost nebyla odložena na dobu po zahájení řízení. Pokud však právní 

úkon směřující k započtení učinil žalovaný nebo žalobce až po zahájení řízení a žalobce 

z tohoto důvodu vzal žalobu zpět, posuzuje se procesní zavinění na zastavení řízení podle 

toho, který z účastníků řízení takový právní úkon učinil, bez ohledu na to, zda na jeho základě 

pohledávka žalobce zanikla s účinky v době před zahájením řízení nebo až po podání žaloby. 

Okamžik, kdy se setkaly pohledávky účastníků řízení, které zanikly započtením, nemůže mít 

z tohoto hlediska význam již s ohledem na to, že oprávnění učinit jednostranný právní úkon 

směřující k započtení může příslušet jen některému z účastníků řízení.719 

Učinil-li jednostranný právní úkon směřující k započtení proti žalobcově pohledávce 

po zahájení řízení žalovaný, vzal žalobce žalobu zpět pro chování žalovaného, pokud byla 

                                                             
716 Drápal, L. in Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M. a kol. – op. cit. v pozn. 670, s. 1124 
717 Obdobně Hrdlička, J. – op. cit. v pozn. 695, s. 48 
718 Tak i rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 3. 2000, sp. zn. 12 Cmo 320/98, uveřejněný v časopisu 
Právní praxe v podnikání, 2000, č. 6 
719 Obdobně i Nýdl, B. – op. cit. v pozn. 29, s. 396 – 397, podle něhož zpětné účinky započtení nemohou nic 
změnit na tom, zda žaloba byla podána důvodně z hlediska procesního práva. Mimoto započtení je jen právem 
strany, které může a nemusí vykonat. Opačně Židlík, R. – op. cit. v pozn. 506, s. 13, podle něhož je naopak 
určující, zda se pohledávky setkaly před podáním žaloby nebo později, jestliže žalovaný vznesl námitku 
započtení během řízení. 
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jinak důvodná, a má proto právo na náhradu nákladů řízení podle § 146 odst. 2 o.s.ř, a to bez 

ohledu na to, kdy se pohledávka žalobce, která byla předmětem řízení, setkala se vzájemnou 

pohledávkou žalovaného použitou k započtení.720 Pokud by však až po podání žaloby učinil 

jednostranný právní úkon směřující k započtení za použití pohledávky, která byla předmětem 

řízení, žalobce, zavinil procesně i zastavení řízení a náhrada nákladů řízení náleží 

žalovanému, i když se jejich vzájemné pohledávky setkaly až po zahájení řízení. Jestliže by 

účastníci řízení po jeho zahájení uzavřeli dohodu o započtení, na jejímž základě by žalobcova 

pohledávka zanikla, a žalobce by z tohoto důvodu vzal žalobu zpět, patrně by soud měl o 

nákladech řízení rozhodnout podle § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř. a právo na jejich náhradu 

nepřiznat žádnému z účastníků. Kdyby naopak pohledávka žalobce zanikla v důsledku 

započtení a žalobce nevzal v rozsahu, v jakém k zániku jeho pohledávky tímto způsobem 

došlo, žalobu zpět, musel by soud žalobu zamítnout a právo na náhradu nákladů řízení by měl 

v závislosti na míře svého procesního úspěchu žalovaný, i kdyby právní úkon směřující 

k započtení učinil žalovaný až v době po zahájení řízení, a žaloba by tedy byla podána 

důvodně.721 

Sama pohledávka na náhradu nákladů řízení ovšem vzniká teprve právní mocí 

rozhodnutí, kterým byla účastníku řízení přiznána. Účastník řízení, který má mít právo na 

jejich náhradu, ji proto nemůže použít k jednostrannému započtení proti vzájemné pohledávce 

účastníka řízení, který má být povinen mu náklady řízení nahradit, dokud rozhodnutí o 

náhradě nákladů řízení nenabude právní moci a ovšem neuplyne i lhůta k plnění stanovená 

rozhodnutím soudu o této náhradě, protože až po jejím uplynutí se tato pohledávka stane 

splatnou.722 A naopak účastník řízení, jemuž má být uložena povinnost nahradit náklady 

řízení, nemůže proti této pohledávce započítat dříve, než vznikne.723 

  

2. Námitka započtení v opravných řízeních 

 

 Podle § 216 odst. 1 o.s.ř. neplatí ustanovení § 98 o.s.ř. pro odvolací řízení. Účelem § 

98 o.s.ř. je však pouze vymezit hranice mezi vzájemnou žalobou a námitkou započtení.724 

Mimoto započtení není procesní úkon, pro který by mohly právní předpisy v oblasti 

                                                             
720 Tak i Nýdl, B. – op. cit. v pozn. 29, s. 395 
721 Shodně Nýdl, B. – op. cit. v pozn. 29, s. 394 
722 Od výjimek, kdy se připouští započtení nesplatné pohledávky proti pohledávce splatné, se zde odhlíží. 
723 Usnesení Městského soudu v Praze z 12. 7. 1973, sp. zn. 9 Co 488/73. K započtení proti pohledávkám, které 
vznikají až právní mocí rozhodnutí soudu, též rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2011, sp. zn. 22 Cdo 
1330/2011, uveřejněný v časopisu Právní rozhledy, 2012, č. 1, s. 34 – 35. 
724 Drápal, L. in Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M. a kol. – op. cit. v pozn. 670, s. 639 
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občanského práva procesního určit stádium řízení, v němž jej žalovaný jako účastník 

závazkového právního vztahu může učinit. Jestliže se tedy námitka započtení nezakládá na 

skutkových tvrzeních, jejichž uplatnění v odvolacím řízení není přípustné podle § 205a o.s.ř., 

a není-li k prokázání skutkových tvrzení uplatněných včas třeba navrhnout důkazní 

prostředky, které nemohou být podle § 205a o.s.ř. odvolacím důvodem, může žalovaný vznést 

námitku započtení i v odvolacím řízení.725 

 Naopak žalovaný nemůže svou pohledávku za žalobcem uplatnit až v odvolacím řízení 

vzájemnou žalobou, bez ohledu na to, zda jde o vzájemnou žalobu podle § 97 o.s.ř. nebo 

podle § 98 o.s.ř. jen ohledně rozdílu, o nějž pohledávka uplatněná žalovaným k započtení 

převyšuje pohledávku žalobce, která je předmětem řízení. O takové vzájemné žalobě by 

odvolací soud ostatně rozhodoval v jediné instanci, kdyby bylo přípustné podat vzájemnou 

žalobu až za odvolacího řízení. Pokud tedy žalovaný v odvolacím řízení uplatní námitku 

započtení vzájemné pohledávky za žalobcem, která převyšuje pohledávku žalobce, může 

takové podání odvolací soud posoudit jen jako námitku započtení a k rozdílu, o který 

vzájemná pohledávka žalovaného převyšuje pohledávku žalobce, vůči níž započtení směřuje, 

nemůže odvolací soud přihlédnout, i kdyby žalovaný požadoval, aby soud uložil žalobci splnit 

tento rozdíl žalovanému, protože takový postup žalovaného by se v tomto rozsahu v řízení 

před soudem první instance považoval za vzájemnou žalobu, která je v odvolacím řízení 

vyloučena.726 

 Nelze jistě přehlédnout, že i námitka započtení vznesená žalovaným až v odvolacím 

řízení do značné míry znehodnocuje odvolací přezkum rozsudku soudu první instance. 

V důsledku takové námitky se změní skutkový stav, ze kterého vycházel soud první instance 

v době vydání přezkoumávaného rozsudku. Tím se však neliší od jiných nových skutečností, 

které nastaly až po vyhlášení rozsudku soudu první instance. Každou takovou skutečnost 

mohou účastníci řízení uplatnit podle § 205a odst. 1 písm. f) o.s.ř., i když skutkovou instancí 

je zásadně jen soud první instance. Námitka započtení jako hmotněprávní úkon působí změnu 

v oblasti hmotného práva, protože jí žalovaný přivodí zánik pohledávky žalobce v rozsahu, 

v jakém se kryje se vzájemnou pohledávkou žalovaného uplatněnou k započtení. Tuto změnu 

smí odvolací soud zohlednit, pokud se nezakládá na nepřípustně uplatněných skutkových 
                                                             
725 Krčmář, Z. in Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M. a kol. – op. cit. v pozn. 656, s. 1738 nebo Židlík, 
R. – op. cit. v pozn. 506, s. 15 – 17 a v rozhodovací činnosti soudů rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 
2010, sp. zn. 23 Cdo 2942/2010; opačně Krčmář, Z. in Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M. a kol. – 
Občanský soudní řád, komentář. II. díl. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 974 nebo Drápal, L. – Odvolání po novele 
občanského soudního řádu, Právní rozhledy, 2001, č. 9, mimořádná příloha, s. 13 a v rozhodovací činnosti soudů 
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 7. 2005, sp. zn. 29 Odo 171/2003, uveřejněný ve Sbírce soudních 
rozhodnutí a stanovisek pod č. 33/2006 
726 Krčmář, Z. in Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M. a kol. – op. cit. v pozn. 656, s. 1738 – 1739 
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tvrzeních nebo nepřípustných návrzích na provedení důkazních prostředků, pokud jde o 

skutečnosti, jež jsou rozhodné z hlediska způsobilosti pohledávek k započtení.  

Mimoto žalovaný může až po vyhlášení rozsudku soudu prvního stupně 

jednostranným právním úkonem adresovaným žalobci mimo řízení započítat svou vzájemnou 

pohledávku proti pohledávce žalobce, která je předmětem řízení, a poté tuto skutečnost, jež 

nastala až po vyhlášení rozsudku soudu první instance, uplatnit jako odvolací důvod podle § 

205a odst. 1 písm. f) o.s.ř. Ať žalovaný vznese námitku započtení až v odvolacím řízení nebo 

provede započtení proti žalobcově pohledávce jednostranným právním úkonem mimo řízení 

až po vyhlášení rozsudku soudu první instance a poté tuto skutečnost uplatní v odvolacím 

řízení, představuje projev jeho vůle směřující k započtení proti žalobcově pohledávce vždy 

novou skutečnost, jejíž uplatnění je v odvolacím řízení přípustné, bez ohledu na to, zda se 

pohledávka žalobce, která je předmětem řízení, a vzájemná pohledávka žalovaného, kterou 

žalovaný použil k započtení proti pohledávce žalobce, setkaly před vyhlášením rozsudku 

soudu první instance nebo až po něm. Tím ovšem nejsou dotčena pravidla pro uplatnění 

skutkových tvrzení o předpokladech způsobilosti těchto pohledávek k započtení a návrhů 

důkazních prostředků o těchto skutkových tvrzeních. 

Ani v odvolacím řízení nemůže námitku započtení vznést žalovaný, jde-li o přezkum 

rozsudku soudu první instance vydaného ve směnečném nebo šekovém řízení. Jako nebyla 

přípustná námitka započtení v řízení po vydání směnečného nebo šekového platebního 

rozkazu, protože předmětem tohoto řízení je jen ponechání směnečného nebo šekového 

platebního rozkazu platnosti, nemůže být přípustná ani v odvolacím řízení, protože 

předmětem přezkumu odvolacím soudem je pouze závěr soudu první instance, zda zčásti nebo 

zcela ponechává směnečný nebo šekový platební rozkaz v platnosti. 

V dovolacím řízení žalovaný námitku započtení vznést nemůže, protože povaha 

dovolacího přezkumu úplně vylučuje uplatnění nových skutečností, jak vyplývá z § 241a odst. 

6 o.s.ř. Námitka započtení uplatněná v dovolacím řízení tedy sice může způsobit hmotně 

právní účinky, jakmile se o ní žalobce dozví, avšak nemá význam pro jeho výsledek.727 

Vzhledem k povaze řízení o žalobě na obnovu řízení a žalobě pro zmatečnost, jakož i 

důvodům, pro které jimi může účastník řízení napadnout pravomocné rozhodnutí soudu, je 

vznesení námitky započtení vyloučeno i v řízeních o těchto mimořádných opravných 

prostředcích.728 

 

                                                             
727 Dvořák, B. – op. cit. v pozn. 676, s. 269 
728 Obdobně Židlík, R. – op. cit. v pozn. 506, s. 14 
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3. Započtení při výkonu rozhodnutí a exekuci 

 

 Dlužník pohledávky, kterou věřitel vymáhá výkonem rozhodnutí nebo exekucí, může 

přivodit také zánik pravomocně přiznané pohledávky věřitele započtením za použití své 

vzájemné pohledávky za věřitelem, i kdyby povinný mohl vznést námitku započtení své 

vzájemné pohledávky za oprávněným v řízení, které předcházelo vydání rozhodnutí, jehož 

výkon soud nařídil nebo na jehož základě soud nařídil exekuci. Nezáleží přitom ani na 

okamžiku setkání pravomocně přiznané pohledávky oprávněného a vzájemné pohledávky 

povinného za oprávněným, kterou povinný k započtení použil. Okolnost, zda setkání těchto 

pohledávek nastalo před vydáním rozhodnutí, podle kterého soud nařídil výkon rozhodnutí 

nebo exekuci, nebo až po jeho vydání, má význam jen pro určení důvodu, pro který soud 

v důsledku zániku vymáhané pohledávky započtením zastaví výkon rozhodnutí nebo exekuci. 

 Jestliže povinný učinil právní úkon směřující k započtení proti pohledávce 

oprávněného, pro kterou soud nařídil výkon rozhodnutí nebo exekuci, až po vydání 

vykonávaného rozhodnutí, ale pohledávky oprávněného a povinného, které se staly 

předmětem započtení, se setkaly již v okamžiku, který předcházel vydání vykonávaného 

rozhodnutí, soud zastaví výkon rozhodnutí nebo exekuci podle § 268 odst. 1 písm. h) o.s.ř., 

protože jde o jiný důvod, pro který výkon rozhodnutí nebo exekuce nejsou přípustné.729 

Pokud povinný učinil právní úkon směřující k započtení své vzájemné pohledávky proti 

pohledávce oprávněného, která má být výkonem rozhodnutí nebo exekucí vymožena, po 

vydání vykonávaného rozhodnutí a tyto pohledávky se rovněž až v době po jeho vydání 

setkaly, soud zastaví výkon rozhodnutí nebo exekuci podle § 268 odst. 1 písm. g) o.s.ř., podle 

něhož je důvodem zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce zánik práva přiznaného 

rozhodnutím, k němuž došlo až po vydání vykonávaného rozhodnutí.730 

 K započtení proti pohledávce, pro kterou byl nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce, 

může povinný použít i pohledávku, která mu nebyla pravomocně přisouzena. Řízení o 

zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce však nelze přerušit postupem podle § 109 odst. 2 

písm. c) o.s.ř., aby soud vyčkal rozhodnutí v řízení, jehož předmětem je taková vzájemná 

pohledávka, protože přerušení řízení při výkonu rozhodnutí nebo exekučního řízení zakazují § 

                                                             
729 Podle § 55 odst. 3 exekučního řádu může soudní exekutor zastavit exekuci, jestliže zastavení navrhne 
účastník řízení a ostatní účastníci s tím souhlasí. Podle § 55 odst. 4 exekučního řádu může soudní exekutor 
exekuci zastavit i bez návrhu, souhlasí-li se zastavením exekuce oprávněný. 
730 Tak již býv. Nejvyšší soud České socialistické republiky in Ze zhodnocení rozhodování soudů a státních 
notářství při výkonu rozhodnutí ze dne 18. 2. 1981, sp. zn. Cpj 159/79, uveřejněném ve Sbírce soudních 
rozhodnutí a stanovisek pod č. 21/1981, s. 188 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2010, sp. zn. 20 
Cdo 4660/2008. Shodně i Šoltýs, L.´ – op. cit. v pozn. 675, s. 33 
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254 odst. 2 os.ř. a 35 odst. 5 exekučního řádu. Namísto toho by však bylo možné rozhodnout 

o odkladu provedení výkonu rozhodnutí nebo exekuce podle § 266 odst. 2 o.s.ř. nebo § 54 

odst. 1 exekučního řádu, pokud povinný stejnou pohledávku uplatnil proti oprávněnému 

v řízení před soudem nebo jiným orgánem.731  

 Učinil-li povinný právní úkon směřující k započtení proti pohledávce oprávněného 

ještě před vydáním vykonávaného rozhodnutí, nemůže k němu soud v řízení o výkon 

rozhodnutí nebo v exekuci přihlédnout, i když v oblasti hmotného práva pohledávka 

oprávněného, kterou mu přiznalo vykonávané rozhodnutí, ve skutečnosti zanikla dříve, než 

bylo vykonávané rozhodnutí vydáno, započtením, a to v rozsahu, v jakém se kryla se 

vzájemnou pohledávkou povinného, kterou povinný k takovému započtení použil. Povinný 

však zánik pohledávky oprávněného v důsledku provedeného započtení opomněl tvrdit nebo 

prokazovat v řízení, jehož výsledkem bylo vykonávané rozhodnutí, anebo je netvrdil včas, 

popřípadě o něm včas nenavrhl důkazní prostředky. Jestliže by měl nyní soud přihlédnout 

k provedenému započtení, znamenalo by to, že by v řízení o výkon rozhodnutí nebo 

exekučním řízení podrobil exekuční titul přezkumu jeho věcné správnosti, ačkoli taková 

možnost se v řízení o výkon rozhodnutí ani v exekučním řízení neotevírá.732 

 To však neplatí, jestliže vykonávaným rozhodnutím je rozsudek pro zmeškání. Podle § 

268 odst. 1 písm. g) část věty za středníkem o.s.ř. soud výkon rozhodnutí nebo exekuce 

zastaví i tehdy, jestliže právo zaniklo před vydáním vykonávaného rozhodnutí, bylo-li právo 

přiznáno rozsudkem pro zmeškání. I kdyby tedy povinný projevil vůli směřující k započtení 

proti pohledávce oprávněného dříve, než soud vydal rozsudek pro zmeškání, může přesto 

zánik pohledávky oprávněného v důsledku takto provedeného započtení uplatnit i v řízení o 

výkon rozhodnutí nebo v exekučním řízení a soud takové řízení musí postupem podle § 268 

odst. 1 písm. g) o.s.ř. zastavit. Soud zastaví výkon rozhodnutí nebo exekuci podle § 268 odst. 

1 písm. g) o.s.ř. také tam, kde vzniku exekučního titulu nepředcházelo řízení, v němž by 

povinný mohl uplatnit zánik pohledávky oprávněného započtením, pokud tato pohledávka 

v důsledku započtení vskutku zanikla. Nezáleží přitom na okolnosti, zda právní úkon 

směřující k započtení oprávněný nebo povinný učinili dříve, než exekuční titul vznikl, nebo 

později. To platí zejména tam, kde podkladem pro výkon rozhodnutí nebo exekuci je notářský 

nebo exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti.733 

                                                             
731 Šoltýs, L.´ – op. cit. v pozn. 675, s. 31 
732 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2004, sp. zn. 20 Cdo 1570/2003, uveřejněné ve Sbírce soudních 
rozhodnutí a stanovisek pod č. 58/2005 
733 Drápal, L. in Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M. a kol. – op. cit. v pozn. 656, s. 1251. Naproti 
tomu V. Kurka rozlišuje, zda povinnost vymáhaná na základě jiného exekučního titulu než rozhodnutí zanikla 
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 Podle § 304 odst. 1 o.s.ř. v nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu 

u peněžního ústavu soud přikáže peněžnímu ústavu, aby od okamžiku, kdy mu bude usnesení 

doručeno, z účtu povinného až do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství 

nevyplácel peněžní prostředky, neprováděl na ně započtení a ani s nimi jinak nenakládal.734 

Povinný ztrácí podle § 304 odst. 3 o.s.ř. okamžikem, kdy je peněžnímu ústavu doručeno 

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, právo vybrat peněžní prostředky z účtu, použít tyto 

prostředky k platbám nebo s nimi jinak nakládat, a to až do výše vymáhané pohledávky a 

jejího příslušenství. Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu lze 

podle § 303 odst. 1 o.s.ř. nařídit ohledně pohledávky povinného z běžného, vkladového nebo 

jiného účtu vedeného v jakékoliv měně u peněžního ústavu působícího v tuzemsku. 

Ustanovení o přikázání pohledávky z účtu nelze použít, jestliže jde o vklady na vkladních 

knížkách a vkladních listech nebo o jiné formy vkladů, které lze postihnout výkonem 

rozhodnutí prodejem movitých věcí. 

 Od okamžiku, kdy soud doručil peněžnímu ústavu, který pro povinného jako majitele 

vede účet, usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z tohoto účtu, 

nesmí povinný provést započtení za použití pohledávky, která vyplývá z uložení peněžních 

prostředků na tomto účtu, a to až do výše vymáhané pohledávky, včetně jejího příslušenství. 

Jednostranný právní úkon povinného směřující k započtení jeho pohledávky z účtu vedeného 

peněžním ústavem i dohoda o započtení, kterou by v tomto rozsahu měla pohledávka 

povinného zaniknout, by byly neplatné, jestliže by povinný jednostranný právní úkon 

směřující k započtení této pohledávky učinil nebo dohodu o jejím započtení uzavřel až po 

okamžiku, kdy bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí 

přikázáním této pohledávky. Takový právní úkon by byl pro rozpor se zákonem neplatný 

podle § 39 ObčZ.735  

To platí bez zřetele k tomu, zda jej povinný učinil v době, kdy ještě nevěděl o nařízení 

výkonu rozhodnutí přikázáním jeho pohledávky z účtu u peněžního ústavu. Podle § 304 odst. 

2 o.s.ř. soud totiž usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí tímto způsobem nesmí povinnému 

                                                                                                                                                                                              
před jeho vyhotovením, nebo až později. V prvém případě by v tomto pojetí šlo o důvod zastavení výkonu 
rozhodnutí (exekuce) podle § 268 odst. 1 písm. h) o.s.ř., zatímco v druhém o důvod podle § 268 odst. 1 písm. g) 
o.s.ř. Autor přitom připodobňuje vyhotovení takové listiny okamžiku vydání rozhodnutí (Kurka, V. in Kurka, V., 
Drápal, L. – Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Praha: Linde Praha, 2004, s. 382 a 389). 
734 Obdobné pravidlo obsahuje § 190 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, 
podle něhož je poskytovatel platebních služeb povinen od okamžiku, kdy mu byl doručen exekuční příkaz, po 
dobu trvání daňové exekuce nevyplácet peněžní prostředky z účtu dlužníka, ze kterého je přikázána pohledávka, 
neprovádět na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládat, a to až do výše částky uvedené v exekučním příkazu; 
to se týká i peněžních prostředků, které dojdou na tento účet do 6 měsíců ode dne vyrozumění o právní moci 
exekučního příkazu. 
735 Bureš, J. in Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M. a kol. – op. cit. v pozn. 656, s. 2372 
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doručit dříve než peněžnímu ústavu. Kdyby povinný učinil právní úkon směřující k započtení 

své pohledávky z uložení peněžních prostředků na účtu u peněžního ústavu dříve, než soud 

peněžnímu ústavu doručil usnesení o přikázání této pohledávky povinného, ať by šlo o 

jednostranný právní úkon směřující k takovému započtení nebo o dohodu o započtení, avšak 

účinnost tohoto právního úkonu měla nastat až v době po doručení usnesení o nařízení výkonu 

rozhodnutí peněžnímu ústavu, nemohou účinky takového právního úkonu nastat, ani kdyby se 

splnila podmínka, na kterou byla jeho účinnost vázána, protože v této době by zanikl 

předpoklad vzájemnosti pohledávek. Povinný totiž podle § 304 odst. 3 o.s.ř. ztratil oprávnění 

svou pohledávkou za účelem započtení nakládat, a to až do výše vymáhané pohledávky, 

včetně jejího příslušenství, i když zůstal věřitelem pohledávky z účtu vedeného peněžním 

ústavem. 

Neplatný by ovšem rovněž pro rozpor se zákonem podle § 39 ObčZ byl i právní úkon 

peněžního ústavu, kterým by rozporu s příkazem obsaženým v usnesení o nařízení výkonu 

rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, které mu již bylo doručeno, 

provedl na tuto pohledávku započtení, byť by šlo o započtení za použití jeho vzájemných 

pohledávek vyplývajících ze smlouvy o vedení účtu povinného, které se jinak k započtení 

podle § 361 ObchZ hodí. Přitom není oprávněn započítat ani takové vzájemné pohledávky za 

povinným, které se s pohledávkou povinného z uložení peněžních prostředků na účtu setkaly 

dříve, než mu soud doručil usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. Právní předpisy o výkonu 

rozhodnutí zde tedy neposkytují peněžnímu ústavu jako poddlužníku ochranu, ani pokud jde o 

oprávnění provést jednostranné započtení proti pohledávce povinného přikázané 

vymáhajícímu věřiteli, jež peněžnímu ústavu vzniklo dříve, než vůči němu nastaly účinky 

zákazu započtení vysloveného v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním 

pohledávky povinného z účtu u peněžního ústavu.736 V rozsahu, který převyšuje vymáhanou 

pohledávku, včetně příslušenství, však povinný i peněžní ústav započtení pohledávky 

povinného z uložení peněžních prostředků na účtu provést mohou, a to za předpokladů 

určených hmotným právem. 

Z § 307 odst. 4 o.s.ř., podle něhož odepsanou pohledávku z účtu povinného je peněžní 

ústav povinen oprávněnému vyplatit, i když má vůči němu peněžitou pohledávku, kterou by 

jinak mohl započíst, pak vyplývá nepřípustnost jednostranného započtení proti částce, kterou 

má peněžní ústav vyplatit oprávněnému při výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky 

povinného z účtu u peněžního ústavu, za použití pohledávky peněžního ústavu za 

                                                             
736 Na rozdíl od právní úpravy v jiných zemích naší právní oblasti (k tomu blíže část II.). 
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oprávněným. Překážka takovému započtení však spočívá především v nedostatku vzájemnosti 

pohledávek, protože oprávněný se při výkonu rozhodnutí nestává v oblasti hmotného práva 

věřitelem peněžního ústavu namísto povinného, a proto již z tohoto důvodu nemůže peněžní 

ústav proti oprávněnému použít k započtení svou pohledávku, která mu za ním přísluší.737 Ze 

stejného důvodu však ani oprávněný nemůže proti odepsané pohledávce z účtu povinného 

jednostranným právním úkonem započítat svůj závazek vůči peněžnímu ústavu a strany 

nemohou o takovém započtení pro nedostatek vzájemnosti uzavřít dohodu o započtení. Na 

tom nic nemění ani právo oprávněného domáhat se podle § 311 o.s.ř., aby mu peněžní ústav 

zaplatil částku, na kterou by měl právo, kdyby peněžní ústav postupoval správně, 

nepostupuje-li peněžní ústav tak, jak mu to ukládají ustanovení § 304 odst. 1 a § 307 až 309a 

o.s.ř. Jde o procesní legitimaci oprávněného, jež je výrazem jeho úkojného práva, avšak 

neodpovídá stavu v oblasti hmotného práva, kde věřitelem peněžního ústavu zůstává 

povinný.738 

Zanikne-li v době trvání výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky povinného z účtu 

u peněžního ústavu závazkový právní vztah založený smlouvou o vedení takového účtu, 

nemůže peněžní ústav vypořádat pohledávky a závazky, které jsou obsahem tohoto 

závazkového právního vztahu, podle § 715 odst. 4 ObchZ (§ 719b ObchZ), a tedy ani provést 

započtení svých vzájemných pohledávek za povinným vyplývajících ze smlouvy o vedení 

účtu, dokud soud výkon rozhodnutí neprovede nebo nezastaví.739 

Pokud by soud v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí opomněl vyslovit zákaz 

adresovaný peněžnímu ústavu, aby neprováděl na přikázanou pohledávku započtení, patrně 

by peněžní ústav takové započtení mohl provést i po doručení usnesení o nařízení výkonu 

rozhodnutí, v němž by tento výrok chyběl. Pak by ovšem zřejmě ani povinný neztratil 

oprávnění provést započtení za použití přikázané pohledávky, protože tento účinek se pojí jen 

s doručením usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí peněžnímu ústavu, které zákaz započtení 

adresovaný peněžnímu ústavu obsahuje. Pravidla pro výkon rozhodnutí přikázáním 

pohledávky z účtu u peněžního ústavu se podle § 65 exekučního řádu přiměřeně použijí i při 

provedení exekuce. 

Právní úprava výkonu rozhodnutí (exekuce) přikázáním pohledávky z účtu u 

peněžního ústavu patrně předpokládá, že oprávněným je osoba odlišná od peněžního ústavu, 

který vede účet pro povinného. Lze však připustit, že by oprávněným při tomto způsobu 

                                                             
737 Drápal, L. in Kurka, V., Drápal, L. – Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Praha: Linde Praha, 2004, s. 441 
738 Bureš, J. in Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M. a kol. – op. cit. v pozn. 656, s. 2391 
739 Tamtéž, s. 2372 
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výkonu rozhodnutí (provedení exekuce) mohl být i peněžní ústav, za nímž má povinný 

pohledávku z účtu vedeného u tohoto peněžního ústavu, třebaže by pak nebylo možné použít 

zejména pravidla o poddlužnické žalobě proti peněžnímu ústavu. I když by odepsanou částku 

peněžní ústav vyplácel sám sobě, nepřekáželo by takovému uspokojení vymáhané pohledávky 

peněžního ústavu splynutí v sobě věřitele a dlužníka pohledávky povinného z účtu u 

peněžního ústavu, protože v oblasti hmotného práva jejím věřitelem zůstává povinný. 

Možnost vést výkon rozhodnutí (provést exekuci) přikázáním pohledávky povinného z účtu u 

peněžního ústavu pro pohledávku téhož peněžního ústavu je třeba připustit i se zřetelem 

k omezení přípustnosti jednostranného započtení pohledávky banky nebo jiné oprávněné 

osoby, která vede účet pro dlužníka, proti pohledávce dlužníka z uložení peněžních 

prostředků na tomto účtu, jak se podává ze zákazu jednostranného započtení vysloveného v § 

361 ObchZ. Na druhé straně zákazy započtení adresované jinak při tomto způsobu výkonu 

rozhodnutí (exekuce) povinnému a peněžnímu ústavu by zde neměly význam, protože 

započtení by zde způsobovalo uspokojení vymáhané pohledávky oprávněného byť náhradním 

způsobem. Proto by k němu byl oprávněn jak povinný, tak oprávněný, jestliže by takové 

právo měli podle hmotného práva. 

Podle § 313 odst. 1 o.s.ř. soud v nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním jiné peněžité 

pohledávky povinného než pohledávky z účtu u peněžního ústavu zakáže povinnému, aby se 

svou pohledávkou jakkoli nakládal. Dlužníkovi povinného soud zakáže, aby od okamžiku, 

kdy mu bylo doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, povinnému jeho pohledávku 

vyplatil, provedl na ni započtení nebo s ní jinak nakládal.740 Podle § 313 odst. 3 o.s.ř. povinný 

ztrácí právo na pohledávku okamžikem, kdy bylo dlužníkovi povinného doručeno usnesení o 

nařízení výkonu rozhodnutí.741 Výkon rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky 

povinného než pohledávky z účtu u peněžního ústavu postihuje pohledávku povinného podle 

§ 312 odst. 3 o.s.ř. do výše pohledávky oprávněného a jejího příslušenství, pro něž byl 

nařízen. 

                                                             
740 Obdobně podle § 191 odst. 2 daňového řádu nesmí poddlužník od okamžiku, kdy mu byl doručen exekuční 
příkaz, po dobu trvání daňové exekuce vyplatit dlužníkovi jeho pohledávku, ani na ni provést započtení nebo s ní 
jinak nakládat. Dlužník nesmí od tohoto okamžiku se svou pohledávkou jakkoli nakládat a ztrácí právo na její 
vyplacení. 
741 Stejné zákazy započtení se podle § 320 o.s.ř. uplatní i při výkonu rozhodnutí postižením jiných majetkových 
práv než peněžitých pohledávek, popřípadě účasti povinného na obchodní společnosti nebo družstvu, podle § 
320a odst. 3 o.s.ř. při výkonu rozhodnutí postižením účasti povinného ve veřejné obchodní společnosti a 
komplementáře v komanditní společnosti, podle § 320ab odst.  8 o.s.ř. při výkonu rozhodnutí postižením účasti 
povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu a komanditisty v komanditní společnosti, jestliže 
předmětem výkonu rozhodnutí je pohledávka povinného z práva na vypořádací podíl, popřípadě na podíl na 
likvidačním zůstatku, a podle § 334 odst. 3 o.s.ř. při výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí, jde-li o vkladní 
knížky a cenné papíry nebo jiné listiny představující právo na splacení peněžité částky. 
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Od okamžiku, kdy soud doručil usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí poddlužníkovi, 

nemohou povinný ani poddlužník učinit právní úkon směřující k  zániku přikázané 

pohledávky započtením. V rozsahu, v jakém je tato pohledávka výkonem rozhodnutí 

postižena, by takový právní úkon byl neplatný pro rozpor se zákonem podle § 39 ObčZ. Tento 

závěr se vztahuje i na právní úkon směřující k započtení za použití přikázané pohledávky, 

který by povinný učinil sice až po doručení usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí 

poddlužníkovi, avšak v době, kdy o něm ještě nevěděl, neboť povinnému soud nesmí usnesení 

o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním jeho jiné peněžité pohledávky doručit dříve než 

poddlužníkovi. Ani okolnost, že povinný dosud o nařízení výkonu rozhodnutí neví, tedy 

nemění nic na tom, že jeho právní úkon směřující k započtení přikázané pohledávky není 

platný, učinil-li jej až po doručení usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí poddlužníkovi. 

Jestliže nemůže svou pohledávkou postiženou výkonem rozhodnutí nakládat za účelem 

započtení, nedostává se takovému započtení předpokladu vzájemnosti, třebaže povinný zůstal 

věřitelem pohledávky přikázané vymáhajícímu věřiteli. 

Učinil-li povinný nebo poddlužník jednostranný právní úkon směřující k započtení 

přikázané pohledávky anebo uzavřeli-li o takovém započtení dohodu dříve, než soud doručil 

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním této pohledávky poddlužníkovi, avšak 

jejich účinnost odložili na dobu, která následuje po doručení tohoto usnesení poddlužníkovi, 

nemůže takový právní úkon nabýt účinnosti, protože v této době odpadly předpoklady 

započtení. Podobně jako peněžnímu ústavu při výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky 

povinného z účtu u peněžního ústavu se neposkytuje ani poddlužníku jiné peněžité 

pohledávky ochrana ve prospěch jeho oprávnění přivodit jednostranným právním úkonem 

zánik přikázané pohledávky za použití své vzájemné pohledávky za povinným, ani když se 

obě pohledávky setkaly předtím, než mu soud doručil usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí 

přikázáním pohledávky povinného. Každý právní úkon poddlužníka směřující k započtení 

proti přikázané pohledávce v rozporu se zákazem vysloveným v usnesení o nařízení výkonu 

rozhodnutí je tedy neplatný. Důsledek rozporu takového právního úkonu s tímto zákazem se 

neomezuje na pouhou neúčinnost vůči vymáhajícímu věřiteli, protože jde o rozpor se 

zákonem, který podle § 39 ObčZ vede k absolutní neplatnosti takového právního úkonu stejně 

jako u právního úkonu povinného, kterým by porušil stejný zákaz.742 

                                                             
742 Opačně Krbek, P., in Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M. a kol. – op. cit. v pozn. 656, s. 2398, 
který bez bližšího odůvodnění přijímá v poměru k právním úkonům poddlužníka odporujícím zákazu 
vyslovenému usnesením o nařízení výkonu rozhodnutí závěr o jejich neúčinnosti vůči vymáhajícímu věřiteli. 



322 
 

Jestliže v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky 

chyběl některý ze zákazů podle § 313 odst. 1 o.s.ř., jež brání započtení takové pohledávky 

povinným nebo poddlužníkem, mohl by patrně ten z nich, vůči němuž soud tento zákaz 

nevyslovil, provést započtení přikázané pohledávky i po doručení usnesení o nařízení výkonu 

rozhodnutí poddlužníkovi. Kdyby tento zákaz soud opomněl adresovat povinnému i 

poddlužníkovi, mohli by o takovém započtení uzavřít i dohodu. Vždy mohou za splnění 

předpokladů určených normami hmotného práva přivodit zánik pohledávky povinného, jejíž 

část byla postižena výkonem rozhodnutí, započtením v rozsahu, v jakém tato pohledávka 

převyšuje pohledávku vymáhajícího věřitele, popřípadě v rozsahu, v jakém převyšuje část 

pohledávky povinného, jejíhož přikázání se oprávněný domáhal.743  

Nevyplatí-li dlužník povinného oprávněnému pohledávku, může oprávněný podle § 

315 odst. 1 o.s.ř. proti dlužníku povinného vlastním jménem podat návrh na výkon 

rozhodnutí, jestliže jej mohl podat povinný, jinak se může domáhat vyplacení pohledávky v 

řízení podle části třetí o.s.ř., popřípadě v řízení podle zvláštního zákona. Nesmí však s 

dlužníkem povinného stran této pohledávky uzavřít na úkor povinného smír, ani prominout 

její zaplacení. Dlužník povinného si v takovém případě také nemůže započíst svou vlastní 

pohledávku, kterou má vůči oprávněnému. Tento zákaz započtení je však nadbytečný. Zániku 

vymáhané pohledávky oprávněného započtením s pohledávkou poddlužníka za oprávněným 

překáží již nedostatek vzájemnosti, protože oprávněný se v důsledku výkonu rozhodnutí 

(exekuce) přikázáním jiné peněžité pohledávky povinného nestal namísto povinného 

věřitelem poddlužníka, nýbrž nabyl pouze procesní legitimaci k vymáhání pohledávky 

povinného za poddlužníkem.744 Povinný však zůstal v oblasti hmotného práva věřitelem této 

pohledávky. Ustanovení o výkonu rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky než 

pohledávky z účtu u peněžního ústavu se podle § 65 exekučního řádu přiměřeně použijí i pro 

provedení exekuce přikázáním pohledávky. 

Právní úprava výkonu rozhodnutí (exekuce) přikázáním jiné peněžité pohledávky 

povinného než pohledávky z účtu u peněžního ústavu se zdá nasvědčovat, že tímto způsobem 

lze postihnout jen pohledávky povinného za třetími osobami odlišnými od oprávněného, 

zatímco pohledávka povinného za oprávněným se předmětem tohoto způsobu výkonu 

rozhodnutí (exekuce) stát nemůže.745 Tento způsob výkonu rozhodnutí (exekuce) vskutku 

                                                             
743 Bureš, J., in Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M. a kol. – op. cit. v pozn. 656, s. 2398 
744 Drápal, L. in Kurka, V., Drápal, L. – op. cit. v pozn. 737, s. 459 
745 Tak v rozhodovací činnosti soudů již usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 11. 1968, sp. zn. 6 Co 
218/68, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 10/1970, podle něhož tomuto závěru 
nasvědčuje pojetí právní úpravy výkonu rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky. Mimoto stejného 



323 
 

pravidelně předpokládá, že dlužníkem povinného je třetí osoba, která vyplatí oprávněnému 

pohledávku v rozsahu, v jakém byla nařízením výkonu rozhodnutí (exekučním příkazem 

k provedení exekuce) postižena, jinak může oprávněný proti dlužníku povinného vlastním 

jménem podat návrh na výkon rozhodnutí (exekuci), jestliže jej mohl podat povinný, nebo se 

domáhat vyplacení pohledávky v řízení podle části třetí o.s.ř., popřípadě v řízení podle 

zvláštního zákona. Na druhé straně jen z této okolnosti nevyplývá bezrozporně závěr, že 

z výkonu rozhodnutí (exekuce) přikázáním jiné peněžité pohledávky jsou vyloučeny 

pohledávky povinného za oprávněným. Ostatně takové pohledávky se ve výčtu pohledávek 

vyloučených z výkonu rozhodnutí podle § 317 – 319 o.s.ř. neuvádějí. Pokud by byly 

postiženy, jistě by se se zřetelem k povaze věci nemohla uplatnit pravidla o poddlužnické 

žalobě právě pro totožnost oprávněného a poddlužníka, avšak jinak by takový způsob výkonu 

rozhodnutí (exekuce) mohl vést k výsledku, i když oprávněný by zdánlivě plnění náležející 

povinnému na postiženou pohledávku vyplácel sám sobě. Jestliže se oprávněný v důsledku 

přikázání pohledávky povinného nestává jejím věřitelem, nýbrž se mu pouze opatřuje 

procesní legitimace k jejímu vymáhání, nemůže v oblasti hmotného práva nastat zánik 

pohledávky povinného splynutím, jen protože osoba poddlužníka je totožná s osobou 

oprávněného. 

S možností postižení jiné peněžité pohledávky povinného za oprávněným při výkonu 

rozhodnutí (exekuci) se pak nelze vypořádat jen tím, že snad stejného účinku pro uspokojení 

své pohledávky může oprávněný dosáhnout započtením. Především takovému započtení může 

překážet nedostatek přípustnosti započtení v důsledku zákazu započtení jednostranným 

právním úkonem, jehož důvody nemusejí spočívat jen v nepostižitelnosti pohledávky 

povinného výkonem rozhodnutí (exekucí), jak vyplývá z předchozích výkladů o 

předpokladech započtení. Kromě důvodů nepřípustnosti započtení stanovených právními 

předpisy může zákaz jednostranného započtení vyplývat přirozeně také z dohody stran. Pak 

ovšem oprávněný započtení jednostranným právním úkonem nemůže provést, zatímco 

výkonem rozhodnutí (exekucí) přikázáním jiné peněžité pohledávky povinného za 

oprávněným by mohl uspokojení své pohledávky dosáhnout. Pokud by však započtení mezi 

                                                                                                                                                                                              
účinku jako při přikázání pohledávky povinného za oprávněným by oprávněný mohl dosáhnout jednostranným 
započtením. Pokud by nebylo přípustné, protože pohledávku povinného za oprávněným nelze postihnout 
výkonem rozhodnutí, nedosáhl by oprávněný uspokojení své pohledávky za povinným ani výkonem rozhodnutí. 
Závěr, podle něhož jinou peněžitou pohledávkou povinného nemůže být pohledávka povinného za oprávněným, 
poněkud omezilo usnesení Nevyššího soudu ze dne 25. 3. 2004, sp. zn. 20 Cdo 1680/2002, uveřejněné ve Sbírce 
soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 59/2005, podle něhož výkon rozhodnutí přikázáním jiné peněžité 
pohledávky lze ve prospěch oprávněné České republiky nařídit i v případě, že povinný má tuto pohledávku 
rovněž vůči České republice, jestliže povinnost ji splnit má jiná její organizační složka.  
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vymáhanou pohledávkou oprávněného a vzájemnou pohledávkou povinného za oprávněným 

mělo místo, ať by k němu byl oprávněn pouze oprávněný nebo povinný anebo oba účastníci, 

bylo by patrně třeba je připustit, protože zákazy započtení adresované jinak při tomto způsobu 

výkonu rozhodnutí (exekuce) povinnému a poddlužníkovi by zde neměly význam. Započtení 

by totiž nekrátilo uspokojení vymáhané pohledávky, nýbrž právě naopak by vedlo k jejímu 

uspokojení náhradním způsobem. 

Podle § 320 odst. 1 o.s.ř. lze výkon rozhodnutí nařídit též postižením jiného práva než 

mzdy, jiných příjmů, které lze postihnout výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo 

peněžité pohledávky. Takové jiné právo musí mít majetkovou hodnotu, nesmí být spojeno 

s osobou povinného a musí být převoditelné. Z tohoto vymezení jiných práv, která podléhají 

výkonu rozhodnutí k uspokojení práv na peněžité plnění, se především podává, že jimi mohou 

být převoditelné pohledávky povinného, jejichž předmětem není peněžité plnění. I takové 

pohledávky však mohou být podle norem hmotného práva způsobilé k započtení, a proto i při 

výkonu rozhodnutí postižením jiných majetkových práv je třeba vyřešit otázku, zda a za 

jakých předpokladů je přípustné započtení proti takovým pohledávkám po jejich postižení 

výkonem rozhodnutí. 

Z § 320 odst. 2 o.s.ř. se podává, že na výkon rozhodnutí postižením jiných 

majetkových práv se přiměřeně použije právní úprava výkonu rozhodnutí přikázáním jiných 

peněžitých pohledávek než pohledávky z účtu u peněžního ústavu, není-li pro výkon 

rozhodnutí postižením jiných majetkových práv stanoveno jinak. Závěry, který byly přijaty 

pro zánik závazků započtením při výkonu rozhodnutí přikázáním jiných peněžitých 

pohledávek než pohledávky z účtu u peněžního ústavu se tedy zásadně uplatí i pro započtení 

jiných než peněžitých pohledávek, které byly postiženy výkonem rozhodnutí jako jiná 

majetková práva a jejichž zánik započtením připadá podle norem hmotného práva v úvahu, a 

to zejména z hlediska stejnorodosti předmětu plnění. 

Soud v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí postižením jiných majetkových práv 

vysloví za přiměřeného použití § 313 odst. 1 o.s.ř. stejné zákazy adresované povinnému a 

dlužníkovi povinného jako při výkonu rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky 

povinného než pohledávky z účtu u peněžního ústavu. I zde pak povinný za přiměřeného 

použití § 313 odst. 3 o.s.ř. ztrácí právo na jinou než peněžitou pohledávku okamžikem, kdy 

bylo dlužníkovi povinného doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. Výkon 

rozhodnutí pak postihuje jinou než peněžitou pohledávku povinného za přiměřeného použití § 

312 odst. 3 o.s.ř. do výše pohledávky oprávněného a jejího příslušenství, pro něž byl nařízen. 

Důsledky porušení zákazů vyslovených soudem v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí 
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postižením jiné než peněžité pohledávky povinného, jakož i důsledky opomenutí těchto 

zákazů v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí jsou stejné jako při výkonu rozhodnutí 

přikázáním jiné než peněžité pohledávky. 

Spočívá-li právo povinného ve vydání nebo dodání movitých věcí, odevzdají se tyto 

věci podle § 320 odst. 3 část věty před středníkem o.s.ř. vždy soudu. Jestliže poddlužník 

nesplní povinnost vydat nebo dodat movité věci, vymůže její splnění poddlužnickou žalobou  

postupem podle § 315 odst. 1 o.s.ř. soudní vykonavatel, jak vyplývá z § 320 odst. 3 i.f. o.s.ř. 

Soudní vykonavatel přitom podá žalobu proti poddlužníkovi a v řízení o této žalobě jedná 

jménem státu.746 Dlužník povinného ani v takovém případě nemůže započíst svou vlastní 

pohledávku, kterou má vůči oprávněnému, popřípadě státu. Zániku vymáhané pohledávky 

oprávněného započtením s pohledávkou poddlužníka za oprávněným překáží již nedostatek 

vzájemnosti. Oprávněný, jemuž se oproti výkonu rozhodnutí přikázáním jiné peněžité 

pohledávky než pohledávky z účtu u peněžního ústavu nedostává ani procesní legitimace 

k podání poddlužnické žaloby, ani stát se vůči dlužníku povinnému v oblasti hmotného práva 

nestávají věřitelem namísto povinného, ale věřitelem této pohledávky za poddlužníkem 

postižené výkonem rozhodnut zůstal povinný.  

Zaniká-li nařízením výkonu rozhodnutí postižením účasti povinného ve 

veřejné obchodní společnosti a komplementáře v komanditní společnosti jeho účast ve veřejné 

obchodní společnosti nebo komanditní společnosti nebo zrušuje-li se tím veřejná obchodní 

společnost nebo komanditní společnost, postihuje výkon rozhodnutí podle § 320a odst. 1 a 4 

o.s.ř. pohledávku povinného z práva na vypořádací podíl, popřípadě podle § 320a odst. 2  a 4 

pohledávku povinného z práva na podíl na likvidačním zůstatku. I zde se podle § 320a odst. 3 

o.s.ř. obdobně použijí ustanovení o výkonu rozhodnutí přikázáním jiných peněžitých 

pohledávek než pohledávky z účtu u peněžního ústavu. Takto přikázanou pohledávku ovšem 

veřejná obchodní společnost nebo komanditní společnost musejí vyplatit přímo oprávněnému, 

jemuž svědčí také procesní legitimace k podání poddlužnické žaloby za obdobného použití § 

315 odst. 1 o.s.ř., jestliže veřejná obchodní společnost nebo komanditní společnost tuto 

povinnost nesplní dobrovolně. 

Jestliže se při výkonu rozhodnutí postižením účasti povinného ve společnosti 

s ručením omezeným, v družstvu a komanditisty v komanditní společnosti nepodaří prodat 

podíl komanditisty v komanditní společnosti, obchodní podíl ve společnosti s ručením 

omezeným nebo členská práva a povinnosti v družstvu ani v opakované dražbě nebo nejsou-li 

                                                             
746 Drápal, L. in Kurka, V., Drápal, L. – op. cit. v pozn. 737, s. 465 
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převoditelné, postihuje výkon rozhodnutí podle § 320ab odst. 8 o.s.ř. pohledávku povinného z 

práva na vypořádací podíl. Na výkon rozhodnutí postihující pohledávku povinného z práva na 

vypořádací podíl se rovněž obdobně použijí ustanovení o výkonu rozhodnutí přikázáním 

jiných peněžitých pohledávek než pohledávky z účtu u peněžního ústavu a komanditní 

společnost, společnost s ručením omezeným nebo družstvo musejí takto přikázanou 

pohledávku vyplatit přímo oprávněnému, jinak se oprávněný může domáhat splnění této 

povinnosti poddlužnickou žalobou za obdobného použití § 315 odst. 1 o.s.ř. 

Z důvodů vyložených v souvislosti s výkonem rozhodnutí přikázáním jiných 

peněžitých pohledávek než pohledávky z účtu u peněžního ústavu lze připustit i při výkonu 

rozhodnutí postižením jiných majetkových práv totožnost poddlužníka pohledávky povinného 

postižené tímto způsobem výkonu rozhodnutí s oprávněným, včetně možnosti zániku 

vymáhané pohledávky oprávněného s pohledávkou povinného postiženou výkonem 

rozhodnutí započtením, jestliže se podle norem hmotného práva hodí k započtení. Jde-li však 

o pohledávku na vydání nebo dodání movitých věcí, kterou je třeba splnit odevzdáním 

takových věcí soudu, a oprávněný by tuto pohledávku nesplnil ani nepřivodil její zánik 

započtením, bylo by třeba jeho postup nahlížet spíše jako na nedostatek součinnosti při 

výkonu rozhodnutí a namísto podání poddlužnické žaloby by soud výkon rozhodnutí zastavil 

podle § 268 odst. 1 písm. h) o.s.ř. Ustanovení o výkonu rozhodnutí postižením jiných 

majetkových práv se podle § 65 exekučního řádu přiměřeně použijí i pro provedení exekuce 

postižením jiných majetkových práv.  

Podle ustanovení o výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky se podle § 334 odst. 3 

o.s.ř. přiměřeně postupuje také tam, kde soud vyzve toho, kdo má podle cenného papíru nebo 

listiny plnit, aby odpovídající plnění odevzdal soudu. Takový postup je namístě při výkonu 

rozhodnutí prodejem movitých věcí, jestliže jsou do soupisu pojaty vkladní knížky, vkladní 

listiny nebo jiné obdobné formy vkladu anebo cenné papíry nebo jiné listiny představující 

právo na splacení dlužné částky. Ani zde pak povinný ani dlužník odpovídajících pohledávek, 

ať jde o peněžní ústav, který přijal vklad, anebo dlužníka pohledávky ztělesněné cenným 

papírem, popřípadě jinou listinou, nemohou přivodit zánik takových pohledávek započtením 

za použití vzájemné pohledávky za povinným, tím méně své vlastní pohledávky za 

oprávněným,747 stejně jako takové započtení není přípustné při výkonu rozhodnutí přikázáním 

pohledávky. Stejná pravidla platí i pro exekuci prodejem movitých věcí podle § 69 

                                                             
747 Tamtéž, s. 503 
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exekučního řádu, který povolává ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí 

prodejem movitých věci k přiměřenému použití i v exekučním řízení. 

K návrhu oprávněného soud podle § 320c o.s.ř., ve znění účinném do 31. 12. 2012, 

rozhodl o nařízení výkonu rozhodnutí usnesením, kterým přikázal nejmenovanému 

peněžnímu ústavu, je-li u něho účet povinného veden, aby po předložení tohoto usnesení 

spolu s příkazem k výplatě odepsal peněžní prostředky z účtu povinného až do výše 

vymáhané pohledávky s příslušenstvím a vyplatil je oprávněnému. Na základě pravomocného 

usnesení vydal soud oprávněnému podle § 320e o.s.ř., ve znění účinném do 31. 12. 2012,  

příkaz k výplatě. V příkazu k výplatě soud přikázal nejmenovanému peněžnímu ústavu, aby 

odepsal z účtu povinného, pokud je tímto peněžním ústavem veden, peněžní částku uvedenou 

v příkazu a vyplatil ji oprávněnému. Výkon rozhodnutí se pak podle § 320b o.s.ř., ve znění 

účinném do 31. 12. 2012, provedl tak, že peněžní ústav, jemuž oprávněný předložil příkaz 

soudu k výplatě, odepsal z účtu povinného, byl-li takový účet peněžním ústavem veden, 

vymáhanou pohledávku s příslušenstvím a uhradil ji oprávněnému.  

Výkon rozhodnutí příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu tedy oproti výkonu 

rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu nezakládal zákaz započtení 

adresovaný povinnému nebo peněžnímu ústavu, který pro povinného vedl účet, a takový 

zákaz se při tomto způsobu výkonu rozhodnutí nepojil ani s doručením usnesení o nařízení 

výkonu rozhodnutí povinnému podle § 320d o.s.ř., ve znění účinném do 31. 12. 2012. Až do 

okamžiku, kdy oprávněný předložil peněžnímu ústavu usnesení soudu o nařízení výkonu 

rozhodnutí a příkaz soudu k výplatě z účtu u peněžního ústavu, mohl povinný pohledávkou 

z účtu u peněžního ústavu nakládat a mohl tuto pohledávku použít i k započtení. Stejně tak i 

peněžní ústav mohl započítat své vzájemné pohledávky za povinným proti jeho pohledávce 

z účtu u peněžního ústavu, dokud mu oprávněný nepředložil usnesení o nařízení výkonu 

rozhodnutí a příkaz k výplatě z účtu povinného u peněžního ústavu. Započtení pohledávky 

peněžního ústavu za oprávněným, kterým by peněžní ústav usiloval přivodit zánik své 

povinnosti vyplatit oprávněnému částku uvedenou v příkazu soudu k výplatě z účtu u 

peněžního ústavu poté, co mu byl předložen, naopak vylučoval nedostatek vzájemnosti obou 

pohledávek, protože ani při tomto způsobu výkonu rozhodnutí se oprávněný nestal v oblasti 

hmotného práva namísto povinného věřitelem pohledávky z účtu povinného u peněžního 

ústavu, nýbrž jeho legitimace měla výlučně procesní povahu.748 

                                                             
748 Opačně Michna, L. – Příkaz k výplatě z účtu jako nový způsob výkonu rozhodnutí a exekuce – některá sporná 
ustanovení, Bulletin advokacie, 2006, č. 11 – 12, s. 44 – 45, podle něhož z nedostatku obdobného pravidla, jaké 
pro výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu vyslovuje § 307 odst. 4 o.s.ř., vyplývalo 
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Právní úpravu výkonu rozhodnutí příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu zrušil 

zákon č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony, a to s účinností k 1. 1. 2013. V souvislosti 

s tím byl zrušen i § 65a exekučního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012, podle něhož se 

ustanovení o výkonu rozhodnutí příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu přiměřeně 

použila i pro provedení exekuce příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu. 

K započtení, jehož právním důvodem je rozhodnutí, dochází při těch způsobech 

výkonu rozhodnutí, při kterých soud provádí dražbu hmotných věcí nebo jiných majetkových 

hodnot. Tak soud usnesením podle § 330 odst. 3 o.s.ř. rozhodne o závazcích obmeškalého 

vydražitele a o případném započtení nebo vrácení složené jistoty při výkonu rozhodnutí 

prodejem movitých věcí. Podobně soud usnesením podle § 336n odst. 2 o.s.ř. započítá 

závazky obmeškalého vydražitele proti jeho pohledávce na vrácení složené jistoty při výkonu 

rozhodnutí prodejem nemovitostí a za jeho obdobného použití podle § 338za odst. 2 o.s.ř. i při 

výkonu rozhodnutí postižením podniku. Tato pravidla se podle § 69 a 71 exekučního řádu 

použijí i při provedení exekuce prodejem movitých věcí nebo nemovitostí anebo postižením 

podniku. 

  

4. Započtení v insolvenčním řízení 

 

 Některé předpoklady zániku závazků započtením se mění, jestliže soud zjistí úpadek 

strany závazkového právního vztahu, jehož obsahem je pohledávka způsobilá k započtení. 

Tyto změny odůvodňuje účel insolvenčního řízení, jímž je kolektivní řešení úpadku dlužníka. 

Podle nyní účinných právních předpisů o insolvenčním řízení lze lišit stádia insolvenčního 

řízení, jež mají význam i z hlediska splnění předpokladů zániku závazků započtením. 

Insolvenční řízení se tak rozpadá na období od zahájení insolvenčního řízení podáním 

insolvenčního návrhu do rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku nebo jiného rozhodnutí o 

insolvenčním návrhu, období od rozhodnutí o zjištění úpadku do rozhodnutí o způsobu jeho 

řešení a období od rozhodnutí o způsobu řešení úpadku do skončení insolvenčního řízení. 

 Se zahájením insolvenčního řízení se sice podle § 109 odst. 1 písm. a) InsZ spojuje 

vyloučení jiného způsobu uplatnění pohledávek nebo jiných práv týkajících se majetkové 

podstaty než jejich přihláškou, jestliže lze takové pohledávky nebo jiná práva přihláškou 
                                                                                                                                                                                              
oprávnění peněžního ústavu provést jednostranným právním úkonem započtení své vzájemné pohledávky za 
oprávněným proti pohledávce oprávněného na provedení výplaty. Autor přitom poukazuje na podobu příkazu 
k výplatě z účtu u peněžního ústavu s poukázkou, při níž je poukázaný podle § 537 ObčZ rovněž oprávněn 
uplatnit námitky, jež vyplývají z jeho vlastního vztahu k poukazníkovi. 
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uplatnit, avšak započtení představuje způsob zániku závazků v oblasti hmotného práva, a 

proto tento účinek zahájení insolvenčního řízení neomezuje věřitele ani dlužníka v možnosti 

přivodit na základě jednostranného právního úkonu nebo dohody zánik pohledávek 

započtením. Dlužník je ovšem podle § 111 odst. 1 InsZ povinen zdržet se od okamžiku, kdy 

nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a 

s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, 

využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité 

závazky vzniklé před zahájením insolvečního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a 

za podmínek stanovených insolvenčním zákonem. Toto omezení se podle § 111 odst. 2 InsZ 

netýká úkonů nutných ke splnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy, 

k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření, k odvrácení hrozící škody, k plnění 

zákonné vyživovací povinnosti a ke splnění procesních sankcí. Jestliže dlužník v důsledku 

omezení při nakládání s majetkovou podstatou nemůže splnit svůj závazek, nemůže jej ani 

uspokojit náhradním způsobem a přivodit jeho zánik započtením. Na druhé straně právní úkon 

směřující k započtení, který by dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku 

účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, by nebyl neplatný, nýbrž jen neúčinný 

vůči věřitelům podle § 111 odst. 3 InsZ. 

 V době od zahájení insolvenčního řízení do rozhodnutí o úpadku nebo jiného 

rozhodnutí o insolvenčním návrhu může započtení vzájemných pohledávek dlužníka a 

věřitele zakázat podle § 82 odst. 3 písm. c) InsZ také insolvenční soud předběžným 

opatřením, jestliže to neodporuje společnému zájmu věřitelů a jsou k tomu důvody hodné 

zvláštního zřetele. Takové předběžné opatření může podle § 82 odst. 4 InsZ nařídit jen na 

návrh dlužníka, insolvenčního správce, věřitele, jehož se započtení týká, nebo osoby, která na 

tom má právní zájem. Důvodem nepřípustnosti započtení je pak rozhodnutí insolvenčního 

soudu o nařízení předběžného opatření, kterým určí zákaz započtení nad rozsah, který 

vyplývá pro období od zahájení insolvenčního řízení do rozhodnutí o zjištění úpadku nebo 

jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu z právních předpisů o insolvenčním řízení.  

Jakkoli má podle § 82 odst. 3 písm. c) InsZ zákaz započtení vyslovený v předběžném 

opatření dopadat na vzájemné pohledávky, nepřípustné je patrně započtení proti pohledávkám 

dlužníka i tam, kde jinak právní předpisy povolují z předpokladu vzájemnosti pohledávek 

výjimky. Jestliže tedy má dlužník, proti němuž směřuje insolvenční návrh, pohledávku, kterou 

nabyl postoupením, a dlužník této pohledávky vůči ní může započítat své pohledávky za 

postupitelem, je patrně třeba uzavřít, že ani takové započtení není pro zákaz vyslovený 

předběžným opatřením nařízeným podle § 82 odst. 3 písm. c) InsZ přípustné, i když nejde o 
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vzájemné pohledávky dlužníka a věřitele. Obdobně by vůči pohledávce dlužníka, vůči němuž 

směřuje insolvenční návrh, nemohl ručitel, který ji zajistil ručením, započítat pohledávku 

hlavního dlužníka pohledávky zajištěné ručením, i když nejde o vzájemné pohledávky mezi 

ručitelem a dlužníkem, vůči němuž směřuje insolvenční návrh, nařídil-li insolvenční soud 

předběžné opatření podle § 82 odst. 3 písm. c) InsZ. Důvodem je účel takového předběžného 

opatření, jenž spočívá v ochraně majetkové podstaty. 

Jestliže insolvenční soud podle § 113 odst. 1 věta druhá InsZ předběžným opatřením 

nařídí, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly 

dlužníkovi, ale předběžnému správci, jehož ustaví současně, pokud tak neučinil dříve, 

nevyplývá z takového příkazu, že věřitelé dlužníka byli předběžným opatřením zbaveni 

možnosti uspokojit pohledávku dlužníka náhradním způsobem spočívajícím v započtení. Je-li 

k ochraně majetkové podstaty dlužníka ve společném zájmu věřitelů třeba bránit započtení 

proti pohledávkám dlužníka, jež jsou součástí majetkové podstaty,749 musí insolvenční soud 

započtení zakázat předběžným opatřením nařízeným podle § 82 odst. 3 písm. c) InsZ. Ostatně 

podstatě započtení je vlastní vzájemnost pohledávek, a proto pravidla, podle kterých dlužník 

může nebo musí svůj závazek splnit osobě odlišné od věřitele, anebo naopak věřitel může 

nebo musí plnění přijmout od osoby odlišné od dlužníka, nelze obdobně použít pro zánik 

závazků započtením.   

Dlužník, který je podnikatelem, může do sedmi dnů od podání insolvenčního návrhu, a 

jde-li o insolvenční návrh věřitele, do patnácti dnů od jeho doručení insolvenčním soudem, 

navrhnout podle § 115 InsZ insolvenčnímu soudu vyhlášení moratoria; toto právo nemá 

právnická osoba v likvidaci. Podle § 122 odst. 3 InsZ pak po dobu trvání moratoria není 

přípustné započtení vzájemných pohledávek věřitele a dlužníka, ledaže insolvenční soud určí 

jinak. To platí i tehdy, jestliže zákonné podmínky tohoto započtení byly splněny před 

vyhlášením moratoria. Zákonnými podmínkami započtení je přitom třeba rozumět 

předpoklady způsobilosti pohledávek k započtení. Předpoklady způsobilosti pohledávek 

k započtení je nutné lišit od předpokladů zániku závazků započtením. Předpoklady zániku 

závazků započtením představují širší pojem, který zahrnuje jak všechny předpoklady 

způsobilosti pohledávek k započtení, tak právní úkon směřující k započtení.750 Kdyby k 

                                                             
749 Do majetkové podstaty však mohou náležet i pohledávky, jejichž věřitelem je osoba odlišná od dlužníka, jak 
vyplývá z § 205 odst. 4 věta první InsZ, podle něhož majetek jiných osob než dlužníka náleží do majetkové 
podstaty, stanoví-li to zákon, zejména jde-li o plnění z neúčinných právních úkonů.  
750 B. Havel odlišuje faktickou kompenzovatelnost a kompenzační projev nebo zákonné podmínky, za kterých 
lze učinit právní úkon směřující k započtení, a samotné provedení započtení, které je předpokladem zániku 
závazku (Havel, B. – Předpoklady (jednostranného) započtení nejen podle insolvenčního zákona, 
Obchodněprávní revue, 2010, č. 10, s. 288 a 289). Takové třídění je ovšem nadbytečné a do značné míry vychází 



331 
 

podmínkám započtení podle § 122 odst. 3 věta druhá InsZ náležel i právní úkon směřující 

k započtení, přestalo by mít toto ustanovení smysl. Jestliže by se totiž podmínkami započtení 

rozuměly všechny předpoklady, jež musejí být splněny, aby závazky zanikly započtením, 

znamenal by § 122 odst. 3 věta druhá InsZ, že zákaz započtení po dobu trvání moratoria 

nastupuje i tam, kde již pohledávky započtením zanikly, protože se setkaly jako způsobilé 

k započtení a jedna nebo obě strany učinily právní úkon směřující k započtení. Jejich zánik 

však již není možné dodatečně odčinit, a proto § 122 odst. 3 věta druhá InsZ musí mít jiný 

význam, jenž spočívá v tom, že zákaz započtení po dobu moratoria platí i tam, kde se 

pohledávky jako způsobilé k započtení setkaly dříve, než insolvenční soud vyhlásil 

moratorium. 

Také zákaz započtení, jenž se pojí s vyhlášením moratoria, dopadá nejen na vzájemné 

pohledávky věřitele a dlužníka, nýbrž na všechny pohledávky, které se jako způsobilé 

k započtení setkaly s pohledávkami dlužníka náležejícími do majetkové podstaty, včetně 

pohledávek, ohledně jejichž způsobilosti k započtení právní předpisy upouštějí od 

předpokladu vzájemnosti. I v době trvání moratoria však insolvenční soud může započtení, 

jehož předmětem jsou pohledávky náležející do majetkové podstaty, povolit v předběžném 

opatření nařízeném podle § 82 odst. 3 písm. a) InsZ, jestliže to neodporuje společnému zájmu 

věřitelů a shledá-li insolvenční soud pro takový postup důvody hodné zvláštního zřetele. 

Započtení v době moratoria přitom může dovolit jak obecným výměrem, tak jen pro určité 

okruhy pohledávek nebo jen ohledně jednotlivých pohledávek, které jsou jinak způsobilé 

k započtení. 

V období od zahájení insolvenčního řízení do rozhodnutí o zjištění úpadku dlužníka 

nebo jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu pak zákaz započtení, jehož předmětem by byly 

pohledávky dlužníka náležející do majetkové podstaty, nastoluje také zveřejnění návrhu na 

povolení reorganizace. Tento návrh je oprávněn podle § 317 odst. 1 InsZ podat dlužník nebo 

přihlášený věřitel. Od okamžiku zveřejnění návrhu na povolení reorganizace v insolvenčním 

rejstříku není podle § 324 odst. 3 InsZ přípustné započtení vzájemných pohledávek dlužníka a 

věřitele, ledaže insolvenční soud neurčí jinak předběžným opatřením. To platí i tehdy, jestliže 

zákonné podmínky tohoto započtení byly splněny před uvedeným okamžikem.  

Stejně jako u ostatních zákazů započtení vyslovených insolvenčním zákonem nebo na 

jeho základě rozhodnutím insolvenčního soudu není po zveřejnění návrhu na povolení 
                                                                                                                                                                                              
ze záměny způsobené dvojí souvislostí, v níž se výraz započtení používá při označení způsobu zániku závazků: 
jde jednak o tento způsob zániku závazků a jednak o právní úkon směřující k započtení. Tato dvojí souvislost 
však obvykle nepůsobí obtíže, protože bývá zřejmé, kdy se započtením rozumí zánik závazků a kdy právní úkon, 
který je jeho právním důvodem.   



332 
 

reorganizace přípustné každé započtení pohledávek, jež se jako způsobilé k započtení setkaly, 

i když u nich právní předpisy upouštějí od předpokladu vzájemnosti. Pro význam podmínek 

započtení je pak třeba přijmout stejný výklad jako pro stejný výraz použitý v souvislosti se 

zákazem započtení po vyhlášení moratoria a rozumět jimi pouze předpoklady způsobilosti 

pohledávek k započtení, nikoli předpoklady zániku závazků započtením. Podobně jako ze 

zákazu započtení po vyhlášení moratoria může insolvenční soud postupem podle § 82 odst. 3 

písm. b) InsZ povolit nařízením předběžného opatření výjimky i ze zákazu započtení 

nastoleného zveřejněním návrhu na povolení reorganizace v insolvenčním rejstříku. 

V období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku se 

přípustnost započtení, jehož předmětem jsou pohledávky dlužníka náležející do majetkové 

podstaty, řídí § 140 odst. 2 a 3 InsZ. Nelze ovšem přehlédnout, že v některých případech 

insolvenční soud spojí rozhodnutí o úpadku s rozhodnutím o způsobu jeho řešení, jak se 

podává z § 148 InsZ. Započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele je podle § 140 

odst. 2 InsZ po rozhodnutí o úpadku přípustné, jestliže zákonné podmínky tohoto započtení 

byly splněny před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku. Podobně jako v případě zákazu 

započtení, který se pojí s vyhlášením moratoria a se zveřejněním návrhu na povolení 

reorganizace, se zákonnými podmínkami započtení rozumějí předpoklady způsobilosti 

pohledávek k započtení. Právní úkon směřující k započtení proti pohledávce dlužníka, která 

náleží do majetkové podstaty, tedy věřitel může za použití své vzájemné pohledávky učinit i 

po rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, jestliže se pohledávky, které mají být předmětem 

započtení, setkaly v době před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku. Jinak vyjádřeno, na 

přípustnosti započtení, jehož předmětem je pohledávka dlužníka, která je součástí majetkové 

podstaty, se zásadně nic nemění ani po rozhodnutí o úpadku, protože předpoklady 

způsobilosti pohledávek mohou nastoupit až do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. Postačí 

tedy, jestliže se pohledávky věřitele a dlužníka setkaly dříve, než insolvenční soud rozhodne o 

způsobu řešení úpadku. Jejich způsobilost k započtení pak přetrvá i po rozhodnutí o způsobu 

řešení úpadku. 

Pojem zákonných podmínek započtení je tedy i podle § 140 odst. 2 InsZ nezbytné 

vyložit shodně jako podle § 122 odst. 3 a § 324 odst. 3 InsZ ve významu předpokladů 

způsobilosti pohledávek k započtení.751 K těmto předpokladům však právní úkon směřující 

                                                             
751 Shodně Alexander, J. – O ochraně smluvních vztahů a hotovosti v insolvenčním řízení, Právní rozhledy, 
2010, č. 11, s. 392. Podle J. Zelenky jde o hmotněprávní podmínky započtení (Zelenka, J. in Zelenka, J. a kol. – 
Insolvenční zákon. Poznámkové vydání s důvodovou zprávou a nařízení Rady ES 1346/2000. Praha: Linde, 
2007). Není však zřejmé, co se rozumí hmotněprávními podmínkami započtení, protože započtení jako způsob 
zániku závazků je pojem hmotného práva a předpoklady způsobilosti pohledávek k započtení rovněž určuje 
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k započtení nenáleží, protože jde o předpoklad zániku závazků započtením, nikoli jejich 

způsobilosti k započtení.752 Právní předpisy určují odlišné předpoklady způsobilosti 

pohledávek k započtení podle právního důvodu započtení. Předpoklady způsobilosti 

pohledávek k započtení mimoto určují právní normy, které mají převážně dispozitivní 

povahu. Strany mohou proto dohodou některé pohledávky z jednostranného započtení mezi 

sebou vyloučit, i když podle právních předpisů je takové započtení dovoleno, anebo se mohou 

od dispozitivních právních norem upravujících započtení odchýlit nebo je vyloučit, a povolit 

tak mezi sebou jednostranné započtení i tam, kde je právní předpisy jinak zakazují. Je tedy 

třeba dále vyřešit otázku, co se z těchto hledisek rozumí zákonnými podmínkami započtení 

podle § 140 odst. 2 insolvenčního zákona jako předpoklady způsobilosti pohledávek k 

započtení. 

Předpoklady způsobilosti pohledávek k započtení se liší podle toho, zda právním 

důvodem započtení je jednostranný právní úkon nebo dohoda stran. Tento rozdíl se projevuje 

především v předpokladu přípustnosti započtení, protože zákazy jednostranného započtení 

stanovené právními předpisy jsou širší než vyloučení pohledávek ze započtení vůbec. 

V obchodních závazkových vztazích se pak pro započtení na základě dohody stran upouští od 

předpokladu stejnorodosti předmětu plnění, zatímco v neobchodních závazkových vztazích 

nemohou pohledávky, které tento předpoklad nesplňují, zaniknout započtením ani na základě 

dohody stran. Stejnorodost předmětu plnění se pak v obchodních i neobchodních 

závazkových vztazích vyžaduje pro započtení na základě jednostranného právního úkonu. 

Ke splnění zákonných podmínek započtení v pojetí insolvenčního zákona jistě 

nepostačuje, jestliže pohledávky věřitele a dlužníka vykazují vlastnosti, které vyjadřují 

předpoklady způsobilosti pohledávek k započtení na základě dohody stran. Východiskem pro 

určení okruhu pohledávek, které jsou způsobilé k započtení proti pohledávce dlužníka, jež 

náleží do majetkové podstaty, i v době po rozhodnutí o úpadku, proto musejí být předpoklady 

způsobilosti pohledávek k jednostrannému započtení stanovené právními předpisy. Uzavření 

dohody o započtení mezi věřitelem a osobou s dispozičními právy v období po rozhodnutí o 

úpadku, na jejímž základě by zanikla pohledávka dlužníka, jež je součástí majetkové podstaty, 

                                                                                                                                                                                              
výlučně hmotné právo. I pravidla přípustnosti započtení stanovená insolvenčním zákonem mají hmotněprávní 
povahu. 
752 Shodně Havel, B. – op. cit. v pozn. 750, s. 289 a v rozhodovací činnosti soudů usnesení Vrchního soudu 
v Olomouci ze dne 28. 4. 2009, sp. zn. 2 VSOL 106/2009-B-26, v němž Vrchní soud v Olomouci rovněž 
poukázal na to, že při zahrnutí právního úkonu směřujícího k započtení mezi zákonné podmínky započtení podle 
§ 140 odst. 2 InsZ by věřitel musel před rozhodnutím o úpadku přihlásit svou pohledávku i učinit právní úkon 
směřující k započtení, a právní úkon směřující k započtení by tak musel učinit často dříve, než by uplynula lhůta 
k podávání přihlášek pohledávek; opačně Kulková, R., Erbsová, H. in Kotoučová, J. a kol. – op. cit. v pozn. 496, 
s. 284. 
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a zároveň by došlo k uspokojení vzájemné pohledávky věřitele, by se vymykalo jak 

společnému zájmu věřitelů, tak pravidlům uspokojování pohledávek v insolvenčním řízení při 

kolektivním řešení úpadku dlužníka, pokud by šlo o pohledávku věřitele, kterou by věřitel 

nemohl použít k jednostrannému započtení proti pohledávce dlužníka. 

Jestliže se věřitel a dlužník dohodou odchýlili od dispozitivních norem, které upravují 

zánik závazků započtením, nebo je vyloučili a mezi sebou zakázali započtení pohledávek na 

základě jednostranného právního úkonu, které by jinak bylo přípustné, zavazuje je taková 

dohoda i po zahájení insolvenčního řízení. Totéž platí i pro osobu s dispozičními právy, jde-li 

o osobu odlišnou od dlužníka. K účinkům zahájení insolvenčního řízení ani rozhodnutí o 

úpadku nenáleží neúčinnost nebo zrušení takové dohody. Pokud tedy strany mezi sebou 

vyloučily jednostranné započtení některých pohledávek, jež se jinak k započtení na základě 

jednostranného právního úkonu hodí, nesplňují takové pohledávky zákonné podmínky 

započtení podle § 140 odst. 2 insolvenčního zákona, jakkoli zákaz jejich započtení nevyplývá 

z právních předpisů, ale dohody stran.  

Jestliže věřitel a dlužník naopak dohodou, kterou se odchýlili od dispozitivních 

právních norem upravujících započtení nebo je vyloučili, mezi sebou povolili jednostranné 

započtení pohledávek, které k němu jinak nejsou způsobilé, nelze k takové dohodě při úvaze o 

splnění zákonných podmínek započtení podle insolvenčního zákona přihlížet. V takovém 

případě se prosadí předpoklady způsobilosti pohledávek k jednostrannému započtení 

stanovené právními předpisy, protože v době po rozhodnutí o úpadku je podle § 140 odst. 2 

InsZ započtení přípustné, jen jestliže zákonné podmínky započtení ve významu předpokladů 

způsobilosti pohledávek k započtení stanovených právními předpisy byly splněny v době před 

rozhodnutím o způsobu řešení úpadku. K odchylné dohodě stran při poměřování pohledávek 

těmito předpoklady nelze přihlížet. V době před rozhodnutím o úpadku však mohou 

jednostranně započítat pohledávky, které by se k jednostrannému započtení podle právních 

předpisů nehodily, pokud předtím strany mezi sebou odchylnou dohodou jednostranné 

započtení takových pohledávek povolily a nepřekáží-li tomu jiný důvod nepřípustnosti 

započtení, zejména nařízení předběžného opatření insolvenčním soudem.     

Na druhé straně nejde ani podle § 140 odst. 2 InsZ jen o vzájemné pohledávky věřitele 

a dlužníka, ale vůbec o všechny pohledávky, které se mohou setkat s pohledávkami dlužníka 

jako způsobilé k započtení, i když se pro ně nevyžaduje splnění předpokladu vzájemnosti 

pohledávek. V období po rozhodnutí o úpadku ovšem další zákaz započtení vyplývá z § 140 

odst. 3 InsZ, podle něhož započtení v době po rozhodnutí o úpadku není přípustné, ani když 

zákonné podmínky započtení byly splněny před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku, 
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jestliže se dlužníkův věřitel ohledně své započitatelné pohledávky nestal přihlášeným 

věřitelem nebo získal započitatelnou pohledávku neúčinným právním úkonem nebo v době 

nabytí započitatelné pohledávky věděl o dlužníkově úpadku, anebo dosud neuhradil splatnou 

pohledávku dlužníka v rozsahu, v němž převyšuje započitatelnou pohledávku tohoto věřitele. 

Každá z těchto okolností brání zániku pohledávek dlužníka započtením v období po 

rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku, i když se setkaly s pohledávkou věřitele v době 

před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku. V době po rozhodnutí o úpadku tedy věřitel 

nemůže jednostranným právním úkonem započítat svou pohledávku proti vzájemné 

pohledávce dlužníka, jestliže pohledávku, kterou chce použít k započtení, nepřihlásil. Patrně 

však nepostačuje její pouhé uplatnění přihláškou pohledávky, nýbrž se vyžaduje, aby došlo i 

ke zjištění pohledávky. To by věřitele nutilo, aby se započtením vyčkal nejméně do konce 

přezkumného jednání.753 Kdyby svou pohledávku nejprve přihlásil a ještě před přezkumným 

jednáním takovou pohledávku jednostranně započítal proti pohledávce dlužníka, musel by 

přihlášku v rozsahu, v jakém se kryly, vzít zpět, protože jeho pohledávka započtením zanikla, 

jinak by ji insolvenční správce, popřípadě jiný věřitel při přezkumném jednání popřeli. 

Zákaz započtení podle § 140 odst. 3 písm. a) InsZ pak přirozeně nemůže dopadat na 

pohledávky, které se v insolvenčním řízení podle § 165 odst. 2 InsZ uspokojují, i když jejich 

věřitelé nepodávají přihlášku pohledávky, protože ohledně takových pohledávek se nemohou 

stát přihlášenými věřiteli.754 To platí bez zřetele k tomu, že věřitelé takových pohledávek je 

přesto omylem uplatní podáním přihlášky. Přihlášeným věřitelem se však nemůže stát ani 

osoba, která smí přivodit zánik dlužníkovy pohledávky započtením za použití své pohledávky 

za třetí osobou nebo za použití pohledávky, jejímž není věřitelem. V takovém právním 

postavení může být dlužník postoupené pohledávky, pokud je oprávněn proti ní namítat 

k započtení své pohledávky za postupitelem nebo prvním věřitelem opakovaně postoupené 

pohledávky, anebo ručitel, který může proti zajištěné pohledávce namítat k započtení 

pohledávky hlavního dlužníka, i když není jejich věřitelem. Stejně jako u věřitelů pohledávek, 

které se v insolvenčním řízení uspokojují i bez podání přihlášky pohledávky, nepřekáží ani 

započtení pohledávek dlužníka za těmito osobami okolnost, že se nestaly přihlášenými 

věřiteli. Naopak zákaz započtení podle § 140 odst. 3 písm. a) InsZ nemůže překonat strana, jíž 

za dlužníkem přísluší vzájemná pohledávka, která je podle § 170 InsZ vyloučena z uspokojení 

v insolvenčním řízení, ani když takovou pohledávku přesto uplatní přihláškou. Tato 
                                                             
753 Opačně Havel, B. – op. cit. v pozn. 750, s. 289, podle něhož věřitel může započtení provést zároveň 
s přihláškou pohledávky použité k započtení. Autor rovněž připouští jednostranný právní úkon věřitele směřující 
k započtení, jehož účinnost je vázána na splnění odkládací podmínky. 
754 Kulková, R., Erbsová, H. in Kotoučová, J. a kol. – op. cit. v pozn. 496, s. 285 
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pohledávka se nestane způsobilou k započtení proti pohledávce dlužníka ani po dobu do 

odmítnutí její přihlášky.  

Neúčinnost právního úkonu, kterým věřitel dlužníka nabyl pohledávku, jež by jinak 

byla způsobilá k započtení proti dlužníkově pohledávce, nemusí být stanovena jen 

insolvenčním zákonem, nýbrž může vyplývat i z jiných právních předpisů, zejména § 42a 

ObčZ.755 V insolvenčním zákoně upravují neúčinnost právních úkonů § 235 – 243 InsZ. 

Neúčinností právního úkonu není podle § 236 odst. 1 InsZ dotčena jeho platnost; 

v insolvenčním řízení však dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů náleží do 

majetkové podstaty. Není-li možné vydat do majetkové podstaty původní dlužníkovo plnění 

z neúčinného právního úkonu, musí být podle § 236 odst. 2 InsZ poskytnuta rovnocenná 

náhrada. Započtení proti pohledávce na vydání dlužníkova plnění z neúčinného právního 

úkonu do majetkové podstaty pak zakazuje § 238 InsZ. Tento zákaz se přitom z hlediska jeho 

účelu musí vztahovat i na započtení proti pohledávce na vydání náhrady za plnění, které 

dlužník poskytl na základě neúčinného právního úkonu, není-li možné jeho plnění vydat, 

podle § 236 odst. 2 InsZ. Jestliže zákaz započtení podle § 238 InsZ směřuje ve společném 

zájmu věřitelů k ochraně majetkové podstaty, nesmí přivodit zánik pohledávky na vydání 

dlužníkova plnění podle neúčinného právního úkonu nebo náhrady za ně započtením nejen 

dlužník této pohledávky, ale ani osoba s dispozičními právy k majetkové podstatě. 

Započtení, jehož předmětem je pohledávka dlužníka, která náleží do majetkové 

podstaty, v době po rozhodnutí o úpadku navzdory splnění předpokladů způsobilosti 

pohledávek k započtení před vydáním rozhodnutí o způsobu řešení úpadku brání také 

vědomost věřitele o tom, že dlužník splňuje hmotněprávní podmínky úpadku, a to v době, kdy 

se stal věřitelem pohledávky, kterou chce použít k započtení proti pohledávce dlužníka. 

Vyžaduje se přitom skutečná vědomost a nepostačuje, že věřitel o úpadku dlužníka měl nebo 

mohl vědět. Zároveň však i tento důvod nepřípustnosti započtení nemůže dopadat na některé 

pohledávky, které se v insolvenčním řízení uspokojují, aniž by je věřitel musel uplatnit 

podáním přihlášky pohledávky, pokud je s nimi věřitelova vědomost o úpadku dlužníka 

pojmově spjata. Jde především o pohledávky, které vznikly po rozhodnutí o úpadku, a 

náležejí mezi pohledávky za majetkovou podstatou,756 jako jsou pohledávky věřitelů ze smluv 

uzavřených osobou s dispozičními oprávněními podle § 168 odst. 2 písm. f) InsZ nebo 

pohledávky věřitelů ze smluv, jejichž splnění osoba s dispozičními oprávněními povolila, 

                                                             
755 Tamtéž 
756 Tamtéž 
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jakož i ze smluv, které osoba s dispozičními oprávněními nevypověděla, podle § 168 odst. 2 

písm. g) InsZ. 

Započtení, jehož předmětem je pohledávka dlužníka, která náleží do majetkové 

podstaty, je pak v době po rozhodnutí o úpadku nepřípustné i tam, kde pohledávka dlužníka 

převyšuje vzájemnou pohledávku věřitele a věřitel dosud tento rozdíl nevyrovnal. Pokud by 

mezi věřitelem a dlužníkem bylo na jedné nebo obou stranách více pohledávek způsobilých 

k započtení, je patrně při posuzování přípustnosti započtení podle § 140 odst. 3 písm. d) InsZ 

nezbytné hledět k součtu pohledávek každé strany, jež vykazují stejnorodý předmět plnění. 

Tento zákaz započtení se prosadí i proti osobě, která může vůči pohledávce dlužníka, jež je 

součástí majetkové podstaty, jednostranně započítat za použití pohledávky, jejímž není 

věřitelem, nebo pohledávky, kterou má za osobou odlišnou od dlužníka. Pokud by tato 

pohledávka byla nižší než pohledávka dlužníka, musí taková osoba rozdíl vyrovnat dříve, než 

přistoupí k započtení podle § 140 odst. 2 InsZ.  

I v době po rozhodnutí o úpadku může jinak přípustné započtení zakázat také 

insolvenční soud nařízením předběžného opatření podle § 82 odst. 3 písm. c) InsZ, jak se 

podává z § 140 odst. 4 InsZ. V této době rovněž trvá zákaz započtení nastolený zveřejněním 

návrhu na povolení reorganizace podle § 324 odst. 3 InsZ. Tento zákaz se podle § 352 odst. 3 

InsZ ruší až účinností reorganizačního plánu nebo podle § 363 odst. 5 InsZ rozhodnutím 

insolvenčního soudu o přeměně reorganizace v konkurs, ledaže z něj již předtím insolvenční 

soud povolil výjimku předběžným opatřením nařízeným podle § 82 odst. 3 písm. b) InsZ. 

Zákaz započtení, jenž se pojí se zveřejněním návrhu na povolení reorganizace, ovšem 

přirozeně zaniká také v důsledku odmítnutí nebo zamítnutí tohoto návrhu nebo vzetím jeho 

zpětvzetí na vědomí insolvenčním soudem podle § 327 odst. 1 InsZ, podle něhož těmito 

rozhodnutími účinky návrhu na povolení reorganizace zanikají.757 

V období po rozhodnutí o způsobu řešení úpadku může být učiněn právní úkon 

směřující k zániku pohledávky dlužníka, která náleží do majetkové podstaty, započtením, jen 

jestliže se setkala s jinou pohledávkou v době před vydáním rozhodnutí o způsobu řešení 

úpadku a jestliže započtení nepřekáží některá z okolností vypočtených v § 140 odst. 3 InsZ 

nebo předběžné opatření nařízené insolvenčním soudem. Je-li způsobem řešení úpadku 

reorganizace, brání započtení také zákaz započtení, jenž se pojí se zveřejněním návrhu na 

povolení reorganizace v insolvenčním rejstříku, pokud z něj insolvenční soud nepovolil 

výjimku v nařízeném předběžném opatření. Účinností reorganizačního plánu sice tento zákaz 

                                                             
757 Smrčka, L. in Kotoučová, J. a kol. – op. cit. v pozn. 496, s. 794 
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odpadá, avšak i schválený reorganizační plán může přípustnost započtení proti pohledávkám 

dlužníka omezit.758 Přitom účinností reorganizačního plánu podle § 356 odst. 1 InsZ zanikají 

práva všech věřitelů vůči dlužníkovi, není-li insolvenčním zákonem nebo reorganizačním 

plánem stanoveno jinak. Za věřitele dlužníka se pak považují osoby uvedené 

v reorganizačním plánu za podmínek v něm stanovených, včetně rozsahu jejich práv. Z tohoto 

důvodu se pohledávky věřitele a dlužníka v případě reorganizace zpravidla nemohou setkat 

před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku, jak bez ohledu na způsob řešení úpadku vyžaduje 

§ 140 odst. 2 InsZ. 

Omezení přípustnosti započtení stanovená insolvenčním zákonem nebo rozhodnutím 

insolvenčního soudu vydaným na jeho základě se nevztahují na započtení pohledávek za 

bankou, spořitelním a úvěrním družstvem po odnětí licence nebo povolení ani za zahraniční 

bankou, která podniká v tuzemsku na základě jednotné licence, jde-li o úpadek pobočky 

takové banky. Podle § 369 odst. 2 písm. c) InsZ nemá v těchto případech insolvenční řízení 

vliv na právo věřitele požadovat započtení proti pohledávce dlužníka, pokud toto započtení 

povoluje právo, kterým se řídí pohledávka dlužníka. Obdobně insolvenční řízení proti 

tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně po odnětí povolení ani insolvenční řízení, 

které se týká pobočky pojišťovny z třetího státu po odnětí povolení, nemá podle § 381 odst. 2 

písm. c) InsZ vliv na právo věřitele požadovat započtení proti pohledávce dlužníka, pokud 

toto započtení povoluje právo, kterým se řídí pohledávka dlužníka. 

Jakkoli § 369 odst. 2 písm. c) i § 381 odst. 2 písm. c) InsZ vylučují účinky 

insolvenčního řízení nebo rozhodnutí vydaných v insolvenčním řízení na právo věřitele 

požadovat započtení, je zřejmé, že jde o právo provést započtení, protože právem věřitele 

požadovat započtení se sotva může rozumět možnost navrhnout uzavření dohody o započtení. 

Pokud by z hlediska vyloučení účinků insolvenčního řízení nebo rozhodnutí vydaných 

insolvenčním soudem na započtení pohledávek dlužníka, které náležejí do majetkové 

podstaty, bylo rozhodným právem právo státu, které vychází z toho, že zánik závazků 

započtením nastává již v důsledku jejich setkání jako způsobilých k započtení, nepřekáží 

insolvenční řízení ani rozhodnutí, která v něm insolvenční soud vydá, setkání takových 

pohledávek a jejich zániku započtením, jehož se pak mohou jak věřitel, tak insolvenční 

správce, popřípadě jiná osoba s dispozičními právy nebo přihlášený věřitel při popření 

pohledávky, dovolat. 

                                                             
758 Havel, B. – op. cit. v pozn. 750, s. 288 
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Jestliže věřitel po zahájení insolvenčního řízení učiní jednostranný právní úkon 

směřující k započtení proti pohledávce dlužníka, která náleží do majetkové podstaty, je 

adresátem takového právního úkonu dlužník, jen jestliže mu příslušejí dispoziční práva 

k majetkové podstatě. Přešla-li tato práva v průběhu insolvenčního řízení na jinou osobu, musí 

být adresátem jednostranného právního úkonu věřitele směřujícího k započtení proti 

pohledávce dlužníka, která je součástí majetkové podstaty, tato osoba s dispozičními právy.759 

Na druhé straně je z tohoto hlediska bez významu, komu mají osoby, jež jsou nositeli závazků 

vůči dlužníkovi, poskytnout skutečné plnění. I kdyby tedy byly povinny plnit již před 

rozhodnutím o úpadku předběžnému správci na základě předběžného opatření nařízeného 

insolvenčním soudem podle § 113 odst. 1 věta druhá InsZ nebo po rozhodnutí o úpadku 

insolvenčnímu správci podle § 136 odst. 2 písm. e) InsZ, zůstává adresátem jejich 

jednostranného právního úkonu směřujícího k započtení proti pohledávce dlužníka, která 

náleží do majetkové podstaty, vždy osoba s dispozičními právy.760 

V době před rozhodnutím o úpadku může jednostranně započítat i dlužník, pokud mu 

takové právo přísluší podle jiných právních předpisů, jež upravují započtení, než 

insolvenčního zákona, nebo mohou strany uzavřít dohodu o započtení, pokud tomu nepřekáží 

jiný důvod, který započtení vylučuje, zejména předběžné opatření nařízené insolvenčním 

soudem. Tam, kde je přípustné započtení jednostranným právním úkonem věřitele, může i 

v době po rozhodnutí o úpadku za použití pohledávky dlužníka jednostranně započítat 

dlužník, popřípadě jiná osoba, na kterou přešla dispoziční práva, ledaže podle právní úpravy 

započtení, jež vyplývá z jiných právních předpisů, přísluší oprávnění provést započtení 

jednostranným právním úkonem jen věřiteli. Je-li k jednostrannému započtení oprávněn 

věřitel, může o započtení stejných pohledávek v době po rozhodnutí o úpadku uzavřít 

s dlužníkem, popřípadě jinou osobou s dispozičními právy, též dohodu o započtení.761 

Jestliže je právní úkon směřující k započtení neplatný, protože započtení překáží zákaz 

vyslovený insolvenčním zákonem nebo rozhodnutím insolvenčního soudu vydaným na jeho 

základě, jde vždy o absolutní neplatnost. Tento závěr se prosadí i tam, kde měly započtením 

zaniknout pohledávky, které jsou obsahem obchodních závazkových vztahů, protože tato 

neplatnost není stanovena jen na ochranu některého z účastníků, nýbrž směřuje k ochraně 

                                                             
759 Kulková, R., Erbsová, H. in Kotoučová, J. a kol. – op. cit. v pozn. 496, s. 284 
760 Opačně Huml, O. – op. cit. v pozn. 597, s. 29 
761 Shodně Zelenka, J. in Zelenka, J. a kol. – Insolvenční zákon. Poznámkové vydání s důvodovou zprávou a 
nařízení Rady ES 1346/2000. Praha: Linde, 2007, s. 235 nebo Kulková, R., Erbsová, H. in Kotoučová, J. a kol. – 
op. cit. v pozn. 496, s. 284. Podle B. Havla by však insolvenční správce nebo jiná osoba s dispozičním 
oprávněním zásadně neměli započtení provést, protože by tím zvýhodnili určitého věřitele na úkor jiných (Havel, 
B. – op. cit. v pozn. 750, s. 288). 
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společného zájmu věřitelů, popřípadě vedle něj i k ochraně právního postavení dlužníka, proti 

němuž je vedeno insolvenční řízení. 

Podle § 432 odst. 1 InsZ se pro konkursní a vyrovnací řízení zahájená před účinností 

tohoto zákona použijí dosavadní právní předpisy. Jestliže tedy došlo k zahájení konkursního 

nebo vyrovnacího řízení v době před 1. 1. 2008, použije se nadále zákon č. 328/1991 Sb., o 

konkursu a vyrovnání, ve znění účinném do 31. 12. 2007, který byl zrušen podle § 433 bod 1. 

InsZ. Podle § 14 odst. 1 písm. i) ZKO, ve znění účinném do 31. 5. 1996, náležela mezi účinky 

prohlášení konkursu i nepřípustnost započtení v případech, kdy některý účastník nabyl 

vzájemnou, jinak započitatelnou pohledávku až po prohlášení konkursu. Jestliže tedy jinak 

byly splněny předpoklady způsobilosti pohledávek k započtení, mohli konkursní věřitel i 

správce konkursní podstaty učinit jednostranný právní úkon směřující k započtení takových 

pohledávek anebo uzavřít dohodu o započtení, a to i v době po nástupu účinků prohlášení 

konkursu na majetek úpadce. Překážka započtení spočívala oproti předpokladům stanoveným 

právní úpravou zániku závazků započtením obsaženou především v občanském a obchodním 

zákoníku jen v okolnosti, že konkursní věřitel, popřípadě správce konkursní podstaty nabyli 

pohledávku použitou k započtení až po prohlášení konkursu.  

Od 1. 6. 1996 pak podle § 14 odst. 1 písm. i) ZKO nebylo započtení na majetek patřící 

do konkursní podstaty vůbec přípustné, jestliže by měl být právní úkon směřující k započtení, 

ať jednostranný právní úkon nebo dohoda o započtení, učiněn nebo nabýt účinnosti až po 

prohlášení konkursu. Na okamžiku, kdy se strana stala věřitelem pohledávky, která by se 

jinak setkala s pohledávkou náležející do konkursní podstaty, přitom nezáleželo. Mezi účinky 

prohlášení konkursu tedy nadále náležel úplný zákaz započtení, jehož předmětem by byla 

pohledávka, která je součástí konkursní podstaty. Sporné ovšem bylo, zda zákaz započtení 

vyslovený v § 14 odst. 1 písm. i) ZKV trval i tam, kde správce konkursní podstaty po 

prohlášení konkursu pohledávku úpadce postoupil třetí osobě, a tato pohledávka tak přestala 

být součástí konkursní podstaty. V době, kdy správce konkursní podstaty dlužníkovi 

postoupené pohledávky oznámil nebo postupník prokázal postoupení pohledávky, již tato 

pohledávka zpravidla nebyla součástí konkursní podstaty, protože účinky změny v osobě 

věřitele v důsledku uzavření smlouvy o postoupení pohledávky nastaly dříve, než došlo 

k oznámení nebo prokázání postoupení pohledávky dlužníkovi. 

Kdyby však správce konkursní podstaty dlužníkovi oznámil nebo postupník prokázal 

postoupení pohledávky úpadce, která byla součástí konkursní podstaty, ještě před tím, než 

smlouva o postoupení pohledávky nabyla účinnosti a způsobila změnu v osobě věřitele 

postoupené pohledávky, překážel by započtení vzájemné pohledávky dlužníka za úpadcem 
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proti postoupené pohledávce nedostatek její způsobilosti k započtení, který by vyplýval právě 

ze zákazu započtení podle § 14 odst. 1 písm. i) ZKV. Takovou pohledávku by tedy dlužník 

nemohl započítat proti postoupené pohledávce, protože by nešlo o pohledávku způsobilou 

k započtení v době oznámení nebo postoupení pohledávky podle § 529 odst. 2 ObčZ. Takový 

rozdíl by ovšem byl jen nahodilý a závisel by jen na tom, zda k oznámení nebo prokázání 

postoupení pohledávky dlužníkovi došlo dříve než ke změně věřitele takové pohledávky 

v důsledku postoupení nebo později. Započtení proti postoupené pohledávce by pak 

nevyjadřovalo zachování práva dlužníka provést jednostranné započtení i po zániku jeho 

předpokladů, ale spíše by je teprve zakládalo, protože předtím je dlužník pro nepřípustnost 

započtení na majetek náležející do konkursní podstaty podle § 14 odst. 1 písm. i) ZKV neměl. 

Mimoto v obchodních závazkových vztazích by se při opakovaném postoupení pohledávky 

podle § 363 ObchZ prosadilo hledisko způsobilosti dlužníkovy vzájemné pohledávky za 

prvním věřitelem postoupené pohledávky k započtení, a to v době prvního postoupení 

pohledávky, proti níž jednostranné započtení provedené dlužníkem směřovalo. 

Pro řešení, zda účinky zákazu započtení proti pohledávce, která je součástí konkursní 

podstaty, podle § 14 odst. 1 písm. i) ZKV, trvaly i po jejím postoupení třetí osobě, má proto 

význam spíše hledisko uspokojování pohledávek konkursních věřitelů. Úplatné postoupení 

pohledávky úpadce třetí osobě je způsobem zpeněžení konkursní podstaty, jehož výtěžek je 

určen k uspokojení pohledávek konkursních věřitelů. Kdyby měl některý z nich nejen 

pohledávku za úpadcem, ale současně byl jeho dlužníkem, předcházel zákaz započtení 

vyslovený v § 14 odst. 1 písm. i) ZKV náhradnímu uspokojení takového konkursního věřitele, 

jež by se stalo započtením jeho vzájemných závazků vůči dlužníkovi bez ohledu na pravidla 

uspokojování pohledávek konkursních věřitelů. Proto zřejmě ani po zpeněžení pohledávky 

náležející do konkursní podstaty jejím postoupením třetí osobě nebylo možné proti této 

pohledávce započítat dlužníkovy pohledávky za úpadcem, a to po dobu, po kterou trvaly 

účinky prohlášení konkursu na majetek úpadce.762       

Zatímco právní úpravy přijaté u nás po roce 1990 pro kolektivní řešení úpadků směřují 

k omezení způsobilosti pohledávek za dlužníkem v úpadku, aby tak předcházely 

nerovnoměrnému uspokojení věřitelů, kteří jsou zároveň dlužníky osoby, ohledně níž byl 

zjištěn úpadek, mimo pravidla pro uspokojení pohledávek za touto osobou, v jiných zemích 

naší právní oblasti naopak právní úprava kolektivního řešení úpadku nejen chrání oprávnění 

věřitele jednostranným právním úkonem provést započtení proti pohledávkám, jež jsou 

                                                             
762 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2009, sp. zn. 29 Cdo 4935/2008 
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součástí konkursní podstaty, ale dokonce je rozšiřuje i tam, kde je dosud věřitel neměl (k 

tomu v podrobnostech část II., kapitoly 2. až 4. pro právní úpravy v Rakousku, Německu a 

Švýcarsku). 
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VIII. Nový občanský zákoník 

 

1. Předpoklady započtení 

 

Novým občanským zákoníkem, který byl vyhlášen jako zákon č. 89/2012 Sb. a 

účinnosti má nabýt dne 1. 1. 2014 (§ 3081 nového ObčZ), má dojít ke sjednocení právní 

úpravy zániku závazků započtením v oblasti soukromého práva. Odchylky od této obecné 

právní úpravy by si nadále měl podržet obor pracovního práva s vlastní kodifikací 

pracovněprávních norem, avšak pravidla o zániku závazků započtením dosud rozdělená mezi 

občanský zákoník, obchodní zákoník a zákon o rodině by měla být soustředěna do nového 

občanského zákoníku jako skutečného těžiště soukromého práva. V důsledku toho by mělo 

být překonáno napětí mezi dosavadní obecnou právní úpravou zániku závazků započtením 

obsaženou v občanském zákoníku a zvláštními ustanoveními o zániku závazků započtením 

podle obchodního zákoníku, která ve skutečnosti nepředstavují pouhé odchylky, jež by 

vyjadřovaly zvláštní povahu obchodních závazkových vztahů, nýbrž právní úpravu do značné 

míry oddělenou od obecného základu obsaženého v občanském zákoníku, která čerpá z jiných 

zdrojů a na obecné občanské právo jen málo navazuje. Odpadnou tak především výkladové 

obtíže spojené s určením způsobilosti pohledávek k započtení, setkají-li se pohledávky, které 

jsou obsahem obchodních a neobchodních závazkových vztahů, popřípadě závazkových 

vztahů, které spadají do věcné působnosti zákona o rodině. Zůstanou jen odchylky týkající se 

pohledávek, které jsou obsahem pracovněprávních vztahů. 

 Podle § 1982 odst. 1 věta první nového ObčZ, dluží-li si strany vzájemně plnění 

stejného druhu, může každá z nich prohlásit vůči druhé straně, že svoji pohledávku započítává 

proti pohledávce druhé strany. Z tohoto obecného výměru vyplývá, že předpoklady zániku 

závazků započtením podle nového občanského zákoníku zůstávají vzájemnost pohledávek a 

stejnorodost předmětu jejich plnění, jakož i právní jednání jako právní důvod zániku závazků 

započtením, ať jde o jednostranné právní jednání, nebo o dohodu o započtení. Stejně jako 

dosavadní právní úprava vyslovuje nový občanský zákoník také zákazy započtení a ovšem 

zákaz započtení vzájemných pohledávek si strany budou moci také smluvit. Je proto dalším 

předpokladem zániku závazků započtením nadále jeho přípustnost. Všechny tyto předpoklady 

vyplývají z podstaty započtení a z jeho pojetí v naší právní oblasti.  

Na rozdíl od dosavadní právní úpravy nový občanský zákoník v § 1987 odst. 1 nového 

ObčZ určuje vymahatelnost pohledávek jako vlastnost pohledávky, která podmiňuje její 

způsobilost k započtení. Naproti tomu nyní účinná obecná právní úprava započtení vyjádřená 
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v § 581 odst. 2 ObčZ k této vlastnosti pohledávek přistupuje opačně a její nedostatek 

prohlašuje za důvod nepřípustnosti jednostranného započtení. Jakkoli § 358 ObchZ, podle 

něhož k započtení jsou způsobilé pohledávky, které lze uplatnit u soudu, se přibližuje spíše 

pojetí nového občanského zákoníku, je vymahatelnost pohledávek z hlediska jejich 

způsobilosti k započtení v poměru k nynější právní úpravě spíše kryta předpokladem 

přípustnosti započtení. Zdá se tedy, že vyjádření vymahatelnosti pohledávek jako předpokladu 

jejich způsobilosti k započtení podle § 1987 odst. 1 nového ObčZ vede k závěru, že pro novou 

právní úpravu započtení je přiléhavější v třídění předpokladů započtení rozlišit vymahatelnost 

pohledávek od přípustnosti započtení. K tomu přistupuje požadavek vyslovený v § 1987 odst. 

2 nového ObčZ, podle něhož pohledávka nejistá nebo neurčitá k započtení způsobilá není. 

Vedle vzájemnosti pohledávek, stejnorodosti předmětu jejich plnění, přípustnosti započtení 

podle zákona a dohody stran a právního jednání směřujícího k započtení je tedy 

předpokladem zániku závazků započtením podle právní úpravy obsažené v novém občanském 

zákoníku také vymahatelnost pohledávek, které jim odpovídají, jakož i okolnost, že jde o 

pohledávky jisté a určité. Předpoklad vymahatelnosti pohledávek však musejí splňovat pouze 

pohledávky použité k započtení, které musejí být rovněž jisté a určité. Naopak pohledávky, 

proti kterým směřuje jednostranné prohlášení o započtení, vymahatelné, jisté ani určité být 

nemusejí. 

Podle § 1982 odst. 1 věta druhá nového ObčZ lze k započtení přistoupit, jakmile straně 

vznikne právo požadovat uspokojení vlastní pohledávky a plnit svůj vlastní dluh. Účinky 

započtení podle § 1982 odst. 2 věta druhá nového ObčZ nastávají k okamžiku, kdy se obě 

pohledávky staly způsobilými k započtení. Nový občanský zákoník tedy především okamžik 

setkání pohledávek, které mají zaniknout započtením, nespojuje s jejich splatností, která 

vyjadřuje tento okamžik jako pravidlo v nynější právní úpravě, z něhož však platí výjimky. 

Podle nového občanského zákoníku postačí, jestliže strana, která činí jednostranné prohlášení 

o započtení, může jako věřitel žádat splnění své pohledávky, i když ještě není splatná, a 

jestliže je jako dlužník oprávněna splnit vzájemnou pohledávku adresáta jednostranného 

prohlášení o započtení i před dobou splatnosti.763 Jinak vyjádřeno, je-li doba plnění sjednána 

ve prospěch věřitele, může svou pohledávku použít k jednostrannému započtení kdykoli před 

její splatností, protože je oprávněn žádat i před splatností její splnění a dlužník je povinen 

takovou pohledávku splnit, i když ještě nedospěla. Jeho vzájemný závazek vůči adresátu 

jednostranného prohlášení o započtení však již musí být splatný nebo jej musí být jako 

                                                             
763 Stejné řešení volí i čl. 13:101 PECL. 
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dlužník alespoň oprávněn splnit a adresát tohoto prohlášení jako věřitel vzájemné pohledávky 

musí být povinen i před její splatností takové plnění přijmout. 

Je-li doba plnění sjednána ve prospěch dlužníka, může dlužník proti takové 

pohledávce jednostranně započítat, třebaže dosud není splatná, protože je oprávněn ji splnit a 

věřitel je povinen takové plnění přijmout. Současně mu však za adresátem jeho 

jednostranného prohlášení o započtení musí příslušet vzájemná pohledávka, která již dospěla 

nebo jejíž doba plnění je alespoň sjednána v jeho prospěch jako věřitele, aby měl právo i před 

splatností žádat její splnění a dlužník mu ji byl povinen splnit. Jestliže je však doba plnění 

sjednána ve prospěch obou stran, musejí vyčkat splatnosti pohledávky, aby mohly 

jednostranným prohlášením přivodit zánik takové pohledávky započtením. Z hlediska 

okamžiku, kdy může strana učinit jednostranné prohlášení o započtení, se pak k započtení 

vždy hodí pohledávky dospělé. I tyto pohledávky ovšem mohou být z jednostranného 

započtení vyloučeny z jiného důvodu, zejména je-li jejich jednostranné započtení nepřípustné 

podle zákona nebo dohody stran.  

Nová právní úprava okamžiku započtení tak lépe odráží vzájemný poměr mezi 

započtením a splněním. Jestliže je započtení náhradním uspokojením pohledávky, odpovídá 

povaze započtení, aby straně příslušelo oprávnění jednostranným právním jednáním přivodit 

zánik své pohledávky tam, kde je oprávněna žádat její splnění a kde sama je oprávněna plnit 

svůj vzájemný závazek bez ohledu na splatnost. Mohla-li by při skutečném splnění obou 

pohledávek žádat splnění své pohledávky za adresátem jednostranného prohlášení o započtení 

a současně sama skutečně splnit svůj vzájemný závazek vůči němu, nemá jí nedostatek 

splatnosti některé pohledávky, popřípadě obou pohledávek, bránit v tom, aby započtením 

přivodila jejich uspokojení náhradním způsobem. 

Předpoklady způsobilosti pohledávek k započtení vyjadřují určité vlastnosti 

pohledávek, které mají tyto pohledávky vykazovat, aby mohly započtením zaniknout. Jsou-li 

způsobilé k započtení, mohou se setkat a jedna nebo obě strany jsou oprávněny způsobit 

jednostranným právním jednáním nebo dohodou jejich zánik. Setkání pohledávek tedy 

předpokládá, že se pohledávky staly způsobilými k započtení, protože vykazují vlastnosti, 

které dovolují, aby se jako způsobilé k započtení setkaly. Určuje-li však § 1982 odst. 1 věta 

druhá nového ObčZ okamžik, kdy může strana jednostranně projevit vůli směřující 

k započtení, a způsobit tak z tohoto důvodu zánik pohledávek, neznamená to určení 

okamžiku, kdy se pohledávky způsobilé k započtení setkaly, nýbrž stanovení dalšího 

předpokladu jejich způsobilosti k započtení.  
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Pohledávka, kterou strana použije k jednostrannému započtení, tedy musí vedle 

ostatních předpokladů započtení být také dospělá nebo straně, která chce jednostranně 

prohlásit započtení, musí alespoň příslušet právo žádat její splnění po dlužníkovi i před 

splatností a tomuto právu musí odpovídat dlužníkova povinnost takovou pohledávku splnit. 

Tato vlastnost pohledávky použité k jednostrannému započtení se kryje s její vymahatelností, 

kterou jako předpoklad způsobilosti takové pohledávky k započtení určuje § 1987 odst. 1 

nového ObčZ. Pohledávka, vůči níž jednostranné započtení směřuje, musí být rovněž dospělá 

nebo strana, která prohlásí jednostranné započtení, musí mít jako dlužník alespoň oprávnění 

tuto pohledávku splnit a adresát jednostranného právního jednání směřujícího k započtení pak 

tomu odpovídající povinnost plnění přijmout.  

Pohledávka použitá k jednostrannému započtení ani pohledávka, vůči níž jednostranné 

započtení směřuje, tedy nemusejí být dospělé, avšak strana, která projevila vůli směřující 

k započtení, musí být jako věřitel alespoň oprávněna i před splatností žádat splnění 

pohledávky použité k započtení a jako dlužník oprávněna splnit i před splatností pohledávku, 

vůči níž započítává. Tyto vlastnosti proto náležejí k dalším předpokladům způsobilosti 

pohledávek k započtení, avšak nevyjadřují okamžik, ke kterému pohledávky započtením 

zaniknou, jestliže některá nebo obě strany projeví vůli směřující k započtení. Tento okamžik 

určuje § 1982 odst. 2 věta druhá nového ObčZ, který jej přimyká k nabytí způsobilosti 

pohledávek k započtení. Jakkoli přitom žádá, aby se způsobilými k započtení staly obě 

pohledávky, platí totéž tím spíše, má-li započtením zaniknout na jedné nebo obou stranách 

závazkového právního vztahu více pohledávek. Zánik závazků započtením pak nastane, 

jakmile se stane způsobilou k započtení pohledávka, která vlastnosti, s nimiž se pojí 

způsobilost k započtení, vykázala později anebo která je mezi více než dvěma pohledávkami, 

jež mají zaniknout započtením, vykázala nejpozději. 

Zatímco tedy § 1982 odst. 1 nového ObčZ určuje předpoklady zániku závazků 

započtením, k nimž ovšem podle dalších ustanovení nového občanského zákoníku o započtení 

přistupují ještě další, vyplývá z § 1982 odst. 2 věta druhá nového ObčZ, kdy nastávají účinky 

započtení. Tato právní úprava přitom prozrazuje vliv německého občanského zákoníku. 

Stanovení předpokladů pro zánik závazků započtením podle § 1982 odst. 1 nového ObčZ se 

blíží § 387 BGB.764 Liší se od něj především tím, že stejnorodost jako předpoklad způsobilosti 

                                                             
764 Schulden zwei Personen einander Leistungen, die ihrem Gegenstand nach gleichartig sind, so kann jeder Teil 
seine Forderung gegen die Forderung des anderen Teils aufrechnen, sobald er die ihm gebührende Leistung 
fordern und die ihm obliegende Leistung bewirken kann. (Jestliže si dvě osoby navzájem dluží plnění, jejichž 
předmět je téhož druhu, může každá strana započítat svou pohledávku proti pohledávce druhé strany, jakmile 
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k započtení spojuje s plněním, zatímco německý občanský zákoník s předmětem plnění. 

Shodné je vymezení okamžiku, kdy strana může učinit jednostranné prohlášení o započtení. 

Ani německý občanský zákoník nevyžaduje splatnost pohledávek, které mají započtením 

zaniknout, může-li strana, která jednostranně započítává, žádat plnění, které jí přísluší jako 

věřiteli a současně jako dlužník splnit svůj vzájemný závazek. Účinky započtení pak § 1982 

odst. 2 nového ObčZ určuje obdobně jako § 389 BGB.765 I německý občanský zákoník tedy 

setkání pohledávek spojuje s okamžikem, kdy se staly způsobilými k jednostrannému 

započtení. 

Třídění předpokladů zániku závazků započtením je jistě věcí nauky, avšak nelze 

přehlédnout, že je do značné míry ovlivňuje podoba právní úpravy započtení. Další výklad o 

předpokladech zániku závazků započtením podle nového občanského zákoníku se tedy přidrží 

třídění, které se zdá lépe odpovídat této nové právní úpravě, jakkoli by patrně bylo možné 

založit jej i na třídění převažujícím pro dosavadní právní úpravu a zahrnout do předpokladu 

přípustnosti započtení také vymahatelnost pohledávek a okolnost, že jde o pohledávky jisté a 

určité, protože nedostatek těchto vlastnosti z druhé strany znamená, že pohledávky, které je 

nevykazují, jsou ze započtení jednostranným právním jednáním vyloučeny, a jejich použití k 

jednostrannému započtení je tedy podle nového občanského zákoníku nepřípustné. 

Předpoklady zániku závazků započtením podle nového občanského zákoníku jsou tak 

vzájemnost pohledávek, stejnorodost předmětu jejich plnění, přípustnost započtení ve 

významu nedostatku zákazu započtení vyplývajícího z právního předpisu nebo dohody stran, 

okolnost, že pohledávka použitá k započtení je jistá a určitá, vymahatelnost pohledávky 

použité k započtení, splatnost pohledávky, vůči níž započtení směřuje, nebo alespoň 

oprávnění tuto pohledávku splnit a právní jednání směřující k započtení. V tomto pořadí se o 

jednotlivých předpokladech započtení podle nového občanského zákoníku podává výklad 

v následujících kapitolách této části. 

Třebaže možnost uzavřít dohodu o započtení plyne již ze smluvní volnosti stran, nový 

občanský zákoník výslovně dovoluje sjednání takové dohody v § 1991 část věty před 

středníkem nového ObčZ, podle něhož zákaz započtení pohledávky prohlášením jedné ze 

stran nebrání stranám, aby si započtení ujednaly. I pro započtení na základě dohody se prosadí 

předpoklady způsobilosti pohledávek k započtení, pokud jsou vyjádřeny v právních normách, 
                                                                                                                                                                                              
může žádat plnění, které jí náleží, a poskytnout plnění, ke kterému je povinna.) K tomu blíže v části II., kapitola 
3. 
765 Die Aufrechnung bewirkt, dass die Forderungen, soweit sie sich decken, als in dem Zeitpunkt erloschen 
gelten, in welchem sie zur Aufrechnung geeignet einander gegenübergetreten sind. (Započtení způsobuje, že 
pohledávky, pokud se kryjí, se považují za zaniklé v okamžiku, kdy se setkaly jako způsobilé k započtení.) 
K tomu blíže v části II., kapitola 3. 
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které mají donucující povahu. Povaze právních norem, které upravují jednotlivé předpoklady 

způsobilosti pohledávek k započtení, se věnuje výklad v následujících kapitolách této části. 

Jakkoli ve srovnání s dosavadní obecnou právní úpravou započtení obsaženou v nynějším 

občanském zákoníku převážila v novém občanském zákoníku dispozitivní metoda právní 

úpravy, která zahrnuje i vymezení většiny předpokladů způsobilosti pohledávek k započtení, 

zdá se, že tato změna nepovede k rozšíření možnosti zániku závazků započtením i na případy, 

ve kterých dosud nebylo možné. V některých ohledech se dokonce prostor pro tento způsob 

zániku závazků zužuje navzdory tomu, že nový občanský zákoník přistoupil k rozlišení 

donucujících a dispozitivních norem v novém občanském zákoníku způsobem, který by ve 

srovnání s nynějším občanským zákoníkem měl omezit okruh donucujících právních norem. 

Zatímco § 2 odst. 3 ObčZ spojuje závěr o donucující povaze právní normy obsažené 

v občanském zákoníku nejen s výslovným zákazem odchylné dohody, ale i s povahou 

ustanovení, nový občanský zákoník v § 1 odst. 2 zapovídá jednání, kterými se strany 

odchylují od zákona, jen jestliže se příčí výslovnému zákazu nebo porušují dobré mravy, 

veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. Na 

povahu právní normy obsažené v novém ObčZ by tedy nadále nebylo možné usoudit jen 

z povahy ustanovení, nýbrž závěr o donucující povaze právní normy musí vyvěrat z rozporu 

odchylného ujednání s dobrými mravy, veřejným pořádkem nebo právní úpravou postavení 

osob. Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku se hlásí k pojetí, jaké při třídění 

právních norem na dispozitivní a donucující volí dosavadní občanský zákoník, avšak 

poměřování povahy právní normy jinými obecnými hledisky než podle nynějšího občanského 

zákoníku má nová právní úprava předcházet libovůli při výkladu a používání právních norem 

soukromého práva.766 Nový občanský zákoník naopak opouští určení dispozitivních a 

donucujících norem uzavřeným výčtem právních norem, od kterých se strany nemohou 

odchýlit ani je vyloučit, jak jej obsahuje § 263 ObchZ. Tomuto přístupu se dosud kromě 

nebezpečí omylů a neúplnosti vytýká také chybějící možnost přizpůsobit výklad právních 

norem změnám společenských vztahů, které takové právní normy upravují, a vůbec přepjaté 

omezení orgánů povolaných k použití těchto právních norem při jejich rozhodovací činnosti.    

 Také podle nového občanského zákoníku musejí být splněny předpoklady způsobilosti 

pohledávek k započtení po celou dobu od jejich setkání jako způsobilých k započtení až do 

okamžiku, kdy má právní jednání jedné nebo obou stran směřující k započtení nabýt 

účinnosti, nejde-li o výjimky z těchto předpokladů, které povoluje zákon nebo dohoda stran. 

                                                             
766 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku, s. 31 – 33 
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Jestliže poté, co se pohledávky jako způsobilé k započtení setkaly, některý z předpokladů 

jejich způsobilosti k započtení odpadne, nemohou strany jejich zánik započtením přivodit, 

dokud se pohledávky, které mají započtením zaniknout, znovu nestanou způsobilými 

k započtení. Chybí-li některý z předpokladů způsobilosti pohledávek k započtení, je právní 

jednání směřující k započtení neplatné, jestliže takový důsledek vyžaduje smysl a účel 

zákona, jak vyplývá z § 580 nového ObčZ. Povaha této neplatnosti je relativní, pokud je 

neplatnost právního jednání stanovena na ochranu zájmu určité osoby. Jen tato osoba pak 

může podle § 586 odst. 1 nového ObčZ vznést námitku neplatnosti. Absolutně neplatné by 

bylo právní jednání směřující k započtení, které se zjevně příčí dobrým mravům anebo které 

odporuje zákonu a současně zjevně narušuje veřejný pořádek. K takové neplatnosti soud 

přihlédne i bez návrhu podle příkazu obsaženého v § 588 nového ObčZ. 

 Jednostranné prohlášení o započtení by tak bylo relativně neplatné, jestliže by se 

příčilo zákazu započtení podle zákona nebo dohody stran, ledaže nový ObčZ s překročením 

zákonného zákazu spojuje nicotnost právního jednání. Pak by nešlo o právní jednání neplatné, 

nýbrž zdánlivé, které by ve skutečnosti právním jednáním vůbec nebylo, a nepředstavovalo by 

tak žádnou právní skutečnost. Stejně jako přípustnost započtení je i požadavek vymahatelnosti 

pohledávky použité k započtení stanoven na ochranu adresáta jednostranného právního 

jednání směřujícího k započtení. Jestliže by proto strana použila k započtení pohledávku, 

která není vymahatelná, ať pro nedostatek splatnosti nebo z jiného důvodu, bylo by její 

prohlášení o započtení relativně neplatné a adresát tohoto prohlášení by mu mohl odejmout 

účinky uplatněním práva vznést námitku relativní neplatnosti. 

 Stejný závěr by bylo třeba přijmout, jestliže by jednostranné právní jednání směřovalo 

k započtení proti pohledávce, která dosud není splatná, a strana, která započtení prohlásí, není 

ani oprávněna takovou pohledávku splnit před splatností. Oprávnění splnit pohledávku, proti 

níž směřuje jednostranné prohlášení o započtení, představuje rovněž požadavek, jehož účelem 

je ochrana právního postavení adresáta jednostranného právního jednání směřujícího 

k započtení. Není-li adresát takového právního jednání jako věřitel pohledávky, vůči níž 

jednostranné započtení směřuje, povinen přijmout předčasné plnění, nemusí ani až do 

splatnosti své pohledávky strpět náhradní předčasné uspokojení své pohledávky započtením 

se vzájemnou pohledávkou svého dlužníka. Jako je ovšem na jeho vůli, zda by jako věřitel 

pohledávky za dlužníkem přijal od dlužníka předčasně poskytnuté plnění, přenechává právní 

úprava důsledků vad právních úkonů podle nového občanského zákoníku také jeho vůli, zda 

vůči sobě nechá působit účinky jednostranného právního jednání směřujícího k započtení, i 

když strana, která započtení prohlásila, neměla ještě oprávnění jako dlužník splnit jeho 
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pohledávku, anebo zda vznese námitku relativní neplatnosti, a právní jednání směřující 

k započtení, které tento požadavek nesplňuje, zbaví právních účinků.  

 Nesplňují-li pohledávky, které mají na základě jednostranného právního jednání 

směřujícího k započtení zaniknout, předpoklad, aby šlo o pohledávky jisté a určité, může se 

jevit jako sporné, zda důsledkem takové vady by byla neplatnost absolutní nebo relativní. 

Pohledávky, které mají zaniknout započtením, však musejí tyto vlastnosti vykazovat, jen 

jestliže jde o pohledávky použité k jednostrannému započtení. Pohledávky, proti nimž 

jednostranné započtení směřuje, takové vlastnosti mít nemusejí, protože strana, která 

prohlašuje započtení, může náhradním způsobem uspokojit i pohledávku nejistou nebo 

neurčitou, pokud ovšem nedostatek těchto vlastností vůbec dovoluje takovou pohledávku 

uspokojit jak skutečným splněním, tak náhradním způsobem spočívajícím v započtení. Jinak 

vyjádřeno, klade-li právní úprava obsažená v novém občanském zákoníku na pohledávky 

použité k jednostrannému započtení požadavek, aby šlo o pohledávky jisté a určité, jde o 

předpoklad započtení na základě jednostranného právního jednání stanovený na ochranu 

strany, která je adresátem právního jednání směřujícího k započtení. Právní jednání, kterým 

by strana započítala svou pohledávku nejistou nebo neurčitou, by proto bylo neplatné 

relativně. 

 

2. Vzájemnost pohledávek 

 

 Nynější právní úprava zániku závazků započtením vyslovuje předpoklad vzájemnosti 

pohledávek, které mají započtením zaniknout, v § 580 věta první ObčZ. Podle povahy tohoto 

ustanovení se pravidlu vzájemnosti pohledávek připisuje význam donucující právní normy. 

Od předpokladu vzájemnosti pohledávek se tak strany nemohou při započtení odchýlit 

dohodou a bez jeho splnění mohou pohledávky tímto způsobem zaniknout jen tam, kde z něj 

povoluje výjimku právní předpis, zejména v některých případech změny v osobě věřitele nebo 

dlužníka pohledávky, která má započtením zaniknout. Dohody, jimiž strany usilují o 

započtení pohledávek, které mezi nimi nejsou vzájemné, pak z tohoto důvodu podle nynější 

právní úpravy nepředstavují dohody o započtení. Jsou-li stranami takové dohody osoby, jimž 

přísluší k pohledávkám, které mají na jejím základě zaniknout, právo, na jehož základě 

takovými pohledávkami mohou nakládat, jsou dohody směřující k zániku těchto pohledávek 

platné a způsobují zamýšlený účinek, kterým je zánik pohledávek, jež jsou předmětem 

dohody uzavřené takovými osobami.  
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Nejde však o dohodu o započtení, a účinkem těchto dohody proto není zánik 

pohledávek započtením. Navzdory tomu se hospodářský účinek těchto dohod započtení blíží 

potud, že i zde ve skutečnosti dochází k náhradnímu uspokojení pohledávek stran takové 

dohody, jakkoli těmto pohledávkám chybí vzájemnost. Strana, která tuto dohodu uzavřela, 

sice pozbývá pohledávku za jinou stranou téže dohody, ale současně se zprošťuje závazku 

vůči další straně téže dohody, třebaže vůči ní není současně v postavení věřitele vzájemné 

pohledávky. Zanikají tak pohledávky, které se nesetkaly, avšak na základě dohody mezi více 

stranami se účinek této dohody v majetkové sféře strany, která ji uzavřela, blíží účinku, 

jakého by bylo možné dosáhnout započtením, kdyby předtím mezi stranami došlo ke změně 

v osobách věřitelů a dlužníků, která by mezi jejich pohledávkami nastolila vzájemnost. 

Zatímco tedy vzájemnost pohledávek jako předpoklad jejich způsobilosti k započtení 

vyjadřuje v nynější právní úpravě donucující právní norma, musí výkladu o vzájemnosti 

pohledávek podle právní úpravy zániku závazků započtením obsažené v novém občanském 

zákoníku předcházet vyřešení otázky, jakou povahu má právní norma, která předpoklad 

vzájemnosti pohledávek vyslovuje v novém občanském zákoníku. K jednoduchému závěru o 

povaze § 1982 věta první nového ObčZ nemůže vést jen nedostatek výslovného zákazu 

odchýlit se od tohoto ustanovení dohodou stran. Takový zákaz právní úprava podle § 1982 

věta první nového ObčZ neobsahuje a nepodává se ani z § 1991 část věty před středníkem 

nového ObčZ, podle něhož zákaz započtení pohledávky prohlášením jedné ze stran nebrání 

stranám, aby si započtení ujednaly. Z dovolení uzavřít dohodu o započtení vyplývá pouze 

závěr o dispozitivní povaze zákazů jednostranného započtení, pokud ovšem zákon nevylučuje 

zánik některých pohledávek započtením vůbec, bez ohledu na okolnost, zda je právním 

důvodem započtení jednostranné právní jednání, nebo dohoda o započtení. 

Možnost uzavřít dohodu o započtení podle § 1991 část věty před středníkem nového 

ObčZ i proti zákazu jednostranného započtení tedy neznamená, že by v ostatním nebylo 

možné dohodou stran vyloučit kromě přípustnosti započtení také jeho další předpoklady nebo 

se od nich odchýlit. Výslovné dovolení stranám uzavřít dohodu o započtení podle § 1991 část 

věty před středníkem nového ObčZ určuje pouze poměr dohody o započtení k zákazu 

jednostranného započtení upravenému právním předpisem. Jestliže zákaz započtení 

nevyplývá z donucující právní normy, mohou strany pohledávku, jejíž započtení právní 

předpis zakazuje nebo proti níž podle právního předpisu není jednostranné započtení 

přípustné, započítat dohodou.  To platí jak pro přípustnost započtení jako předpoklad 

způsobilosti pohledávek k započtení, pokud jej určuje právní předpis, tak pro předpoklad 

vlastností pohledávky použité k jednostrannému započtení, kterým je okolnost, že jde o 
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pohledávku jistou, určitou a vymahatelnou, a ovšem i o předpoklad, kterým je oprávnění 

strany, která prohlašuje započtení, splnit závazek, který odpovídá pohledávce, vůči níž 

jednostranné započtení směřuje. 

Jen z toho ovšem nelze usoudit, že by zbývající předpoklady způsobilosti pohledávek 

k započtení, kterými jsou vzájemnost pohledávek a stejnorodost předmětu jejich plnění, 

vyjadřovaly právní normy, které by měly donucující povahu. Právní úprava dohody o 

započtení sama o sobě nevypovídá nic o poměru tohoto právního důvodu zániku závazků 

započtením ke zbývajícím předpokladům způsobilosti pohledávek k započtení. Ostatně § 

1982 věta první nového ObčZ, který je vyslovuje, nepředstavuje zákaz započtení, od něhož by 

se strany podle § 1991 nového ObčZ mohly dohodou o započtení odchýlit nebo jej vyloučit, 

nýbrž právě naopak vymezuje podstatu započtení jako způsobu zániku závazků a vymezuje 

jeho místo v závazkovém právu. Ani z právní úpravy dohody o započtení proto nelze usoudit 

na povahu pravidla vzájemnosti pohledávek a stejnorodosti předmětu jejich plnění jako 

předpokladu způsobilosti pohledávek k započtení. 

Ukázalo se tedy, že právní úprava započtení podle nového občanského zákoníku 

neobsahuje zákaz odchýlit se dohodou stran nebo jejich dohodou vyloučit předpoklad 

vzájemnosti pohledávek, tím méně pak výslovný zákaz, s nímž závěr o donucující povaze 

právní normy spojuje § 1 odst. 2 nového ObčZ. Zbývá tedy možnost odchýlit se od tohoto 

předpokladu způsobilosti pohledávek k započtení nebo jej dohodou stran vyloučit poměřit 

dalšími hledisky, které pro třídění právních norem na dispozitivní a donucující zvolil nový 

občanský zákoník. Zdá se vcelku bezrozporné, že dohoda, kterou by strany vyloučily 

předpoklad vzájemnosti pohledávek nebo se od něj odchýlily, se sama o sobě nepříčí dobrým 

mravům ani právním normám týkajícím se práva osob. Složitěji se však jeví její soulad 

s veřejným pořádkem, který důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku chápe 

jako souhrn pravidel, na nichž spočívají právní základy společenského uspořádání.767 

Vzájemnost pohledávek znamená, že věřitel jedné pohledávky je současně dlužníkem 

druhé pohledávky a naopak věřitel druhé pohledávky je zároveň v právním postavení dlužníka 

prvé pohledávky. Jedné nebo oběma stranám může příslušet oprávnění přivodit zánik jejich 

vzájemných pohledávek započtením. Odchylka od předpokladu vzájemnosti pohledávek jako 

východiska pro jejich zánik započtením, ať ji určuje právní předpis nebo by vyplývala 

z dohody stran, představuje zásah do právního postavení určité osoby, a to bez ohledu na 

okolnost, zda má ohledně pohledávky, která má zaniknout započtením, právní postavení 

                                                             
767 Veřejný pořádek prostupuje celé právo a zahrnuje pravidla, na nichž leží právní základy společenského řádu 
zdejší společnosti (důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku, s. 32).  
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věřitele nebo dlužníka. Dovoluje-li právní předpis přivodit zánik pohledávek započtením i 

přes chybějící vzájemnost takových pohledávek, poskytuje tím zpravidla ochranu již 

nabytému oprávnění provést započtení jednostranným právním jednáním, do něhož zasáhla 

bez ohledu na vůli oprávněné osoby změna, která nastala v poměrech druhé strany a v jejímž 

důsledku pohledávky, které byly dosud způsobilé k započtení, přestaly splňovat předpoklad 

vzájemnosti. 

Dohoda stran, kterou by se odchýlily od tohoto předpokladu způsobilosti pohledávek 

k započtení, však nehledí k ochraně právního postavení toho, kdo jedná v oprávněné důvěře 

v možnost přivodit zánik pohledávek jednostranným právním jednáním směřujícím 

k započtení, jak ji obyčejně sledují výjimky z předpokladu vzájemnosti pohledávek povolené 

právními předpisy, nýbrž by sledovala pouze jednotlivé soukromé zájmy stran, které by ji 

uzavřely. Jestliže by strany byly oprávněny nakládat pohledávkou, jejíž zánik započtením by 

taková dohoda měla způsobit nebo alespoň dovolit, nezasáhly by tím do právního postavení 

třetích osob, jež by tuto dohodu neuzavřely. Naopak tam, kde za účelem zániku závazků 

uzavřely dohodu, jež se týkala pohledávek, jejichž strany takové dohody nejsou věřiteli a 

chybí jim i jiné oprávnění za tímto účelem pohledávkami nakládat, by se takto uzavřená 

dohoda právního postavení třetích osob dotýkala, lhostejno, zda by se projevila v jejich 

právním postavení věřitele nebo dlužníka. I tam, kde by strana započítala svou pohledávku za 

věřitelem třetí osoby, jen aby tuto třetí osobu zprostila jejího závazku vůči adresátovi 

takového právního jednání směřujícího k započtení, totiž zasahuje do právního postavení třetí 

osoby, které může zhoršit již jen tím, že ji připraví o jedinou možnost, jak dosáhnout 

uspokojení její vlastní pohledávky za adresátem prohlášení o započtení, jejíž splnění již 

nemůže vymoci například proti námitce promlčení. Mimoto třetí osoba může mít vlastní 

zájem na splnění svého závazku vůči adresátu takového právního jednání směřujícího 

k započtení. 

Právě hledisko oprávnění stran nakládat pohledávkami a jim odpovídajícími závazky 

pak vytyčuje hranici mezi dovoleným a zapovězeným odchýlením od předpokladu 

vzájemnosti pohledávek při jejich zániku započtením. Strany tedy mohou uzavřít dohodu 

směřující k zániku jejich vzájemných pohledávek, popřípadě mohou dohodou mezi sebou 

určit z hlediska vzájemnosti pohledávek jiná pravidla pro jednostranné právní jednání 

směřující k jejich zániku než při započtení, i když nejsou v právním postavení věřitele nebo 

dlužníka pohledávek, jichž se taková dohoda týká, jestliže mají jiné oprávnění za tímto 

účelem takovými pohledávkami nakládat. Pokud by jim oprávnění nakládat pohledávkami, o 

kterých uzavírají dohodu směřující k jejich zániku nebo dohodu, kterou se odchylují od 
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pravidel o jednostranném započtení vzájemných pohledávek, chybělo, ocitla by se taková 

dohoda v rozporu s veřejným pořádkem, protože pravidlo, které zapovídá ujednáním stran 

zasáhnout do právního postavení třetí osoby a měnit její oprávnění nebo povinnosti, je třeba 

považovat za součást veřejného pořádku.768 Proto by taková dohoda byla absolutně neplatná. 

I když ovšem strany mají oprávnění nakládat pohledávkami, které mají zaniknout 

započtením, aniž by přitom byly v právním postavení dlužníka nebo věřitele takových 

pohledávek, je třeba klást otázku, zda jejich právní jednání, které směřuje k zániku takových 

pohledávek, vyhovuje pojmu započtení. Podstatě započtení jako jednoho ze způsobů zániku 

závazků je vlastní vzájemnost pohledávek, která dovoluje, aby strana, která je dlužníkem 

pohledávky adresáta jednostranného právního jednání směřujícího k započtení a současně 

věřitelem vzájemné pohledávky za tímto adresátem, náhradním způsobem uspokojila 

pohledávku, jejímž je dlužníkem, a současně dosáhla i uspokojení své vlastní pohledávky tím, 

že z majetku adresáta jednostranného prohlášení o započtení odejme pohledávku, jejímž je 

sama dlužníkem. K takovému zmenšení majetku však započtení může vést jen u toho, kdo je 

dlužníkem strany, která započtení prohlašuje, a z tohoto majetku lze započtením odejmout 

právě jen vzájemnou pohledávku za tím, kdo činí jednostranné právní jednání směřující 

započtení. Započtení pak skutečně nahradí splnění obou vzájemných pohledávek jejich 

prostým odečtením. 

Kdyby se takové odečtení stalo mezi pohledávkami, jimž se vzájemnosti nedostává, 

vzdálil by se výsledek dosažený takovým postupem podstatě započtení. Strana, která by 

jednostranně prohlásila započtení vůči osobě, jež není jejím věřitelem, avšak má oprávnění 

nakládat pohledávkou, proti níž jednostranné započtení směřuje, by se sice zprostila svého 

závazku, ale uspokojení své vlastní pohledávky by dosáhla z majetku osoby odlišné od svého 

dlužníka, jejíž pohledávka by zanikla bez uspokojení, byť jen náhradním způsobem. Stejný 

důsledek by nastal tam, kde by adresát jednostranného prohlášení o započtení byl sice 

věřitelem pohledávky za stranou, která činí prohlášení o započtení, avšak nedostávalo by se 

mu právního postavení dlužníka této osoby. O započtení by tedy v žádném z obou případů ve 

skutečnosti nešlo. Totéž pak platí i o dohodě, kterou by uzavřely strany, jež by sice byly 

oprávněny nakládat pohledávkami a plnit jim odpovídající závazky, avšak chyběla by mezi 

nimi vzájemnost. Jinými slovy, dohody, jež směřují k zániku pohledávek a jim odpovídajících 

závazků, které nejsou vzájemné, ale strany takové dohody jimi mohou nakládat, je třeba 

považovat za dovolené a vedou k výsledku sledovanému stranami, kterým je zánik takových 

                                                             
768 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku, s. 32 
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pohledávek a jim odpovídajících závazků. Nejde však o zánik závazků, který by strany 

přivodily započtením.769 

Z toho vyplývá, že se strany sice mohou přípustným způsobem odchýlit od 

předpokladu vzájemnosti pohledávek vysloveného v § 1982 věta první nového ObčZ, a 

přivodit tak zánik pohledávek, které mezi nimi nejsou vzájemné, pokud k nim mají jiné právo, 

na jehož základě jimi mohou za tímto účelem nakládat, avšak jejich dohoda nepředstavuje 

smluvené započtení, protože odchýlení od předpokladu vzájemnosti pohledávek takovou 

dohodu vzdaluje pojmu započtení jako jednoho ze způsobů zániku závazků. Z hlediska 

způsobů zániku závazků upravených novým občanským zákoníkem tedy nejde o dohodu o 

započtení podle § 1991 nového ObčZ, nýbrž o dohodu podle § 1981 nového ObčZ, podle 

něhož je stranám na vůli ujednat si zánik závazku, aniž bude zřízen závazek nový. 

Právní úprava společných pohledávek a závazků v novém občanském zákoníku do 

značné míry navazuje na současný stav. Z hlediska zániku závazků započtením zůstává i 

podle právní úpravy obsažené v novém občanském zákoníku nejsnazší řešení otázek, které při 

započtení vyvolávají dílčí závazky. Podle § 1871 odst. 1 nového ObčZ je každý z několika 

spoludlužníků dělitelného plnění dlužen jen svůj díl a každý z několika věřitelů dělitelného 

plnění je věřitelem jen svého dílu, ledaže smlouva, zákon nebo rozhodnutí soudu stanoví 

jinak. V tomto základním pojetí dílčích závazků se tedy vzájemnost pohledávek jeví stejně 

jako oprávnění a povinnost plnit nebo splnění žádat. Jde-li o dílčí závazek s několika 

spoludlužníky, může každý z nich vůči věřiteli takového společného závazku započítat svou 

vzájemnou pohledávku jen v tom rozsahu, jaký odpovídá jeho podílu na společném závazku 

s dělitelným plněním. Naopak spoluvěřitel dílčího závazku může započítat vůči dlužníkově 

vzájemné pohledávce jen v rozsahu svého dílu na společné pohledávce, protože jen v tomto 

rozsahu se obě pohledávky mezi ním a dlužníkem kryjí. Z hlediska předpokladu vzájemnosti 

pohledávek se tedy zánik dílčích závazků započtením neliší od započtení pohledávek, které 

jsou obsahem závazkových právních vztahů, na jejichž obou stranách stojí vždy jen jediná 

osoba. 

To však neplatí, jestliže sice jde o dílčí závazek, avšak od tohoto základního pojetí 

vztahů mezi dlužníkem a několika spoluvěřiteli nebo věřitelem a několika spoludlužníky by 

se takový závazkový právní vztah odchýlil. Jiné uspořádání dílčího závazku, který na straně 
                                                             
769 Opačně Berger, K. P. – op. cit. v pozn. 9, s. 241. Nynější německá nauka považuje právní normu, která 
vyjadřuje předpoklad vzájemnosti pohledávek, za dispozitivní a připouští, aby strany odchylnou dohodou 
nastolily vzájemnost pohledávek i v okruhu více účastníků. Vzájemnost se tak nadále nechápe jen jako 
dvoustrannost pohledávek a o započtení jde i v případech koncernových zúčtovacích ujednání, ve kterých postačí 
vzájemnost mezi podnikatelskými seskupeními jako celkem, i když chybí vzájemnost pohledávek mezi jejich 
jednotlivými členy. 
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věřitele vykazuje mnohost osob, předpokládá § 1871 odst. 2 nového ObčZ, podle kterého 

splní dlužník celý dluh tomu, kdo o splnění požádal první, bylo-li ujednáno, že kterýkoli 

z věřitelů může žádat celé plnění. Splnil-li dlužník celý dluh jednomu ze spoluvěřitelů, 

nemohou již ostatní po něm nic požadovat. Oprávnění některého ze spoluvěřitelů pohledávky, 

která odpovídá závazku s dělitelným plněním, žádat po dlužníku více než jen svůj díl na této 

společné pohledávce, má tedy založit dohoda. Jde jistě o dohodu obou stran, společných 

věřitelů a dlužníka. Pouhé ujednání mezi společnými věřiteli nemůže vůči dlužníku dílčího 

závazku založit právo některého ze společných věřitelů žádat vlastním jménem po dlužníkovi 

splnění celé pohledávky a povinnost dlužníka takovému společnému věřiteli celou 

pohledávku splnit. Předpoklady, za kterých mají jedna nebo obě strany dílčího závazku právo 

provést jednostranné započtení za použití společné pohledávky anebo proti společné 

pohledávce, jsou pak totožné s předpoklady, za kterých je vzájemnost pohledávek nastolena u 

aktivní solidarity. V obou případech se totiž mezi společnými věřiteli prosazuje právo 

předstihu, po jehož výkonu je dlužník povinen splnit celou pohledávku tomu ze spoluvěřitelů, 

který o její splnění požádal první. 

Jako lze i bez založení solidarity mezi společnými věřiteli pohledávky, jejíž předmět 

plnění je dělitelný, sjednat právo předstihu pro spoluvěřitele a tomu odpovídající povinnost 

dlužníka splnit celou pohledávku tomu ze spoluvěřitelů, který je vykonal jako první, mohou 

se strany dohodou odchýlit od základního pojetí dílčích závazků, jak se podává z § 1871 odst. 

1 nového ObčZ, a ujednat právo každého spoludlužníka společného dílčího závazku splnit 

věřiteli celou pohledávku, která mu odpovídá. V takovém případě by se předpoklad 

vzájemnosti při započtení proti pohledávce, která odpovídá společnému dílčímu závazku, a 

započtení za použití této pohledávky spravovaly stejnými pravidly jako u společného závazku 

dlužníků, kteří jsou zavázáni vůči věřiteli společného závazku společně a nerozdílně.  

 Je-li několik dlužníků zavázáno plnit společně a nerozdílně, jsou podle § 1872 odst. 1 

nového ObčZ povinni plnit jeden za všechny a všichni za jednoho. Věřitel může požadovat 

celé plnění nebo jeho libovolnou část na všech spoludlužnících, jen na některých, nebo na 

kterémkoli ze spoludlužníků. Právo věřitele společné pohledávky žádat splnění celé 

pohledávky jen po některém nebo některých dlužnících, kteří jsou vůči němu zavázáni 

společně a nerozdílně, nezbavuje každého dalšího ze společných dlužníků oprávnění splnit 

celý dluh společně a nerozdílně zavázaných dlužníků nebo jakoukoli jeho část, i když jej 

věřitel k plnění nevyzval. A ovšem věřitel může až do zániku pohledávky, jíž odpovídá 

společný a nerozdílný závazek, k jejímu splnění vyzvat i jiné spoludlužníky, než vůči kterým 
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směřovala jeho předchozí výzva ke splnění, nebo může společné dlužníky vyzvat ke splnění 

této pohledávky v jiném poměru, než jaký vyplýval z jeho předchozí výzvy. 

Třebaže nový občanský zákoník neobsahuje úpravu povinnosti věřitele pohledávky 

vůči dlužníkům, kteří jsou zavázáni společně a nerozdílně, přijmout plnění i od toho ze 

spoludlužníků, kterého věřitel ke splnění nevyzval, jak tuto povinnost nyní určuje § 293 

ObchZ, podává se nepochybně z práva spoludlužníka, jehož věřitel vyzval, aby splnil více, 

než kolik na něj ve vnitřním poměru mezi společně a nerozdílně zavázanými dlužníky 

připadá, na předběžný postih. Uplatní-li věřitel proti některému ze spoludlužníků více, než 

odpovídá jeho podílu, vyrozumí o tom podle § 1876 odst. 1 nového ObčZ tento spoludlužník 

ostatní a dá jim příležitost, aby uplatnili proti pohledávce své námitky. Má právo požadovat, 

aby splnili dluh podle podílů, které na ně připadají, nebo aby ho v tomto rozsahu dluhu jinak 

zbavili. Jestliže tedy právu předběžného postihu, které přísluší spoludlužníku, jehož věřitel 

požádal, aby splnil více, než kolik na něj ze společného dluhu ve vnitřním poměru mezi 

společně a nerozdílně zavázanými dlužníky připadá, odpovídá povinnost ostatních společných 

dlužníků, aby jej tohoto společného dluhu zprostili kromě jiného i jeho splněním podle jejich 

podílů, musí být i věřitel společného závazku povinen od spoludlužníků, které nepožádal o 

splnění pohledávky nebo je o ně požádal v menším rozsahu, než kolik mu ke splnění nabízejí, 

od nich plnění přijmout.  

Mohou-li poté, co věřitel požádal o splnění jen některého nebo některé ze 

spoludlužníků, kteří jsou zavázáni společně a nerozdílně, věřiteli plnit i ostatní spoludlužníci, 

nemění se ani po výzvě věřitele ke splnění adresované jen některému nebo některým 

spoludlužníkům nic na vzájemnosti pohledávek mezi věřitelem a každým ze spoludlužníků, 

kteří jsou jeho pohledávku povinni splnit společně a nerozdílně. Proto jsou z hlediska 

předpokladu vzájemnosti vůči této pohledávce oprávněni započítat své vzájemné pohledávky 

za věřitelem nejen spoludlužníci, které věřitel vyzval ke splnění, ale i ostatní spoludlužníci, a 

to v rozsahu, který převyšuje jak jejich podíl na společném závazku ve vnitřním poměru mezi 

spoludlužníky, tak rozsah, v němž některého nebo některé z nich věřitel požádal o splnění. 

Žádostí věřitele o splnění pohledávky, kterou jsou dlužníci povinni splnit společně a 

nerozdílně, se tedy vzájemnost pohledávek mezi věřitelem a každým ze spoludlužníků 

neomezuje, byť takovou žádost věřitel adresoval jen některému nebo některým 

spoludlužníkům, jak to odpovídá jeho oprávnění podle § 1872 odst. 1 věta druhá nového 

ObčZ. 

Dosavadní právní úprava ovšem na druhé straně nepovoluje ve vztahu mezi věřitelem 

a dlužníky, kteří jsou zavázáni společně a nerozdílně, výjimku z předpokladu vzájemnosti, 
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která by umožňovala některému ze spoludlužníků, aby vůči věřitelově pohledávce započítal 

vzájemnou pohledávku jiného spoludlužníka. Mezi takovou vzájemnou pohledávkou jiného 

spoludlužníka a pohledávkou věřitele za dlužníky zavázanými společně a nerozdílně se 

v poměru mezi věřitelem a spoludlužníkem, kterému za věřitelem vzájemná pohledávka 

nepřísluší, nedostávalo vzájemnosti, protože by vůči věřitelově pohledávce započítával 

pohledávku třetí osoby, jakkoli by šlo o společného dlužníka, ke kterému ho pojí vnitřní 

poměr mezi dlužníky zavázanými společně a nerozdílně. Právní úprava obsažená v novém 

ObčZ však takovou výjimku z předpokladu vzájemnosti obsahuje. Podle § 1984 odst. 1 

nového ObčZ může dlužník, který dluží společně a nerozdílně, proti věřiteli započíst 

pohledávku svého spoludlužníka jen do výše podílu spoludlužníka na společném dluhu.770 

Spoludlužník, jehož věřitel požádal, aby splnil více, než kolik na něj připadá ve 

vnitřním poměru mezi společně a nerozdílně zavázanými dlužníky, tak nemusí dát ostatním 

spoludlužníkům pouze příležitost, aby proti pohledávce věřitele uplatnili své námitky, včetně 

námitky započtení svých vzájemných pohledávek za věřitelem, a pouze vyčkávat, zda a 

v jakém rozsahu jeho předběžnému postihu ostatní spoludlužníci vyhoví, nýbrž může sám 

použít vzájemnou pohledávku jiného spoludlužníka k započtení proti pohledávce věřitele, 

k jejímuž splnění jej věřitel vyzval. Právo použít k započtení vůči věřitelově pohledávce 

vzájemnou pohledávku jiného spoludlužníka za věřitelem však může vykonat jen v rozsahu 

podílu tohoto jiného spoludlužníka na společném závazku, jak vyplývá z jejich vnitřního 

poměru. Podle § 1875 nového ObčZ se přitom nastoluje vyvratitelná právní domněnka 

stejných podílů dlužníků, kteří jsou zavázáni společně a nerozdílně, na společném dluhu. 

Právo započítat vzájemnou pohledávku jiného spoludlužníka za věřitelem, třebaže mu 

taková pohledávka nepřísluší, má i každý další spoludlužník, i když jej věřitel ke splnění 

společného závazku nevyzval anebo jej k němu vyzval jen v rozsahu, který nepřevyšuje jeho 

podíl na společném závazku, jak vyplývá z vnitřního poměru mezi spoludlužníky. Právo 

započítat proti věřitelově pohledávce vzájemnou pohledávku jiného spoludlužníka za 

věřitelem tedy není spojeno jen s osobou spoludlužníka, který vykonává předběžný postih, ani 

s rozsahem tohoto předběžného postihu. Může je použít každý další spoludlužník, dokonce i 

v době, kdy věřitel ještě žádného spoludlužníka ke splnění společného závazku nevyzval, 

pokud ovšem na takové výzvě nezávisí splatnost společného závazku. Vždy však toto právo 

                                                             
770 Obdobnou právní úpravu obsahuje čl. 1678 quebeckého občanského zákoníku: One of the solidary debtors 
may not set up compensation for what the creditor owes to his co-debtor, except for the share of that co-debtor in 
the solidary debt. (Jeden ze společně a nerozdílně zavázaných dlužníků nemůže započítat, co věřitel dluží jeho 
spoludlužníkovi, s výjimkou podílu tohoto spoludlužníka na společném závazku.) K této předloze se hlásí též 
důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku, s. 466. 
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započítat vzájemnou pohledávku jiného spoludlužníka omezuje výše, v jaké se spoludlužník, 

kterému vzájemná pohledávka za věřitelem přísluší, podílí ve vnitřním poměru spoludlužníků 

na společném závazku, protože jen v tomto rozsahu by byl při výkonu práva předběžného 

postihu povinen zprostit jiného nebo jiné spoludlužníky společného závazku vůči věřiteli. 

Právě toto omezení je ovšem sporné. Věřitel pohledávky, kterou jsou dlužníci povinni 

splnit společně a nerozdílně, nemusí jejich podíly na společném závazku znát, protože jsou 

věcí vnitřního poměru společných dlužníků. Právní domněnka rovnosti jejich podílů, jak ji 

nastoluje § 1875 nového ObčZ, je vyvratitelná a každý společný dlužník může přinést důkaz 

opaku. Věřitel tedy musí strpět jednostranné započtení vůči své pohledávce, které prohlásí 

některý ze spoludlužníků za použití pohledávky jiného spoludlužníka, avšak nemusí 

rozpoznat, zda právo takové jednostranné započtení spoludlužník nevykonal v rozsahu, jenž 

převyšuje podíl spoludlužníka, jemuž vzájemná pohledávka za věřitelem přísluší, na 

společném závazku vyplývající z vnitřního poměru mezi společnými dlužníky, jehož stranou 

věřitel přirozeně není. Věřitel se tak ocitá v nejistotě o rozsahu, v jakém se obě pohledávky 

kryjí, protože právo spoludlužníka započítat proti věřitelově pohledávce vzájemnou 

pohledávku jiného spoludlužníka, není neomezené, nýbrž se řídí vnitřním poměrem mezi 

spoludlužníky, ačkoli podstatě pasívní solidarity je vlastní, že věřitel se o tento vnitřní poměr 

nemusí vůbec zajímat a jeho právní postavení vůči spoludlužníkům jím nemůže být dotčeno.  

Vzájemná pohledávka za věřitelem může náležet dvěma nebo více společně a 

nerozdílně zavázaným spoludlužníkům. Pokud jim tato vzájemná pohledávka za věřitelem 

přísluší společně a nerozdílně, může ji k započtení vůči pohledávce věřitele použít každý 

z nich podle pravidel pro započtení při aktivní solidaritě. Toto oprávnění přirozeně mají bez 

zřetele k tomu, koho ze společných dlužníků věřitel vyzval ke splnění jejich společného 

závazku vůči věřiteli. Na druhé straně se však současně mezi spoludlužníky, kterým společně 

a nerozdílně přísluší vzájemná pohledávka za věřitelem, prosadí právo předstihu. Vykoná-li je 

některý z nich a vyzve věřitele ke splnění vzájemné pohledávky, může pak bez omezení právě 

jen tento spoludlužník, který je současně vůči věřiteli společně a nerozdílně s dalším 

spoludlužníkem oprávněn ze vzájemné pohledávky, použít tuto pohledávku k započtení vůči 

pohledávce věřitele a postavení dalšího spoludlužníka, který je v poměru k věřiteli jeho 

společně a nerozdílně oprávněným věřitelem, avšak nevykonal právo předstihu, se z hlediska 

možnosti provést započtení řídí pravidly o započtení v případě aktivní solidarity.  

Těmto pravidlům přitom je patrně třeba dát přednost před § 1984 odst. 1 nového 

ObčZ, z něhož vyplývá právo každého spoludlužníka použít k započtení proti pohledávce 

věřitele vzájemnou pohledávku jiného spoludlužníka za věřitelem v rozsahu jeho podílu na 
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společném závazku. Toto oprávnění totiž přísluší pouze těm spoludlužníkům, kteří v právním 

postavení věřitelů této vzájemné pohledávky za věřitelem nejsou. Zatímco tedy tito jiní 

spoludlužníci mohou v rozsahu vyplývajícím z § 1984 odst. 1 nového ObčZ jednostranně 

započítat vzájemnou pohledávku za věřitelem proti jeho pohledávce za společně a nerozdílně 

zavázanými spoludlužníky, i když tato pohledávka společně a nerozdílně přísluší jiným 

spoludlužníkům, nemůže stejné započtení provést ten ze spoludlužníků, který sice je společně 

a nerozdílně oprávněným věřitelem vzájemné pohledávky, avšak právo předstihu vykonal 

vůči věřiteli jiný s ním společně a nerozdílně oprávněný spoludlužník. Spoludlužníka, který 

ohledně vzájemné pohledávky za věřitelem nevykonal předstih, omezují v možnosti provést 

započtení pravidla aktivní solidarity. Pokud by ovšem vzájemná pohledávka za věřitelem 

příslušela společně a nerozdílně všem spoludlužníkům, pak by se pravidlo vyslovené § 1984 

odst. 1 nového ObčZ vůbec nepoužilo. Do doby, než by některý z nich vykonal právo 

předstihu, by mohl tuto pohledávku v celém rozsahu započítat vůči věřitelově pohledávce 

každý z nich jako společně a nerozdílně oprávněný věřitel. Po výkonu práva předstihu by se 

pak započtení této vzájemné pohledávky spravovalo pravidly započtení při aktivní solidaritě. 

Vyrovnal-li spoludlužník více, než činí jeho podíl, náleží mu podle § 1876 odst. 2 

nového ObčZ od ostatních spoludlužníků náhrada. Proti tomuto následnému postihu však 

ostatním spoludlužníkům příslušejí všechny námitky, jež by byli mohli vznést proti 

pohledávce věřitele, kdyby jim k tomu dal spoludlužník, který plnil věřiteli více, než na něj 

připadá ve vnitřním poměru mezi spoludlužníky, dal příležitost uplatněním předběžného 

postihu podle § 1876 odst. 1 nového ObčZ. Jestliže tedy v důsledku postupu spoludlužníka, 

který vykonává následný postih proti ostatním spoludlužníkům, nemohli ostatní spoludlužníci 

proti pohledávce věřitele uplatnit své námitky, včetně námitky započtení, mohou je vznést 

proti pohledávce spoludlužníka, který plnil věřiteli více, než na něj podle podílů na společném 

závazku připadalo, vůči těmto ostatním spoludlužníkům, třebaže se takovému započtení 

nedostává předpoklad vzájemnosti pohledávek. Spoludlužník, který by mohl jednostranně 

započítat svou vzájemnou pohledávku za věřitelem, nemá pohledávku za spoludlužníkem, 

který vykonává následný postih, avšak přesto může svou vzájemnou pohledávku za věřitelem 

vznést vůči pohledávce spoludlužníka, jenž uplatňuje právo následného postihu, jestliže mu 

tento spoludlužník neumožnil namítnout započtení proti pohledávce věřitele, jíž odpovídal 

závazek dlužníků zavázaných společně a nerozdílně.  

Ani věřitel pohledávky vůči společně a nerozdílně zavázaným dlužníkům nepozbývá 

v důsledku žádosti o splnění této pohledávky, kterou adresoval jen některému nebo některým 

spoludlužníkům, oprávnění započítat tuto pohledávku proti vzájemné pohledávce jiného 
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spoludlužníka, než jakého vyzval ke splnění společného závazku, a ovšem rozsahu, ve kterém 

se vzájemné pohledávky v poměru mezi věřitelem a některým nebo některými ze společně a 

nerozdílně zavázaných dlužníků setkaly, se věřitelova výzva podle § 1872 odst. 1 věta druhá 

nového ObčZ rovněž nedotýká. Vzájemnost pohledávek mezi věřitelem a společně a 

nerozdílně zavázanými dlužníky se tedy zachovává bez ohledu na to, zda a kterého ze 

spoludlužníků věřitel vyzval ke splnění své pohledávky. Stejně tak je pohledávka věřitele i po 

výzvě k jejímu splnění adresované jen některému nebo některým ze spoludlužníků 

vymahatelná po každém ze společně a nerozdílně zavázaných spoludlužníků. I z tohoto 

hlediska pak taková výzva věřitele započtení vzájemných pohledávek mezi věřitelem a 

každým ze spoludlužníků nepřekáží. 

Věřitel pohledávky za společně a nerozdílně zavázanými dlužníky nepožívá výhody 

poskytnuté spoludlužníkům podle § 1984 odst. 1 nového ObčZ, který jim dovoluje, aby proti 

věřitelově pohledávce použili k započtení vzájemnou pohledávku jiného spoludlužníka 

v rozsahu jeho podílu na společném závazku. Jde o výjimku z předpokladu vzájemnosti 

pohledávek, které mají započtením zaniknout. Povolení této výjimky tedy v poměru mezi 

věřitelem pohledávky za společně a nerozdílně zavázanými dlužníky a tím spoludlužníkem, 

jemuž sice nepřísluší vzájemná pohledávka za věřitelem, avšak může ji v rozsahu 

vyplývajícím z § 1984 odst. 1 nového ObčZ vůči věřitelově pohledávce jednostranně 

započítat, nenastoluje vzájemnost. Nemůže tedy věřitel své prohlášení o započtení 

pohledávky za společně a nerozdílně zavázanými dlužníky proti vzájemné pohledávce 

některého z nich adresovat jinému spoludlužníkovi, jemuž tato vzájemná pohledávka 

nepřísluší, a to ani v rozsahu, v jakém tento jiný spoludlužník sám může takovou pohledávku 

vůči věřitelově pohledávce jednostranně započítat podle § 1984 odst. 1 nového ObčZ.  

Spoludlužník, kterému nepřísluší vzájemná pohledávka za věřitelem, ale může 

takovou vzájemnou pohledávku jiného spoludlužníka do výše podílu tohoto spoludlužníka na 

společném závazku vůči věřiteli použít k jednostrannému započtení, může patrně ve stejném 

rozsahu uzavřít o takovém započtení s věřitelem dohodu, jakkoli věřitel sám nepřivodí zánik 

své pohledávky za společně a nerozdílně zavázanými dlužníky jednostranným prohlášením o 

jejím započtení se vzájemnou pohledávkou jednoho ze spoludlužníků, které by adresoval 

jinému spoludlužníku, byť měly obě pohledávky započtením zaniknout jen v rozsahu, 

v jakém vzájemnou pohledávku za věřitelem může k jednostrannému započtení použít i 

spoludlužník, který není v právním postavení jejího věřitele. V dohodě o započtení, kterou by 

takto uzavřeli, je třeba vždy přinejmenším spatřovat projev vůle spoludlužníka oprávněného 

jednostranně započítat vzájemnou pohledávku za věřitelem, i když přísluší jinému 
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spoludlužníku, vůči pohledávce věřitele, v rozsahu podílu spoludlužníka, o jehož vzájemnou 

pohledávku jde, na společném závazku. Přitom právní postavení takového spoludlužníka by 

nemohlo být uzavřením této dohody dotčeno, protože její účinek na trvání vzájemných 

pohledávek mezi věřitelem a spoludlužníkem, jenž má vůči němu vzájemnou pohledávku, by 

byl stejný, jako kdyby jiný spoludlužník tuto vzájemnou pohledávku v rozsahu svého 

oprávnění podle § 1984 odst. 1 nového ObčZ započítal na základě jednostranného právního 

jednání.   

Je-li dlužník zavázán plnit několika věřitelům oprávněným vůči němu společně a 

nerozdílně, může podle § 1877 nového ObčZ kterýkoli z nich žádat celé plnění. Dlužník splní 

v celém rozsahu tomu, kdo o plnění požádal první. Předpoklady způsobilosti pohledávky, ze 

které jsou věřitelé oprávněni společně a nerozdílně, k započtení se vzájemnou pohledávkou 

dlužníka za některým ze spoluvěřitelů se jeví rozdílně podle toho, zda již některý ze 

spoluvěřitelů vykonal předstih podle § 1877 věta druhá nového ObčZ. Před výkonem tohoto 

práva může každý ze společných věřitelů použít pohledávku za dlužníkem, z níž je oprávněn 

spolu s dalšími věřiteli, k započtení se vzájemnou pohledávkou, kterou za ním má dlužník. 

Dokud některý ze společných věřitelů nepožádá o celé plnění, a nevykoná tak předstih, má 

každý spoluvěřitel právo žádat splnění celé společné pohledávky, a proto je z hlediska 

každého společného věřitele až do výkonu práva předstihu pohledávka, z níž jsou 

spoluvěřitelé vůči dlužníku oprávněni společně a nerozdílně, vymahatelná. Je tedy také 

z hlediska splnění předpokladu vzájemnosti a předpokladu vymahatelnosti způsobilá 

k započtení s pohledávkou dlužníka za některým ze spoluvěřitelů. Spoluvěřitel, jenž má vůči 

dlužníku vzájemný závazek, proto může až do výkonu práva předstihu použít společnou 

pohledávku k započtení proti pohledávce dlužníka, jíž tento vzájemný závazek odpovídá, a 

svého závazku vůči dlužníku se tak zprostit. V rozsahu, v jakém se kryjí, společná pohledávka 

přirozeně zanikne a v tomto rozsahu v důsledku zániku společné pohledávky započtením již 

nelze vykonat právo předstihu. 

Po výkonu práva předstihu je dlužník oprávněn i povinen splnit svůj závazek vůči 

spoluvěřitelům jen spoluvěřiteli, který vykonal předstih. Ostatní spoluvěřitelé, kteří předstih 

ohledně společné pohledávky nevykonali, zůstávají přirozeně v právním postavení společných 

věřitelů v poměru k dlužníkovi jejich pohledávky, avšak nejsou oprávněni žádat dlužníka o 

její splnění. Jinými slovy, z hlediska těchto společných věřitelů není pohledávka za dlužníkem 

vymahatelná, protože jediným ze společných věřitelů, jemuž je dlužník povinen společnou 

pohledávku splnit, je spoluvěřitel, který jej požádal první o její splnění. Ostatním společným 

věřitelům po výkonu práva předstihu dlužník plnit nesmí. Přestože je i ve vztahu mezi 
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společnými věřiteli, kteří nevykonali předstih, a dlužníka zachována vzájemnost pohledávek, 

nemohou tito spoluvěřitelé jednostranně započítat společnou pohledávku proti vzájemné 

pohledávce dlužníka za některým z těchto společných věřitelů, protože tomu překáží 

nedostatek vymahatelnosti společné pohledávky, která se po výkonu práva předstihu 

soustřeďuje u toho ze společných věřitelů, který první vyzval dlužníka ke splnění celé 

pohledávky. Jednostranné započtení pohledávek, které nelze uplatnit před soudem, zapovídá § 

1987 odst. 1 nového ObčZ. Nezáleží přitom ani na tom, zda se pohledávka spoluvěřitele, 

který nevykonal předstih, setkala se vzájemnou pohledávkou dlužníka za tímto věřitelem ještě 

v době před výkonem práva předstihu jiným spoluvěřitelem. 

Naopak spoluvěřitel, který vykonal předstih, může i po výkonu předstihu stejně jako 

předtím jednostranně započítat společnou pohledávku za dlužníkem vůči vzájemné 

pohledávce dlužníka za tímto spoluvěřitelem. Je-li dlužník po výkonu práva předstihu 

povinen splnit společnou pohledávku pouze tomuto spoluvěřiteli, zůstávají obě pohledávky 

způsobilé k jednostrannému započtení prohlášením spoluvěřitele, který vykonal právo 

předstihu, nejen z hlediska jejich vzájemnosti, ale i pokud jde o splnění předpokladu 

vymahatelnosti společné pohledávky použité k započtení. Spoluvěřitel, který vykonal 

předstih, ovšem přirozeně nemůže použít společnou pohledávku k započtení proti pohledávce 

dlužníka za jiným spoluvěřitelem, protože pro takové započtení by chybělo splnění 

předpokladu vzájemnosti pohledávek. Za použití společné pohledávky proto může věřitel, 

který vykonal právo předstihu, započtením přivodit jen zánik vlastního vzájemného závazku 

vůči dlužníkovi. To ovšem v poměru mezi spoluvěřiteli při aktivní solidaritě platí i před 

výkonem práva předstihu, protože žádný ze společných věřitelů nemůže započítat 

pohledávku, ze které jsou oprávněni společně a nerozdílně, proti vzájemné pohledávce 

dlužníka za jiným spoluvěřitelem. 

Do doby, než některý ze společných věřitelů vykoná právo předstihu, může dlužník 

splnit jejich společnou pohledávku kterémukoli z nich. Náhradnímu uspokojení této 

pohledávky jednostranným prohlášením dlužníka o započtení jeho vzájemné pohledávky za 

některým ze spoluvěřitelů však brání § 1984 odst. 2 nového ObčZ, podle něhož dlužník 

věřitelů oprávněných společně a nerozdílně může vůči některému ze spoluvěřitelů započíst to, 

co mu spoluvěřitel dluží, jen do výše jeho podílu na společné pohledávce.771 Z tohoto 

                                                             
771 I zde obsahuje obdobnou právní úpravu čl. 1678 quebeckého občanského zákoníku: A debtor, whether 
solidary or not, may not set up compensation against one of the solidary creditors for what a co-creditor owes 
him, except for the share of that co-creditor in the solidary debt. (Dlužník, ať solidární nebo nikoliv, nemůže 
započítat proti společně a nerozdílně oprávněnému věřiteli, co mu spoluvěřitel dluží, s výjimkou podílu tohoto 
spoluvěřitele na společné pohledávce.) 
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omezení vyplývá, že z hlediska oprávnění dlužníka použít svou vzájemnou pohledávku za 

některým ze společných věřitelů k započtení proti jejich společné pohledávce za dlužníkem se 

tedy pohledávky kryjí jen v rozsahu, v jakém se spoluvěřitel, jenž má vzájemný závazek vůči 

dlužníku, podílí na společné pohledávce. Takové omezení je ovšem v poměru mezi dlužníkem 

a spoluvěřiteli nevyvážené, protože mu neodpovídá stejné omezení společného věřitele, vůči 

němuž dlužníku přísluší vzájemná pohledávka. Tento spoluvěřitel může společnou 

pohledávku použít k jednostrannému započtení proti vzájemné pohledávce dlužníka v celém 

rozsahu, v jakém se skutečně kryjí, bez ohledu na svůj podíl na společné pohledávce. Ostatně 

každý ze společných věřitelů může žádat, aby mu dlužník splnil celou společnou pohledávku, 

dokud právo předstihu nevykoná jiný spoluvěřitel. Je-li až do výkonu práva předstihu každý 

ze společných věřitelů oprávněn žádat pro sebe splnění celé pohledávky, může jistě dosáhnout 

také jejího náhradního uspokojení jednostranným započtením této společné pohledávky proti 

vzájemné pohledávce dlužníka, která dlužníkovi za spoluvěřitelem přísluší. 

Omezení, které klade § 1984 odst. 2 nového ObčZ jednostrannému započtení 

prohlášenému dlužníkem proti společné pohledávce, dlužníkovi ztěžuje vůbec výkon práva 

započítat proti společné pohledávce svou vzájemnou pohledávku za některým ze společně a 

nerozdílně oprávněných věřitelů již tím, že měřítkem, v jakém jsou obě pohledávky způsobilé 

k tomuto započtení, je podíl spoluvěřitele, jenž má vzájemný závazek vůči dlužníkovi, na 

společné pohledávce. Jako je podíl spoludlužníků na společném závazku v poměrech pasívní 

solidarity věcí jejich vnitřního vztahu, jak se podává z výkladu o započtení při pasívní 

solidaritě, vyplývají i podíly spoluvěřitelů v poměrech aktivní solidarity výlučně z jejich 

vnitřního vztahu. Dlužník společné pohledávky není stranou tohoto vnitřního vztahu, protože 

jde o vztah mezi více osobami, jež samy stojí na jedné straně závazkového právního vztahu, 

jehož obsahem je společná pohledávka, k dlužníkovi, který představuje druhou stranu tohoto 

vztahu. Dlužník proto podíly spoluvěřitelů na společné pohledávce nemusí vůbec znát.  

Na rozdíl od pasívní solidarity právní úprava pohledávek, ze kterých jsou spoluvěřitelé 

oprávněni společně a nerozdílně, nenastoluje ani vyvratitelnou právní domněnku o rovnosti 

podílů na společné pohledávce přímo v právní úpravě aktivní solidarity, nýbrž odkazem na 

použití zásad o spoluvlastnictví obsaženým v § 1868 odst. 1 nového ObčZ. Vyvratitelná 

právní domněnka o rovnosti podílů na společné pohledávce pak vyplývá z použití § 1122 

odst. 3 nového ObčZ, který stejnou domněnku určuje pro spoluvlastnické podíly na věci. 

Ovšem ani domněnka rovnosti podílů spoluvěřitelů na společné pohledávce neodstraňuje 

pochybnosti o omezení práva dlužníka takové pohledávky přivodit její zánik jednostranným 

započtením za použití své vzájemné pohledávky za některým ze spoluvěřitelů na rozsah, 
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v jakém se tento spoluvěřitel podílí na společné pohledávce. Spoluvěřitelé totiž mohou 

kdykoli přinést důkaz o jiném rozvržení podílů na společné pohledávce, a právní domněnku 

rovnosti jejich podílů na této pohledávce tak odklidit. 

Stejné omezení, jaké pro jednostranné započtení proti společné pohledávce 

prohlášením dlužníka platí podle § 1984 odst. 2 nového ObčZ, v době před výkonem 

předstihu některým ze spoluvěřitelů, se po výkonu tohoto práva prosadí ve vztahu mezi 

spoluvěřitelem, který vykonal právo předstihu, a dlužníkem. Zatímco tedy spoluvěřitel, jenž 

první požádal dlužníka o splnění celé společné pohledávky, může nadále jednostranně 

započítat společnou pohledávku proti dlužníkově vzájemné pohledávce za tímto společným 

věřitelem, smí dlužník jednostranným prohlášením přivodit zánik společné pohledávky 

započtením za použití své vzájemné pohledávky vůči spoluvěřiteli, který vykonal předstih, jen 

v rozsahu podílu tohoto věřitele na společné pohledávce.  

 Po výkonu práva předstihu se neomezuje okruh společných věřitelů. Spoluvěřitelům, 

kteří nevykonali právo předstihu, však vůči dlužníkovi zůstává jen nevymahatelná 

pohledávka, protože po výkonu práva předstihu je dlužník oprávněn i povinen splnit 

společnou pohledávku výlučně tomu ze spoluvěřitelů, který jej první o splnění požádal. Je-li 

však mezi dlužníkem společné pohledávky a spoluvěřiteli, kteří nevykonali právo předstihu, 

zachována nadále vzájemnost, nepřekáží nevymahatelnost společné pohledávky za 

dlužníkem, jež se jeví z pohledu těchto spoluvěřitelů, sama o sobě jednostrannému započtení 

prohlášenému vůči některému ze spoluvěřitelů, který nevykonal předstih, dlužníkem za 

použití dlužníkovy vzájemné pohledávky za tímto spoluvěřitelem, i když jiný spoluvěřitel již 

předtím vykonal právo předstihu. Dlužník je totiž oprávněn započtením uspokojit i 

pohledávku, kterou věřitel nemůže uplatnit před soudem. Proti tomu však stojí dlužníkova 

povinnost splnit společnou pohledávku právě tomu věřiteli, který jej první o její splnění 

požádal. Kdyby měl dlužník i po výkonu práva předstihu možnost uspokojit tuto společnou 

pohledávku jinému spoluvěřiteli, byť náhradním způsobem spočívajícím v započtení, 

znamenalo by to, že by mohl také obcházet svou povinnost společnou pohledávku splnit 

výlučně spoluvěřiteli, který vykonal právo předstihu. 

Stejně jako ve vztahu k dosavadní právní úpravě je však třeba postavit se na 

stanovisko, jež bere v ochranu již samotnou možnost dlužníka použít svou vzájemnou 

pohledávku za spoluvěřitelem, který nevykonal předstih, k jednostrannému započtení proti 

společné pohledávce, pokud vznikla v době před výkonem práva předstihu jiným 

spoluvěřitelem. Jestliže se proto dlužníkova vzájemná pohledávka za spoluvěřitelem, který 

nevykonal právo předstihu, setkala se společnou pohledávkou jako způsobilá 
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k jednostrannému započtení prohlášením dlužníka již v době před výkonem práva předstihu 

jiným spoluvěřitelem, přetrvá způsobilost obou pohledávek k započtení v tom rozsahu, 

v jakém byla nastolena před výkonem práva předstihu jiným spoluvěřitelem, i po tomto 

výkonu, protože sama o sobě představuje majetkovou hodnotu, již nelze dlužníkovi odejmout 

bez jeho souhlasu. Jeho oprávnění jednostranně započítat svou vzájemnou pohledávku za 

společným věřitelem, který nevykonal právo předstihu, však je po výkonu tohoto práva jiným 

spoluvěřitelem zachována jen v tom rozsahu, v jakém dlužníku příslušela před výkonem práva 

předstihu. Omezuje se proto podle § 1984 odst. 2 nového ObčZ jen na rozsah podílu 

spoluvěřitele, za kterým dlužníku přísluší vzájemná pohledávka, na společné pohledávce 

spoluvěřitelů, vůči níž jednostranné započtení prohlášené dlužníkem směřuje. 

Naproti tomu vzájemnou pohledávku za spoluvěřitelem, který nevykonal právo 

předstihu, nemůže dlužník použít v době po výkonu práva předstihu jiným spoluvěřitelem 

k jednostrannému započtení proti společné pohledávce spoluvěřitelů, pokud se obě 

pohledávky setkaly až po výkonu práva předstihu jiným spoluvěřitelem. Takovým započtením 

by dlužník obcházel svou povinnost splnit společnou pohledávku spoluvěřiteli, který jej první 

požádal o její splnění, tím, že by tuto pohledávku namísto splnění jinému věřiteli uspokojil 

náhradním způsobem. Takové jednostranné započtení nemůže dlužník za použití této 

pohledávky provést ani v rozsahu podílu spoluvěřitele, který nevykonal právo předstihu, na 

společné pohledávce podle § 1984 odst. 2 nového ObčZ, protože pravidlo vyslovené v tomto 

ustanovení určuje jen rozsah, v jakém se při jednostranném započtení prohlášeném dlužníkem 

proti pohledávce, jež spoluvěřitelům přísluší společně a nerozdílně, obě pohledávky kryjí. 

K dosažení zániku těchto pohledávek započtením však musejí být splněny ostatní 

předpoklady započtení a nesmí mu bránit jiná překážka, jakou v tomto případě představují 

pravidla o aktivní solidaritě.  

Započtením může závazek společně a nerozdílně zavázaných dlužníků i pohledávka 

společně a nerozdílně oprávněných věřitelů zaniknout i na základě dohody. Jde-li o pasivní 

solidaritu, může věřitelovu pohledávku splnit každý ze spoludlužníků, bez ohledu na to, 

kterého z nich a v jakém rozsahu věřitel ke splnění vyzval. Každý spoludlužník proto před 

výzvou věřitele ke splnění i po ní, byť by věřitel takovou výzvu adresoval jinému ze 

spoludlužníků, může věřitelovu pohledávku uspokojit i náhradním způsobem. Každý ze 

spoludlužníků je tedy z hlediska předpokladu vzájemnosti pohledávek oprávněn použít 

k započtení proti pohledávce, z níž jsou spoludlužníci zavázáni společně a nerozdílně, vlastní 

vzájemnou pohledávku za věřitelem a ovšem i věřitel může k jednostrannému započtení 

použít pohledávku za spoludlužníky proti vzájemné pohledávce některého z nich za věřitelem. 
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Z toho vyplývá, že nic nepřekáží ani ujednání o započtení těchto pohledávek mezi věřitelem a 

tím spoludlužníkem, jemuž přísluší za věřitelem vzájemná pohledávka, a to bez ohledu na 

podíl tohoto spoludlužníka na společném závazku. 

Rozšiřuje-li § 1984 odst. 1 nového ObčZ oprávnění každého spoludlužníka použít 

k jednostrannému započtení proti věřitelově pohledávce bez ohledu na předpoklad 

vzájemnosti též pohledávku jiného spoludlužníka za věřitelem, a to v rozsahu podílu tohoto 

jiného spoludlužníka na společném závazku, jistě může spoludlužník, jemuž vzájemná 

pohledávka za věřitelem nepřísluší, takové započtení s věřitelem i dohodnout. I v takovém 

případě však může pohledávka jiného spoludlužníka za věřitelem, jež by měla být předmětem 

dohody o započtení uzavřené věřitelem s dalším spoludlužníkem, o jehož vzájemnou 

pohledávku nejde, zaniknout jen v tom rozsahu, v jakém se spoludlužník, jemuž za věřitelem 

přísluší vzájemná pohledávka, podílí na společném závazku, protože jen v tomto rozsahu je 

další spoludlužník, jemuž tato vzájemná pohledávka za věřitelem nepřísluší, oprávněn 

nakládat jí za účelem započtení podle § 1984 odst. 1 nového ObčZ. Kdyby věřitel a 

spoludlužník, jenž na základě dohody uzavřené s věřitelem používá k započtení pohledávku 

jiného spoludlužníka za věřitelem, sjednali zánik těchto pohledávek ve větším rozsahu, než 

jaký pro jednostranné započtení dovoluje § 1984 odst. 1 nového ObčZ, šlo by v tomto rozsahu 

o neplatnou dohodu.  

Neplatnost takové dohody by přitom měla absolutní povahu, protože ujednání, které 

by hledělo přivodit zánik pohledávky příslušející třetí osobě nad rozsah, v jakém nakládat cizí 

pohledávkou dovoluje ostatním spoludlužníkům výjimka z předpokladu vzájemnosti 

pohledávek povolená v § 1984 odst. 1 nového ObčZ, by zasahovalo do právního postavení 

této třetí osoby, a proto by zjevně narušovalo veřejný pořádek podle § 588 nového ObčZ. 

Pravidlo, jež zapovídá, aby dohoda stran zasahovala právní postavení třetí osoby, je součástí 

veřejného pořádku. V důsledku toho není neplatnost právního jednání, jež je s ním v rozporu, 

stanovena pouze na ochranu této osoby podle § 586 odst. 1 nového ObčZ, jenž upravuje 

relativní neplatnost, nýbrž k jeho neplatnosti musí soud přihlédnout i bez návrhu. Dohoda 

věřitele a jiného spoludlužníka, než jakému za věřitelem přísluší vzájemná pohledávka, 

směřující k zániku vzájemné pohledávky za věřitelem ve větším rozsahu, než odpovídá podílu 

spoludlužníka, o jehož vzájemnou pohledávku jde, na společném závazku, by tedy zasahovala 

do právního postavení tohoto spoludlužníka a odnímala by mu větší část jeho vzájemné 

pohledávky za věřitelem, než jakou může jiný spoludlužník podle § 1984 odst. 1 nového 

ObčZ za účelem započtení proti pohledávce věřitele nakládat.  
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Dokud některý ze spoluvěřitelů nevykoná právo předstihu, může pohledávku, jež 

věřitelům přísluší společně a nerozdílně, dlužník splnit kterémukoli z nich. Může rovněž proti 

této pohledávce jednostranně započítat svou vzájemnou pohledávku za některým ze 

společných věřitelů. Jestliže však právní úprava zániku závazků započtením obsažená 

v novém občanském zákoníku při pasivní solidaritě povoluje výjimku z předpokladu 

vzájemnosti pohledávek a dovoluje každému ze spoludlužníků, aby k započtení proti 

věřitelově pohledávce použil nejen svou vlastní vzájemnou pohledávku za věřitelem, nýbrž i 

vzájemnou pohledávku jiného spoludlužníka, a to až do výše podílu tohoto jiného 

spoludlužníka na společném závazku, v případě aktivní solidarity naopak dlužníka 

v jednostranném započtení jeho vzájemné pohledávky za některým ze spoluvěřitelů proti 

pohledávce věřitelů oprávněných společně a nerozdílně omezuje jen na rozsah, v jakém se 

spoluvěřitel, za nímž má dlužník vzájemnou pohledávku, podílí na společné pohledávce, vůči 

níž jednostranné započtení prohlášené dlužníkem směřuje. Jen v tomto rozsahu se tedy obě 

pohledávky z pohledu dlužníka kryjí. Naproti tomu věřitele, jenž má vzájemný závazek vůči 

dlužníku, toto omezení nestíhá. Může proto jednostranně započítat celou společnou 

pohledávku proti vzájemné pohledávce, kterou za ním má dlužník, a to bez ohledu na velikost 

svého podílu na společné pohledávce.  

Přirozeně tím nenakládá cizí pohledávkou, nýbrž pohledávkou, jejímž je rovněž 

věřitelem s plným oprávněním žádat její splnění po dlužníkovi, dokud některý z jiných 

společných věřitelů nevykoná předstih, anebo do té doby dosáhnout uspokojení této společné 

pohledávky náhradním způsobem spočívajícím v tom, že se v důsledku započtení zprostí 

svého vzájemného závazku vůči dlužníkovi. Z toho vyplývá, že rozsah oprávnění 

jednostranným prohlášením započítat společnou pohledávku věřitelů a vzájemnou pohledávku 

dlužníka za některým z nich se liší podle toho, zda jednostranné započtení prohlásí dlužník 

anebo věřitel, vůči němuž má dlužník vzájemnou pohledávku. Mohl-li by ovšem alespoň 

tento spoluvěřitel bez omezení na rozsah svého podílu na společné pohledávce takové 

započtení jednostranně provést, je patrně třeba připustit, že o stejném započtení smí uzavřít 

s dlužníkem dohodu, třebaže dlužník jako druhá strana takové dohody by sám v celém 

rozsahu neomezeném v závislosti na podílu spoluvěřitele na společné pohledávce takové 

započtení jednostranným právním jednáním způsobit nemohl pro překážku určenou § 1984 

odst. 2 nového ObčZ. 

Stejné závěry je třeba přijmout pro období po výkonu práva předstihu. Dlužník vždy 

může s tímto spoluvěřitelem uzavřít dohodu o započtení své vzájemné pohledávky za 

společným věřitelem, který vykonal předstih, a společné pohledávky spoluvěřitelů, aniž by se 
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rozsah, v jakém mají obě pohledávky na jejím základě započtením zaniknout, omezoval na 

podíl spoluvěřitele, který vykonal předstih, na společné pohledávce. Tento spoluvěřitel totiž 

po výkonu práva předstihu může nejen žádat splnění společné pohledávky, nýbrž může 

rovněž jednostranným prohlášením o započtení dosáhnout jejího náhradního uspokojení a 

současně se zprostit svého vzájemného závazku vůči dlužníkovi. Jakkoli ostatní spoluvěřitelé 

po výkonu práva předstihu jiným spoluvěřitelem nemohou žádat dlužníka o splnění ani jim 

nepřísluší oprávnění jednostranně započítat společnou pohledávku proti dlužníkově vzájemné 

pohledávce, protože tomu z hlediska těchto ostatních spoluvěřitelů překáží nedostatek 

vymahatelnosti společné pohledávky vůči dlužníkovi, jež se po výkonu předstihu soustředila 

u toho ze spoluvěřitelů, který právo předstihu vykonal, patrně mohou zánik společné 

pohledávky přivodit započtením na základě dohody uzavřené s dlužníkem, a to v tom rozsahu, 

v jakém i po výkonu práva předstihu smí dlužník jednostranně započítat svou vzájemnou 

pohledávku za společným věřitelem, který toto právo nevykonal, proti společné pohledávce 

věřitelů.  

Dlužník tedy může i poté, co jiný společný věřitel vykonal právo předstihu, a dlužník 

je proto povinen společnou pohledávku splnit výlučně jemu, přesto uzavřít dohodu o 

započtení, na jejímž základě má společná pohledávka věřitelů zaniknout, s jiným 

spoluvěřitelem, pokud se společná pohledávka setkala se vzájemnou pohledávkou dlužníka za 

spoluvěřitelem, který nevykonal předstih, ještě před výkonem práva předstihu jiným 

spoluvěřitelem. Jako je ovšem při takovém jednostranném započtení omezen velikostí podílu 

spoluvěřitele, za kterým má vzájemnou pohledávku, na společné pohledávce, nemohou 

dlužník a takový spoluvěřitel překonat toto omezení ani uzavřením dohody o započtení. 

Z toho vyplývá, že na základě dohody o započtení, již dlužník uzavřel po výkonu práva 

předstihu se společným věřitelem, za kterým má vzájemnou pohledávku, avšak který právo 

předstihu nevykonal, může společná pohledávka i vzájemná pohledávka dlužníka zaniknout 

nanejvýš v rozsahu, v jakém se takový spoluvěřitel podílí na společné pohledávce, a to jen za 

předpokladu, že se obě pohledávky staly způsobilými k započtení dříve, než došlo k výkonu 

práva předstihu jiným společným věřitelem.  

Kdyby vůle stran takové dohody o započtení směřovala k zániku společné pohledávky 

v rozsahu, který by převýšil podíl společného věřitele, jenž takovou dohodu s dlužníkem 

uzavřel, na společné pohledávce, byla by v tomto rozsahu neplatná, protože by obcházela 

právo společného věřitele, jenž vykonal předstih, na uspokojení celé společné pohledávky. 

Neznamenala by však nakládání cizí pohledávkou, protože i spoluvěřitel, který nevykonal 

právo předstihu, zůstává věřitelem společně a nerozdílně oprávněným ze společné 
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pohledávky, jakkoli jeho oprávnění je po výkonu předstihu jiným spoluvěřitelem 

nevymahatelné. Neplatnost dohody o započtení, která by směřovala k zániku vzájemných 

pohledávek, jež se setkaly ještě před výkonem práva předstihu, ale převyšovala by jeho podíl 

na společné pohledávce, by v tomto rozsahu bylo třeba nahlížet jako relativní, protože je 

stanovena na ochranu zájmu spoluvěřitele, jenž vykonal předstih.   

Dosavadní kusou právní úpravu nedílných závazků rozdělenou mezi občanský 

zákoník, jenž obsahuje jen pravidlo týkající závazku k nedělitelnému plnění vůči více 

spoluvěřitelům, a obchodní zákoník, který určuje pravidla pro nedílné závazky několika 

spoludlužníků a pro závazky k nedělitelnému plnění vůči několika spoluvěřitelům, má nový 

občanský zákoník nahradit právní úpravou, která sice není o mnoho podrobnější, ale lépe 

odráží rozdíly mezi nedílnými závazky, jejichž předmětem je nedělitelné plnění, a nedílnými 

závazky k nerozlučnému plnění. Podle § 1869 nového ObčZ může nedělitelné plnění věřitel 

požadovat na kterémkoli z několika dlužníků, ledaže z povahy závazku plyne, že dluh může 

být splněn jen společnou činností dlužníků. Jakkoli se věřitel může o splnění závazku 

k nedělitelnému plnění obrátit na každého ze spoludlužníků, je obdobně jako v případě 

pasivní solidarity povinen přijmout takové plnění i od spoludlužníka, jehož ke splnění 

nevyzval. Tím spíše pak každý dlužník může věřiteli nabídnout nedělitelné plnění do doby, 

než věřitel některého spoludlužníka vyzve ke splnění, pokud ovšem je věřitel před takovou 

výzvou z hlediska doby plnění povinen plnění přijmout. 

Je-li každý ze spoludlužníků závazku k nedělitelnému plnění oprávněn takový závazek 

věřiteli splnit, může jej také uspokojit započtením své vzájemné pohledávky za věřitelem, 

přirozeně za splnění ostatních předpokladů způsobilosti pohledávek k započtení, zejména 

předpokladu stejnorodosti předmětu plnění obou vzájemných pohledávek. Takové započtení 

může každý spoludlužník vůči věřiteli jednostranně prohlásit bez ohledu na to, zda 

spoluvěřitel již některého ze spoludlužníků vyzval ke splnění závazku k nedělitelnému plnění. 

A naopak také věřitel pohledávky, jejímž předmětem je nedělitelné plnění, může tuto 

pohledávku použít k jednostrannému započtení proti vzájemné pohledávce některého 

spoludlužníka za věřitelem. Nic jistě nebrání ani sjednání dohody o započtení vzájemných 

pohledávek věřitele a některého ze spoludlužníků zavázaných vůči věřiteli k nedělitelnému 

plnění. 

 O společných závazcích více dlužníků k nerozlučnému plnění neurčuje právní úprava 

obsažená v novém ObčZ ani tolik, co nyní účinná právní úprava společných závazků. Na 

druhé straně uložení povinnosti spoludlužníkům závazku k nerozlučnému plnění plnit takový 

závazek společně vyjádřené v § 295 ObchZ opakuje, co vyplývá z povahy závazku 
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k nerozlučnému plnění. Mohou-li jej spoludlužníci podle povahy závazku splnit jen společnou 

činností, vyplývá již z jejich právní povinnosti splnit závazek, že jej musejí plnit společně, 

aby takový závazek mohl vůbec splněním zaniknout. Kdyby měl věřitel vzájemný závazek ke 

stejnému plnění vůči všem nebo některým spoludlužníkům, popřípadě jen jednomu z nich, 

splňovaly by oba závazky předpoklad stejnorodosti předmětu plnění a byly by z tohoto 

hlediska způsobilé k započtení. Při splnění ostatních předpokladů způsobilosti závazků 

k započtení by tedy jedna nebo obě strany mohly přivodit jejich zánik započtením. 

Závěr o vzájemnosti takových pohledávek by byl stejný jako podle nynější právní 

úpravy. Bezpochyby by předpoklad vzájemnosti vykazovala pohledávka věřitele za 

společnými dlužníky k nerozlučnému plnění a společná pohledávka všech spoludlužníků za 

věřitelem k témuž plnění, k jakému jsou sami zavázáni společnou činností. V takovém 

případě by započtení mohl jednostranně prohlásit jak věřitel právním jednáním adresovaným 

všem spoludlužníkům, tak všichni spoludlužníci jejich společným právním jednáním 

adresovaným věřiteli. Vzájemnost pohledávek by se ovšem nastolila i mezi pohledávkou 

věřitele, jíž odpovídá závazek společných dlužníků k nerozlučnému plnění, a pohledávkou jen 

některého nebo některých ze spoludlužníků za věřitelem ke stejnému plnění, protože i zde by 

věřitel přijímal náhradní uspokojení od někoho, kdo je současně jeho dlužníkem. Přivodit 

zánik těchto pohledávek započtením by tedy mohl svým jednostranným právním jednáním 

adresovaným spoludlužníkovi nebo spoludlužníkům, kteří za ním mají vzájemnou 

pohledávku, věřitel anebo naopak by mohli svým jednostranným prohlášením vůči věřiteli 

takové započtení provést spoludlužník nebo spoludlužníci, jimž za věřitelem přísluší 

vzájemná pohledávka způsobilá k započtení.  

Je-li dlužník zavázán několika věřitelům k nedělitelnému plnění, není podle § 1870 

věta první nového ObčZ povinen plnit některému z věřitelů, ledaže ten mu dá přiměřenou 

jistotu, nebo dohodnou-li se na tom všichni věřitelé. Nový občanský zákoník tak navazuje na 

úpravu společných pohledávek, jejichž předmětem je nedělitelné plnění, obsaženou v § 512 

odst. 2 ObčZ, který povinnost dlužníka plnit jen některému ze spoluvěřitelů spojuje s dohodou 

mezi spoluvěřiteli. Naproti tomu § 296 ObchZ přiznává každému ze spoluvěřitelů 

pohledávky, jejímž předmětem je nedělitelné plnění, právo žádat splnění takové pohledávky. 

Neuplatní se tedy v poměru mezi spoluvěřiteli nedílného závazku k nedělitelnému plnění 

předstih jako dosud v obchodních závazkových vztazích. Jestliže je dlužník závazku 

k nedělitelnému plnění oprávněn plnit kterémukoli ze spoluvěřitelů nebo jestliže jej má podle 

dohody splnit všem společně, může jednostranným právním jednáním proti společné 

pohledávce věřitelů započítat svou vzájemnou pohledávku za některým z nich, pokud i 
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z dalších hledisek jsou tyto pohledávky způsobilé k započtení. Nemá-li žádný ze společných 

věřitelů právo bez souhlasu ostatních žádat splnění společné pohledávky, je tato pohledávka 

z pohledu jednotlivého spoluvěřitele v poměru k dlužníkovi nevymahatelná. Dlužník však smí 

jednostranně započítat svou vzájemnou pohledávku i proti pohledávce, kterou z hlediska 

jednotlivého spoluvěřitele nelze s úspěchem uplatnit u soudu. 

 Právě pro nedostatek vymahatelnosti by ovšem jednostranným právním jednáním 

nemohl započítat jednotlivý spoluvěřitel, a přivodit tak za použití společné pohledávky za 

dlužníkem také zánik svého vlastního vzájemného závazku vůči dlužníkovi. Bez souhlasu 

ostatních spoluvěřitelů by se jednotlivý spoluvěřitel nemohl domoci splnění společné 

pohledávky, a proto nemůže pro sebe dosáhnout jejího uspokojení ani náhradním způsobem, 

který by spočíval v zániku jeho vzájemného závazku vůči dlužníkovi. Je-li však alespoň 

dlužník oprávněn takové započtení jednostranně prohlásit, nepřekáží tato okolnost patrně 

tomu, aby o započtení těchto pohledávek uzavřel dohodu byť jen s jednotlivým 

spoluvěřitelem, jemuž se nedostává souhlasu ostatních věřitelů k tomu, aby mohl po 

dlužníkovi žádat splnění společné pohledávky. 

 Dohodnou-li se všichni společní věřitelé pohledávky, jejímž předmětem je nedělitelné 

plnění, a založí tak právo některého spoluvěřitele žádat její splnění, musí dlužník splnit 

tomuto spoluvěřiteli. Stejně jako podle dosavadní právní úpravy se pro předpoklady započtení 

v takovém případě prosadí obdobná pravidla jako při aktivní solidaritě po výkonu předstihu. 

Oběma případům je společná okolnost, že dlužník je povinen plnit jen jednomu ze 

spoluvěřitelů a naopak nesmí plnit jinému. Poté, co je některý ze spoluvěřitelů na základě 

dohody všech společných věřitelů oprávněn žádat po dlužníkovi splnění společné pohledávky, 

proto může dlužník proti společné pohledávce jednostranně započítat jen takovou vlastní 

vzájemnou pohledávku, která mu přísluší za věřitelem oprávněným žádat po něm splnění 

společné pohledávky. Vzájemnou pohledávku za jiným spoluvěřitelem může 

k jednostrannému započtení proti jejich společné pohledávce použít, jen jestliže se setkaly 

dříve, než dlužníkovi vznikla povinnost plnit jen jednomu ze spoluvěřitelů. Naopak tito 

ostatní spoluvěřitelé by takové jednostranné započtení již prohlásit nemohli, protože se 

vymahatelnost společné pohledávky soustředila u toho ze spoluvěřitelů, který je na základě 

dohody společných věřitelů oprávněn žádat splnění společné pohledávky. Jedině tento 

spoluvěřitel by pak měl právo jednostranně započítat společnou pohledávku proti vzájemné 

pohledávce dlužníka za tímto věřitelem.  

 Dlužník je však podle § 1870 věta první nového ObčZ povinen plnit jen některému ze 

společných věřitelů pohledávky, jejímž předmětem je nedělitelné plnění, také tam, kde mu 
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takový spoluvěřitel dá přiměřenou jistotu. Jistota představuje podle § 2010 nového ObčZ 

zajištění závazku, které se poskytuje věřiteli nebo v jeho prospěch. Zde však jistotu dává 

jeden ze spoluvěřitelů společné pohledávky dlužníkovi. Kdyby měl jednotlivý spoluvěřitel 

právo žádat splnění společné pohledávky, nemusel by mu zákon ukládat povinnost poskytnout 

dlužníkovi jistotu, chce-li po něm žádat splnění společné pohledávky. Jakkoli dlužník, jemuž 

jednotlivý spoluvěřitel dal přiměřenou jistotu, je povinen plnit tomuto spoluvěřiteli, patrně to 

neznamená, že by ostatní spoluvěřitelé vůči němu své právo ztratili, jinak by poskytnutá 

jistota neměla význam. Odtud vyplývá, že jistota, kterou dlužníkovi poskytl jednotlivý 

spoluvěřitel, aby pro sebe dosáhl splnění společné pohledávky, slouží k zajištění pohledávky 

dlužníka za tímto spoluvěřitelem, kdyby byl přesto povinen znovu plnit jinému nebo všem 

společným věřitelům. Pak ovšem nezbývá než přistoupit k hodnocení předpokladů 

způsobilosti pohledávek k započtení stejně jako v případě, že dlužník může splnit společnou 

pohledávku každému ze spoluvěřitelů nebo všem společným věřitelům. 

 Stejně jako nynější právní úprava neobsahuje ani nový občanský zákoník žádné 

pravidlo o společné pohledávce, jejímž předmětem je nedílné plnění. Takové plnění může 

podle jeho povahy poskytnout dlužník jen všem spoluvěřitelům, kteří je přijímají společným 

jednáním. Pokud by dlužníkovi za všemi společnými věřiteli příslušela vzájemná pohledávka 

na plnění stejného druhu, byly by takové pohledávky způsobilé k započtení i z hlediska 

předpokladu vzájemnosti pohledávek, a jak spoluvěřitelé, tak dlužník by mohli jejich zánik 

přivodit jednostranným právním jednáním, popřípadě o jejich započtení sjednat dohodu.  

Vzájemnost pohledávek by však bylo třeba připustit i v případě, že by dlužníkovi nedílné 

pohledávky, jejímž předmětem je nerozlučné plnění, příslušela pohledávka se stejnorodým 

předmětem plnění jen za některým nebo některými společnými věřiteli. Jednostranné 

prohlášení o započtení takových pohledávek by dlužník adresoval těm společným věřitelům, 

vůči nimž by měl vzájemnou pohledávku způsobilou k započtení.  

Je ovšem sporné, zda by některý nebo někteří ze společných věřitelů mohli 

jednostranně započítat společnou pohledávku, jejímž předmětem je nerozlučné plnění, proti 

vzájemné pohledávce dlužníka za těmito společnými věřiteli na plnění téhož druhu. Je patrně 

třeba přisvědčit záporné odpovědi, a to ze stejného důvodu, z jakého jednotlivý spoluvěřitel 

nebo jen několik ze spoluvěřitelů nemůže jednostranně započítat společnou pohledávku, 

jejímž předmětem je nedělitelné plnění se vzájemnou pohledávkou dlužníka na plnění téhož 

druhu. Z jejich pohledu je totiž společná pohledávka nevymahatelná, a proto také nezpůsobilá 

k jednostrannému započtení. Z hlediska jednotlivého spoluvěřitele nedílné pohledávky, jejímž 

předmětem je nerozlučné plnění, je pak společná pohledávka nejen nevymahatelná, ale 
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společní věřitelé dlužníkovo plnění nemohou s ohledem na jeho nerozlučnou povahu přijmout 

jinak než společným jednáním. Z oprávnění dlužníka takové jednostranné započtení provést 

se však podává, že dlužník může s jednotlivým spoluvěřitelem nebo jen několika 

spoluvěřiteli, za nimiž mu přísluší vzájemná pohledávka, která vykazuje stejnorodost 

předmětu plnění, o tomto započtení také uzavřít dohodu. 

Z předpokladu vzájemnosti pohledávek povoluje i právní úprava započtení obsažená 

v novém občanském zákoníku výjimky, jež jsou vlastní také srovnatelným právním úpravám 

a lze je sledovat i v dosavadním vývoji právní úpravy započtení u nás. Připínají se zejména ke 

změnám v osobách, jež jsou stranami závazkových právních vztahů. Na prvním místě mezi 

těmito výjimkami se pravidelně uvádí zachování způsobilosti pohledávek dlužníka za 

postupitelem i v poměru k postupníkovi v případech postoupení pohledávky, proti níž 

započtení směřuje. Právní úprava podle nového občanského zákoníku v tomto směru navazuje 

jak na pravidla o způsobilosti vzájemných pohledávek dlužníka za postupitelem vyjádřená v § 

529 odst. 2 ObčZ, jež v pozměněné podobě zachoval v právní úpravě postoupení pohledávky, 

tak na pravidla o započtení proti opakovaně postoupené pohledávce dosud obsažená v § 363 

ObchZ, jež však jsou sama výsledkem dlouhého vývoje právní úpravy této výjimky 

z předpokladu vzájemnosti pohledávek, které mají zaniknout započtením. Obchodní zákoník 

tak jen převzal pravidla, která se původně uplatňovala obecně ve všech závazkových právních 

vztazích, pokud obsahovaly pohledávky jinak způsobilé k započtení, a jen nahodile se 

vyskytla ve zvláštní právní úpravě určené pro obchodní závazkové vztahy.  

Zachování obou úprav výjimky z předpokladu vzájemnosti při započtení proti 

postoupené pohledávce přináší znovu výkladové obtíže, mají-li být navzájem slučitelné. 

Podoba těchto obtíží je však přirozeně jiná než dosud, protože v nynější právní úpravě se 

jejich řešení podřizuje vztahu mezi občanským a obchodním zákoníkem, zatímco napříště má 

obě úpravy současně obsahovat jediný zákon. Přitom se však projevuje jistá nedůslednost, 

zařazuje-li nový občanský zákoník právní úpravu výjimky z předpokladu vzájemnosti 

pohledávek, které mají zaniknout započtením, jednak mezi pravidla o postoupení pohledávky, 

jednak mezi pravidla o zániku závazků započtením. I v tomto nesoustavném dělení právní 

úpravy výjimky z předpokladu vzájemnosti při započtení proti postoupené pohledávce ovšem 

nový občanský zákoník navazuje na dosavadní stav. Občanský zákoník zařadil tuto úpravu 

rovněž do pravidel o postoupení pohledávek, zatímco obchodní zákoník, který postoupení 

pohledávky neupravuje, připojil pravidlo o započtení při opakovaném postoupení pohledávky 

do právní úpravy započtení. Stejného přístupu se přidržel i nový občanský zákoník. 
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Podle § 1884 odst. 1 nového ObčZ zůstávají dlužníku i po postoupení pohledávky 

zachovány námitky proti pohledávce, které měl v době postoupení. Své vzájemné pohledávky 

vůči postupiteli může namítat i vůči postupníkovi, i když v době postoupení ještě nebyly 

splatné; musí však své pohledávky postupníkovi oznámit bez zbytečného odkladu poté, co se 

o postoupení dozvěděl. Zatímco dosavadní právní úprava obsažená v § 529 odst. 2 ObčZ 

dopadá přímo na použití vzájemné pohledávky dlužníka za postupitelem k započtení, zdá se, 

že obsah druhé věty § 1884 odst. 1 nového ObčZ je širší. Námitkou vzájemné pohledávky 

dlužníka za postupitelem i vůči postupníkovi se tedy nemusí rozumět jen jednostranné 

započtení, nýbrž také jiné námitky, jimiž se dlužník brání splnění postoupené pohledávky, 

například námitka nesplněné smlouvy, mají-li obě pohledávky stejný právní důvod spočívající 

ve smlouvě, která zavazuje ke vzájemně podmíněnému plnění. 

Okamžikem rozhodným pro stanovení okruhu vzájemných pohledávek dlužníka za 

postupitelem, jejichž způsobilost k započtení může přetrvat i postoupení pohledávky, má být 

napříště okamžik, kdy nastaly účinky změny v osobě věřitele.772 Naproti tomu by bylo bez 

významu, kdy postupitel dlužníka o postoupení pohledávky vyrozuměl nebo kdy mu je 

postupník prokázal podle § 1882 odst. 1 nového ObčZ. Tím se okruh pohledávek dlužníka za 

postupitelem, jež dlužník může i po změně věřitele uplatnit k jednostrannému započtení proti 

postoupené pohledávce, učiní-li vůči postupníkovi zachovací úkon, mění oproti nynější právní 

úpravě, která v § 529 odst. 2 ObčZ hranice tohoto okruhu určila okamžikem, kdy postoupení 

pohledávky postupitel dlužníkovi oznámil nebo postupník prokázal. Pak ovšem napříště 

nemůže dlužník vůči postoupené pohledávce započítat ani pohledávky, které vůči postupiteli 

nabyl v době od účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, vůči níž má započtení směřovat, 

do okamžiku, kdy jej postupitel o postoupení pohledávky vyrozuměl nebo mu je postupník 

prokázal.  

V právním postavení dlužníka v poměru k postupníkovi však tato změna v určení 

okamžiku, kterým se vyměřuje okruh pohledávek dlužníka za postupitelem, jež může dlužník 

i po změně věřitele jednostranně započítat proti postoupené pohledávce, může vyvolávat 

nejistotu. Zatímco okamžik, kdy postupitel dlužníkovi postoupení pohledávky oznámil nebo 

mu je postupník prokázal, ke kterému hledí nynější právní úprava, musí být dlužníkovi znám, 

protože jde o právní úkon, jehož je adresátem, okamžik účinnosti smlouvy o postoupení 

pohledávky vyvěrá ze vztahu mezi postupitelem a postupníkem. Dlužník se jej nemusí 

dozvědět z vyrozumění postupitele a ovšem ani z prokázání postoupení postupníkem, nestalo-

                                                             
772 Kožušník, R. – op. cit. v pozn. 421, s. 459 
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li se předložením smlouvy, jež určuje účinnost změny v osobě věřitele v důsledku postoupení 

pohledávky způsobem, jenž je pro dlužníka jako třetí osobu seznatelný již z listiny, která 

smlouvu o postoupení pohledávky zachycuje. Jinak vyjádřeno, postupitel ve vyrozumění o 

postoupení pohledávky ani postupník při prokázání postoupení nemusejí dlužníka seznámit 

s jinými okolnostmi, než okolnostmi, jež jsou rozhodné pro změnu v osobě věřitele. Jestliže 

již nastala, nemusejí ani uvádět dlužníkovi okamžik, kdy k tomu došlo. 

Pokud ovšem postupitel ví, že dlužníkovi za ním v době od postoupení pohledávky do 

okamžiku, kdy jeho účinky nastaly vůči dlužníkovi, vznikla vzájemná pohledávka, slučuje se 

s povinností předcházet škodám vyslovenou v § 2900 nového ObčZ, aby postupitel dlužníkovi 

sdělil také okamžik, kdy v důsledku postoupení pohledávky došlo ke změně v osobě věřitele. 

Jinak dlužníka vystavuje nebezpečí, že bude na základě svého zachovacího úkonu vůči 

postupníkovi považovat za způsobilé k započtení proti postoupené pohledávce také takové své 

pohledávky za postupitelem, které sice vznikly dříve, než se dlužník dozvěděl o postoupení 

pohledávky, avšak až po postoupení pohledávky, vůči níž má započtení směřovat. Kdyby 

v důsledku toho dlužníkovi vznikla újma na jeho vlastnictví, odpovídal by postupitel při 

splnění ostatních předpokladů za škodu způsobenou dlužníkovi porušením zákonné prevenční 

povinnosti. 

Způsobilost pohledávky dlužníka za postupitelem k započtení proti postoupené 

pohledávce přetrvá i změnu v osobě věřitele postoupené pohledávky v důsledku účinnosti 

smlouvy o postoupení pohledávky, avšak dlužník k dosažení tohoto výsledku musí své 

pohledávky za postupitelem oznámit postupníkovi bez zbytečného odkladu poté, co se o 

postoupení dozvěděl. Oproti nynější právní úpravě, která zachovací úkon dlužníka zřetelně 

prohlašuje za podmínku přetrvání způsobilosti jeho pohledávek za postupitelem k započtení 

proti postoupené pohledávce i přes nedostatek jejich vzájemnosti způsobený změnou v osobě 

věřitele postoupené pohledávky, navázal § 1884 odst. 1 nového ObčZ zachovací úkon 

dlužníka na účinek pro způsobilost těchto pohledávek k započtení o poznání volněji. Přesto je 

třeba i pro právní úpravu obsaženou v § 1884 odst. 1 nového ObčZ přijmout závěr, že 

přetrvání způsobilosti pohledávek dlužníka za postupitelem k započtení proti postoupené 

pohledávce se vyžaduje zachovací úkon dlužníka, jinak k takovému započtení ztratí 

způsobilost pro nedostatek vzájemnosti. Lhůta bez zbytečného odkladu stanovená pro 

zachovací úkon dlužníka pak představuje propadnou lhůtu. Její počátek se připíná 

k okamžiku, kdy se dlužník o postoupení pohledávky dozvěděl. Dlužník sice může takovou 

vědomost nabýt i z jiného zdroje, avšak účinky pro jeho právní postavení má pouze 

vyrozumění postupitele nebo prokázání postoupení pohledávky postupníkem, jak se podává 
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ve shodě s nyní účinnou právní úpravou z § 1882 odst. 1 nového ObčZ. Proto nemůže 

způsobit běh lhůty pro zachovací úkon dlužníka podle § 1884 odst. 1 část druhé věty za 

středníkem nového ObčZ každá vědomost dlužníka o postoupení pohledávky, nýbrž jen 

taková, jejíž původ tkví ve vyrozumění postupitelem nebo prokázání postoupení postupníkem. 

Zachovací úkon dlužníka však nevybaví způsobilostí k započtení proti postoupené 

pohledávce každou pohledávku dlužníka za postupitelem, byť by v době postoupení již trvala. 

Pohledávka, jejíž způsobilost k započtení proti postoupené pohledávce má být zachována, 

musí vykazovat vlastnosti, jež se vyžadují pro její způsobilost k započtení proti postoupené 

pohledávce, již v době, kdy k postoupení došlo. Právní úprava obsažená v § 1884 odst. 1 

nového ObčZ z tohoto požadavku ve shodě s nynější právní úpravou slevuje, jen pokud jde o 

splatnost vzájemné pohledávky dlužníka za postupitelem. Tato shoda mezi dosavadní právní 

úpravou a novým občanským zákoníkem je však zarážející, nakolik § 1982 odst. 1 nového 

ObčZ určuje, že započtení může strana prohlásit, jakmile jí vznikne právo požadovat 

uspokojení vlastní pohledávky a plnit svůj vlastní dluh. Na splatnosti tedy nezáleží, podstatné 

je, zda straně, která prohlašuje započtení, již přísluší oprávnění žádat po adresátu právního 

jednání směřujícího k započtení, aby splnil pohledávku, jež má být k jednostrannému 

započtení použita. Proto nezbývá než vyložit pravidlo vyjádřené v § 1884 odst. 1 nového 

ObčZ šíře v tom významu, že v době postoupení pohledávky nejen nemusí být dlužníkova 

vzájemná pohledávka za postupitelem splatná, ale dlužník ani nemusí mít oprávnění žádat po 

postupiteli její splnění, jemuž by odpovídala postupitelova povinnost svůj vzájemný závazek 

vůči dlužníkovi splnit i před splatností. 

Jestliže pak dlužníkovi přísluší za postupitelem taková vzájemná pohledávka, která je 

již splatná nebo jejíž splnění dlužník může žádat ještě před splatností, a tato pohledávka je i 

z jiných hledisek již způsobilá k jednostrannému započtení proti postoupené pohledávce, je 

dlužník jistě oprávněn ve lhůtě určené pro zachovací úkon adresovaný postupníkovi přímo 

prohlásit postupníkovi započtení proti postoupené pohledávce. Jednostranné právní jednání 

dlužníka, učiní-li je dlužník včas ve lhůtě stanovené pro zachovací úkon, vyjadřuje současně 

dlužníkovu vůli dosáhnout zachování způsobilosti jeho vzájemné pohledávky za postupitelem 

k započtení proti postoupené pohledávce i po změně v osobě věřitele postoupené pohledávky. 

Ani podle právní úpravy obsažené v novém občanském zákoníku tedy není na místě zatížit 

dlužníka postoupené pohledávky požadavkem, aby nejprve učinil zachovací úkon a teprve po 

jeho doručení postupníkovi adresoval postupníkovi ještě prohlášení o započtení té 

pohledávky, jež si na základě tohoto zachovacího úkonu podržela způsobilost k započtení 

proti postoupené pohledávce i přes nedostatek vzájemnosti. 
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 Byla-li pohledávka postupně převedena na několik osob, může dlužník podle § 1986 

nového ObčZ použít k započtení jen pohledávku, kterou měl v době převodu vůči prvnímu 

věřiteli, a pohledávku, kterou má vůči poslednímu věřiteli. Dobou převodu se i zde stejně jako 

podle dosavadní právní úpravy rozumí okamžik, kdy se v důsledku postoupení pohledávky 

poprvé změnil její věřitel. V této době musela pohledávka dlužníka za prvním věřitelem 

později opakovaně postoupené pohledávky vykazovat všechny vlastnosti, jež se vyžadovaly 

k její způsobilosti k započtení proti pohledávce, která se stala předmětem postoupení. Zatímco 

při jediné změně věřitele v důsledku postoupení pohledávky přetrvání způsobilosti vzájemné 

pohledávky dlužníka za postupitelem nepřekáží, není-li dlužníkova pohledávka v době 

postoupení splatná ani dlužník nemá právo žádat její splnění před splatností, při opakovaném 

postoupení pohledávky se vyžaduje, aby dlužníkova pohledávka za prvním věřitelem 

opakovaně postoupené pohledávky měla tyto vlastnosti v době prvého postoupení 

pohledávky, vůči níž má její započtení směřovat. Výjimka z předpokladu způsobilosti 

dlužníkovy vzájemné pohledávky za postupitelem k započtení, který spočívá ve splatnosti této 

pohledávky nebo alespoň oprávnění žádat její splnění, stanovená při jediném postoupení 

pohledávky v § 1884 odst. 1 nového ObčZ se při opakovaném postoupení neprosadí, a to bez 

ohledu na okolnost, zda dlužník při prvém postoupení takovou pohledávku prvému 

postupníkovi včas oznámil. 

 Na druhé straně se k zachování způsobilosti pohledávky, která v době prvního převodu 

příslušela dlužníkovi za prvým věřitelem opakovaně postoupené pohledávky, k započtení 

proti opakovaně postoupené pohledávce nevyžaduje, aby dlužník vůči poslednímu věřiteli 

opakovaně postoupené pohledávky učinil zachovací úkon. Na rozdíl od jediného postoupení 

pohledávky tedy dlužník nemusí poslednímu věřiteli opakovaně postoupené pohledávky 

oznámit své pohledávky za prvým věřitelem. Z toho zároveň vyplývá, že k započtení proti 

opakovaně postoupené pohledávce dlužník může použít i takovou pohledávku, jež mu v době 

prvého postoupení příslušela za prvým věřitelem později opakovaně postoupené pohledávky, 

kterou včas neoznámil prvému postupníkovi, a nemohl proto v poměru k tomuto v pořadí 

druhému věřiteli opakovaně postoupené pohledávky tuto pohledávku použít k započtení vůči 

postoupené pohledávce. Pohledávky, jež snad příslušely dlužníkovi za některým 

z mezivěřitelů opakovaně postoupené pohledávky, ovšem dlužník k započtení proti 

opakovaně postoupené pohledávce použít nemůže. 

O opakované postoupení podle § 1986 nového ObčZ jde i v případě zpětného 

postoupení pohledávky. Z tohoto důvodu může dlužník použít k započtení proti pohledávce, 

jež byla postoupena zpět původnímu věřiteli jen pohledávky, které má za tímto věřitelem a 
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které beztak splňují předpoklad vzájemnosti. Tento věřitel je totiž při zpětném postoupení 

pohledávky prvním a současně i posledním věřitelem takto opakovaně postoupené 

pohledávky. Pohledávky, jež dlužníkovi příslušely vůči druhému věřiteli, jenž při zpětném 

postoupení pohledávky nabyl postavení postupitele, dlužník vůči pohledávce, jež byla 

postoupena zpět prvému věřiteli, použít nemůže, protože pro určení způsobilosti jeho 

pohledávek k započtení z hlediska předpokladu vzájemnosti rozhodují pravidla vyslovená § 

1986 nového ObčZ.  

 Jestliže dlužník proti poctivému postupníkovi uznal pohledávku jako pravou, je podle 

§ 1884 odst. 2 nového ObčZ povinen jej uspokojit jako svého věřitele. Uznání postoupené 

pohledávky dlužníkem vůči postupníkovi zbavuje dlužníka možnosti použít k započtení proti 

postoupené pohledávce své vzájemné pohledávky za postupitelem. Takový následek se však 

s uznáním postoupené pohledávky vůči postupníkovi pojí jen tam, kde jde o poctivého 

postupníka. Poctivým postupníkem je třeba rozumět takového nabyvatele postoupené 

pohledávky, který o vzájemné pohledávce dlužníka za postupitelem, která je způsobilá 

k započtení proti postoupené pohledávce, neví ani nemohl vědět.773 Při jediném postoupení 

pohledávky se o vzájemných pohledávkách dlužníka postoupené pohledávky za postupitelem, 

za jejichž použití může dlužník přivodit zánik postoupené pohledávky započtením i přes 

nedostatek jejich vzájemnosti, dozví ze zachovacího úkonu dlužníka podle § 1884 odst. 1 

nového ObčZ nebo se z něj o nich alespoň dozvědět mohl. Bez zachovacího úkonu dlužníka 

by ostatně způsobilost k započtení proti postoupené pohledávce po změně v osobě jejího 

věřitele ztratily.  

Pravidlo vyslovené v § 1884 odst. 2 nového ObčZ se však prosadí i při opakovaném 

postoupení pohledávky, jakkoli dlužník při něm své pohledávky, které mu v době prvního 

převodu pohledávky příslušely za jejím prvým věřitelem a jež jsou při opakovaném 

postoupení pohledávky způsobilé k započtení vůči opakovaně postoupené pohledávce, nemusí 

poslednímu nabyvateli pohledávky oznamovat, aby zachoval jejich způsobilost k takovému 

započtení. Na druhé straně při opakovaném postoupení pohledávky by vědomost posledního 

nabyvatele o vzájemných pohledávkách dlužníka za prvním věřitelem opakovaně postoupené 

                                                             
773 Obdobné pravidlo obsahuje § 1396 věta druhá ABGB, podle něhož je dlužník povinen postupníka uspokojit 
jako svého věřitele, jestliže postoupenou pohledávku vůči poctivému postupníkovi uznal za pravou (Hat er die 
Forderung gegen den redlichen Uebernehmer für richtig anerkannt, so ist er verbunden, denselben als seinen 
Gläubiger zu befriedigen.). Poctivost postupníka ve smyslu § 1396 ABGB se hodnotí právě v poměru 
k námitkám dlužníka vůči postoupené pohledávce. Je však sporné, zda uznáním postoupené pohledávky vůči 
poctivému postupníkovi ztrácí dlužník postoupené pohledávky jen takové námitky vůči této pohledávce, o 
kterých věděl, nebo i námitky, o kterých by musel vědět (Neumayr, M. in Koziol, H., Bydlinski, P., 
Bollenberger, R. a kol. – Kurzkommentar zum ABGB, Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch samt Ehegesetz 
und Konsumentenschutzgesetz. Vídeň: SpringerWienNewYork, 2007, s., s. 1637 – 1638).  
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pohledávky nebo alespoň možnost takovou vědomost získat mohla být spíše nahodilá, protože 

dlužník tyto pohledávky poslednímu nabyvateli nemusí oznamovat, na jejich způsobilost 

k započtení proti opakovaně postoupené pohledávce nemá vliv, zda je oznámil prvnímu 

postupníkovi při prvním postoupení této pohledávky, a vzdálenost mezi prvním a posledním 

věřitelem opakovaně postoupené pohledávky může být značná. 

Právní úprava postoupení pohledávky, jež spojuje s poctivostí postupníka právní 

následky pro postavení dlužníka, který vůči němu postoupenou pohledávku uznal, nezakládá 

právní domněnku poctivosti postupníka. Jestliže by tedy postupník ve sporu s dlužníkem 

odpíral dlužníkovi oprávnění započítat proti postoupené pohledávce jeho vzájemnou 

pohledávku za postupitelem, popřípadě prvým věřitelem postoupené pohledávky, musel by 

prokazovat, že je poctivým postupníkem. Takový důkaz by však musel vést prokázáním 

okolnosti, že nevěděl ani nemohl vědět o pohledávkách dlužníka za třetími osobami 

způsobilých k započtení proti postoupené pohledávce. Šlo by tedy o důkaz o záporné 

skutečnosti, který účastník řízení zpravidla nemůže přinést. V důsledku toho by pak důkazní 

břemeno přece tížilo dlužníka, který by musel prokazovat, že postupník poctivý není, protože 

věděl nebo musel vědět o vzájemných pohledávkách dlužníka za postupitelem nebo prvým 

věřitelem způsobilých k započtení proti postoupené pohledávce. Určující je přitom vědomost 

nebo alespoň možnost takovou vědomost nabýt, kterou postupník získal dříve, než dlužník 

vůči němu postoupenou pohledávku uznal.  

  V souvislosti se změnou v osobě věřitele pohledávky zachovává § 1886 odst. 2 

nového ObčZ výjimky z předpokladu vzájemnosti pohledávek v případě započtení 

pohledávek dlužníka za postupitelem proti postoupené pohledávce, kterou postupitel vymáhá 

na žádost postupníka na postupníkův účet. Stejnou výjimku určuje nyní § 530 odst. 2 ObčZ. 

Totožná pravidla jako při běžném postoupení pohledávky platí také pro započtení 

pohledávky, která se stala předmětem zajišťovacího převodu práva podle § 2040 a násl. 

nového ObčZ. Omezení, která vyplývají pro postupníka, jenž je věřitelem pohledávky 

zajištěné zajišťovacím převodem práva, z povahy tohoto převodu, působí jen mezi stranami, 

které zajišťovací převod sjednaly, zatímco vůči třetím osobám nemají účinky v zájmu ochrany 

dobré víry těchto osob.774 Proto může nejen dlužník pohledávky, která se stala předmětem 

zajišťovacího převodu práva, přivodit zánik této pohledávky svým jednostranným právním 

jednáním směřujícím k započtení, nýbrž účinky zániku této pohledávky si podrží i právní 

jednání věřitele zajištěné pohledávky směřující k započtení pohledávky, která byla předmětem 

                                                             
774 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku, s. 473 
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zajišťovacího převodu práva, nebo dohoda o započtení, kterou by uzavřel s dlužníkem této 

pohledávky. 

 V § 1895 a násl. nového ObčZ je upraveno postoupení smlouvy. Podle § 1895 odst. 1 

nového ObčZ může kterákoli strana převést jako postupitel svá práva a povinnosti ze smlouvy 

nebo z její části třetí osobě, pokud s tím postoupená strana souhlasí, nebylo dosud splněno a 

nevylučuje-li to povaha smlouvy. K postoupení smlouvy se podle § 1897 odst. 1 nového 

ObčZ vyžaduje souhlas postoupené strany, který může postoupená strana dát předem. Podle § 

1900 nového ObčZ pak postoupené straně zůstávají zachovány všechny námitky ze smlouvy i 

proti postupníkovi. Jiné námitky jí zůstanou zachovány, vyhradí-li si to ve smlouvě nebo 

v souhlasu s postoupením smlouvy. Z toho vyplývá, že oproti postoupení pohledávky závisí 

postoupení celé smlouvy nebo její části na souhlasu postoupené strany. Právní úprava v její 

prospěch nemusí zasahovat určením výjimky ve prospěch zachování způsobilosti vzájemných 

pohledávek postoupené strany za postupitelem k započtení proti pohledávce, která vyplývá 

z postoupené smlouvy nebo její části a jejíž věřitel se v důsledku postoupení změní, protože 

ponechává na vůli postoupené strany, zda vůbec k postoupení smlouvy nebo části smlouvy 

přivolí. 

 Strany ovšem mohou sjednat již předem pro případ postoupení smlouvy okruh 

takových námitek vůči postupiteli, které straně příslušely před postoupením smlouvy nebo její 

části, ale nevyplývaly ze smlouvy. Takové ujednání sice § 1900 nového ObčZ očekává ve 

smlouvě, jistě je však strany mohou vyjádřit i mimo smlouvu ve zvláštní dohodě. I když 

strany předem nesjednaly okruh námitek, jež nevyplývají z postoupené smlouvy, ale 

postoupená strana je může uplatnit i vůči postupníkovi, postačí k jejich zachování pro období 

po účinnosti postoupení smlouvy nebo její části i jednostranné právní jednání postoupené 

strany, stane-li se dříve, než s postoupením smlouvy vysloví souhlas, nebo nejpozději 

v takovém souhlasu. Souhlas postoupené strany je jednostranným právním jednáním, jehož 

doručením teprve nabývá postoupení smlouvy nebo její části účinnosti vůči postoupené 

straně, jak se podává z § 1897 odst. 1 nového ObčZ. Postoupená strana je patrně může 

adresovat jak postupiteli, tak postupníkovi, protože souhlas postoupené strany nemá vliv na 

účinnost postoupení smlouvy mezi postupitelem a postupníkem. 

 Postoupení smlouvy nebo postoupení části smlouvy nelze zaměňovat s postoupením 

pohledávky, která je obsahem závazkového právního vztahu založeného postoupenou 

smlouvou. Proto se pravidla o započtení vzájemných pohledávek dlužníka za postupitelem při 

postoupení pohledávky, ať jediném nebo opakovaném, neprosadí pro postoupení smlouvy. 

Příčina rozdílného přístupu k postoupení pohledávky a k postoupení smlouvy nebo části 
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smlouvy spočívá v rozdílném právním postavení dlužníka a postoupené strany. K postoupení 

pohledávky se nevyžaduje dlužníkův souhlas, pokud se na tom předem nedohodne 

s věřitelem, zatímco postoupení smlouvy nebo její části nabude vůči postoupené straně 

účinnosti, jen jestliže k tomu předem nebo dodatečně svolí. Proto také výjimky z předpokladu 

vzájemnosti pohledávek, které dlužníkovi zachovávají právo započítat proti postoupené 

pohledávce svou vzájemnou pohledávku za postupitelem, určuje zákon. Naproti tomu 

možnost započítat i proti postupníkovi vzájemné pohledávky postoupené strany za 

postupitelem musí založit dohoda postoupené strany s postupitelem nebo její jednostranné 

prohlášení. I zde ovšem může započítat jen proti pohledávkám, které vyplývají z postoupené 

smlouvy nebo její části, popřípadě z jejího porušení. 

 Jakkoli je třeba postoupení pohledávky a postoupení smlouvy nebo její části lišit, oba 

způsoby změny stran závazkového právního vztahu se stýkají v otázce, jaký je jejich 

vzájemný poměr, má-li se v jednotlivém případě určit, zda jde o jediné nebo opakované 

postoupení pohledávky. Jestliže totiž prvý věřitel nejprve postoupí smlouvu nebo její část a 

postupník v postavení postupitele pak dále postoupí již jen jednotlivou pohledávku, která je 

obsahem závazkového právního vztahu založeného postoupenou smlouvou nebo smlouvou, 

jejíž část již byla postoupena, vzniká otázka, zda jde o jediné nebo opakované postoupení 

pohledávky. Přirozeně má místo jen tam, kde pohledávka, jež se stala předmětem postoupení, 

trvala již v době postoupení smlouvy nebo její části. Jestliže by vznikla až po postoupení 

smlouvy nebo části smlouvy, nelze dobře uvažovat o tom, že se její věřitel změnil 

opakovaně.775 Pokud osoba, které byla postoupena smlouva nebo část smlouvy, později 

postoupí pohledávku vyplývající z této smlouvy, která trvala již v době postoupení smlouvy 

nebo její části, náleží postoupení pohledávky spíše význam opakovaného postoupení. Věřitel 

postoupené pohledávky se totiž opakovaně změnil, a proto je přiléhavější vycházet z hlediska 

způsobilosti vzájemných pohledávek dlužníka postoupené pohledávky z § 1986 nového 

ObčZ, který jedná o opakovaném převedení pohledávky. Tato obtíž by ovšem nevyvstala, 

kdyby nový ObčZ neupravoval výjimky z předpokladu vzájemnosti pohledávek pro započtení 

proti postoupené pohledávce odchylně v závislosti na tom, zda pohledávka, vůči níž započtení 

směřuje, byla postoupena jednou, nebo opakovaně.     

Ostatní výjimky z předpokladu vzájemnosti pohledávek obsažené v nynější právní 

úpravě, o kterých pojednává část V., kapitola 1., nový občanský zákoník v podstatě 

                                                             
775 Na druhé straně v případě postoupení budoucí pohledávky spadá vznik pohledávky vjedno se změnou v osobě 
jejího věřitele. Další postoupení stejné pohledávky v době po jejím vzniku pak nezbývá než nahlížet jako 
opakovaný převod pohledávky. 
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zachovává. Ve srovnání s dosavadním stavem však stanovuje dílčí odchylky. Tak námitky 

poukázaného vůči poukazníkovi, jež stojí vně neplatnosti nebo vad poukázky, mezi nimi i 

námitka započtení, nemusejí vyplývat jen z vlastního vztahu poukázaného k poukazníkovi, 

nýbrž se podle § 1943 nového ObčZ mohou zakládat i na výslovném ustanovení poukázky. 

Odporovalo by však podstatě poukázky, kdyby poukazatel v poukázce určil, že poukázaný, 

který přijal poukázku, může vůči poukazníkovi namítnout k započtení své pohledávky za 

poukazatelem. Obsahem poukázky je totiž v poměru mezi poukazatelem a poukazníkem 

zmocnění poukazníka poukazatelem, aby u poukázaného vybral plnění na poukazatelův účet. 

Kdyby měl mít poukázaný právo započítat vůči poukazníkovi svou vzájemnou pohledávku za 

poukazatelem, popřel by se tím účel poukázky, protože závazek, jehož se má poukázaný vůči 

poukazateli zprostit plněním poukazníkovi, by poukázaný uspokojil náhradním způsobem ve 

prospěch poukazatele. Mimoto prohlášení o započtení své vzájemné pohledávky za 

poukazatelem by poukázaný nemohl adresovat poukazníkovi, protože jeho věřitelem i po 

přijetí poukázky zůstal poukazatel, a proto účinky započtení by doručením prohlášení o 

započtení osobě odlišné od věřitele nemohly nastat, i když jde o osobu, jež je na základě 

poukázky oprávněna vlastním jménem přijmout plnění poukazatelovy pohledávky za 

poukázaným. 

 Na předpoklady započtení pohledávek z hlediska jejich vzájemnosti nemají vliv ani 

změny v právní úpravě smlouvy ve prospěch třetího podle § 1767 a § 1768 nového ObčZ, 

jakkoli již neurčuje promisarovo právo žádat plnění podle smlouvy pro sebe, dokud třetí 

osoba ke smlouvě uzavřené v její prospěch nedala souhlas, ani důsledky vzdání se práva, 

které pro ni ze smlouvy vyplývá, třetí osobou pro trvání závazků založených smlouvou 

uzavřenou v její prospěch. Není-li promitent povinen plnit promisarovi, ale má vůči němu 

pouze závazek splnit třetí osobě, nejsou jejich vzájemné pohledávky způsobilé k započtení 

pro nedostatek stejnorodosti předmětu plnění. Naopak poté, co nabyla třetí osoba právo žádat 

po promitentovi plnění, nastoluje se vzájemnost pohledávek mezi promitentem a třetí osobou. 

Přitom § 1767 odst. 2 věta druhá nového ObčZ zakládá vyvratitelnou právní domněnku, že 

třetí osoba takové právo nabyla, má-li být plnění hlavně k prospěchu právě jí. 

Právní úprava ručení podle § 2018 a násl. nového ObčZ je z hlediska oprávnění 

ručitele započítat proti pohledávce zajištěné ručením vedle svých vlastních vzájemných 

pohledávek za věřitelem i vzájemné pohledávky, jež za věřitelem zajištěné pohledávky 

příslušejí dlužníkovi, vybudována na stejném východisku jako dosavadní právní úprava, jak 

vyplývá z § 2023 odst. 1 nového ObčZ, podle něhož ručitel může vůči věřiteli uplatnit 

všechny námitky, které má proti věřiteli dlužník. V § 1907 nového ObčZ převzala nová 
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právní úprava i výjimku dosud vyjádřenou v § 572 odst. 1 ObčZ pro privativní novaci. Její 

platnost však rozšířila i na kumulativní novaci a narovnání. Zajištění práv, která jsou 

předmětem novací nebo narovnání, se tak má nadále vztahovat i na práva z nich vzniklá. 

Poskytla-li však zajištění třetí osoba, která k novaci nebo narovnání nepřistoupila, je zavázána 

nejvýše v rozsahu původního závazku a zůstávají jí zachovány všechny námitky, které mohla 

proti pohledávce uplatnit, kdyby k novaci nebo k narovnání nebylo došlo. 

Právní úpravu bankovní záruky dosud obsaženou v § 313 a násl. ObchZ má nahradit 

právní úprava finanční záruky podle § 2029 a násl. nového ObčZ. Výraz bankovní záruka se 

napříště vyhrazuje finanční záruce vystavené bankou, zahraniční bankou nebo spořitelním a 

úvěrním družstvem (§ 2029 odst. 1 nového ObčZ), jinak však na bankovní záruku dopadají 

stejná pravidla jako na ostatní finanční záruky. Východiska právní úpravy finanční záruky 

podle § 2029 a násl. nového ObčZ jsou z hlediska vzájemnosti pohledávek jako předpokladu 

jejich způsobilosti k započtení totožná jako v dosud účinné právní úpravě bankovní záruky 

podle § 313 a násl. ObchZ. Výstavce může podle § 2034 odst. 1 věta druhá nového ObčZ vůči 

věřiteli uplatnit pouze námitky, jejichž uplatnění připouští záruční listina. Nevyplývá-li ze 

záruční listiny něco jiného, nemůže výstavce podle § 2035 odst. 2 věta první nového ObčZ 

vůči věřiteli uplatnit námitky, které by vůči němu byl oprávněn uplatnit dlužník. Totéž platí 

pro jiného výstavce, který potvrdí bankovní záruku podle § 2031 odst. 1 nového ObčZ. 

Jestliže výstavce podle záruční listiny vystavené v souladu se smlouvou uzavřenou 

s dlužníkem plnil, je dlužník podle § 2039 odst. 1 nového ObčZ povinen poskytnout výstavci 

náhradu za takové plnění. Přitom však podle § 2039 odst. 2 nového ObčZ nemůže vůči 

výstavci uplatnit námitky, které by mohl uplatnit vůči věřiteli, neujednal-li s ním, že si 

výstavce vůči věřiteli uplatnění takových námitek vyhradí v záruční listině. 

Se vzájemností pohledávek jako předpokladem jejich způsobilosti k započtení souvisí 

též započtení pohledávek, jež jsou předmětem zajištění. V § 1335 odst. 1 nového ObčZ se 

právní úprava zastavení pohledávek podle nového občanského zákoníku přihlásila k závěru, 

že k zastavení jsou způsobilé jen pohledávky, které jsou převoditelné. Podle § 1335 odst. 1 

nového ObčZ lze zastavit pohledávku, kterou lze postoupit jinému. Stejně jako podle 

dosavadní právní úpravy nastává podle § 1335 odst. 2 nového ObčZ účinnost zástavního 

práva vůči dlužníku zastavené pohledávky, až mu je zástavní dlužník oznámí nebo zástavní 

věřitel prokáže. Oznámení zástavního dlužníka o vzniku zástavního práva se přirozeně 

nevyžaduje, je-li zástavou pohledávka zástavního dlužníka za zástavním věřitelem podle § 

1335 odst. 1 věta druhá nového ObčZ.  
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Oproti současnému stavu zástavní právo k pohledávce, která podle § 496 odst. 2 

nového ObčZ představuje nehmotnou movitou věc, může být předmětem zápisu v rejstříku 

zástav. V takovém případě zástavní právo k pohledávce vzniká tímto zápisem. Jakkoli se 

zápis zástavního práva k pohledávce do rejstříku zástav jeví jako okolnost, která vylučuje 

uplatnění pravidla o účincích zástavního práva k pohledávce vůči dlužníku zastavené 

pohledávky, jistota ve styku mezi stranami závazkových právních vztahů by patrně byla 

ohrožena, kdyby zápisem do rejstříku zástav měly účinky zastavení pohledávky nastat i vůči 

jejímu dlužníku. Pokud tedy změna právních předpisů o rejstříku zástav nezaloží povinnost 

notáře, který zástavní právo k pohledávce do tohoto rejstříku zapsal, vyrozumět o tomto 

zápisu též dlužníka zastavené pohledávky, bylo by třeba vycházet z toho, že zástavní právo 

k pohledávce vůči němu nabude účinnosti teprve oznámením zástavního dlužníka nebo jeho 

prokázáním zástavním věřitelem, i když bylo zapsáno do rejstříku zástav. 

 Před splatností zajištěného dluhu může dlužník podle § 1336 odst. 1 nového ObčZ 

plnit na zastavenou pohledávku jen nedílně zástavnímu věřiteli i zástavnímu dlužníku. Každý 

z nich má právo žádat, aby dlužník plnění uložil ve prospěch jich obou do úschovy u třetí 

osoby; nedohodnou-li se zástavní věřitel a zástavní dlužník o schovateli, určí ho na návrh 

některé ze stran soud. Dospěje-li zajištěný dluh, vydá schovatel zástavnímu věřiteli vše 

potřebné k jeho uspokojení. Je-li zajištěný dluh splatný, má zástavní věřitel podle § 1336 odst. 

2 nového ObčZ právo, aby dlužník zastavené pohledávky plnil jen jemu; uplatní-li je, podá o 

tom zprávu věřiteli zastavené pohledávky. Nestala-li se zastavená pohledávka ještě splatnou, 

má zástavní věřitel právo, aby mu byla postoupena. Z těchto pravidel především vyplývá, že 

od okamžiku, kdy nastaly vůči dlužníkovi zastavené pohledávky účinky zástavního práva, se 

změní osoba oprávněná přijmout plnění na zastavenou pohledávku, bez ohledu na to, zda 

pohledávka zajištěná zástavním právem již dospěla. Dospělost této pohledávky však 

rozhoduje, zda má dlužník zastavené pohledávky plnit současně zástavnímu věřiteli i 

zástavnímu dlužníku, nebo jen zástavnímu věřiteli.  

Splatnost zajištěné pohledávky je však věcí závazkového právního vztahu mezi 

zástavním věřitelem a osobním dlužníkem, zatímco dlužník zastavené pohledávky nemusí 

vědět, zda zajištěná pohledávka již dospěla.776 Jakkoli se důvodová zpráva k vládnímu návrhu 

občanského zákoníku hlásí jako k předloze právní úpravy zástavního práva jen k § 1283 až 
                                                             
776 Na to upozorňuje i von Wilmowski, P. – Europäisches Kreditsicherungsrecht. Sachenrecht und Insolvenzrecht 
unter dem EG-Vertrag. Tübingen: Mohr, 1996, s. 414. V poměrech německé právní úpravy zástavního práva 
k pohledávce, která v § 1275 BGB odkazuje na použití předpisů o převodu práva na vztah mezi zástavním 
věřitelem a dlužníkem zastavené pohledávky, může podle něj dlužník zastavené pohledávky žádat zástavního 
dlužníka jako svého věřitele, aby oznámil, kdo je osobou oprávněnou přijmout plnění, obdobně jako při 
oznámení o postoupení pohledávky postupitelem dlužníkovi. 
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1300 BGB,777 nelze přehlédnout určité podobnosti mezi § 1336 nového ObčZ na jedné straně 

a § 1281 a § 1282 BGB778 na druhé straně. Jestliže by zástavní dlužník odporoval plnění 

dlužníka zastavené pohledávky pouze zástavnímu věřiteli poté, co zástavní věřitel vyzval 

dlužníka zastavené pohledávky, aby plnil pouze jemu podle § 1336 odst. 2 nového ObčZ, 

muselo by dlužníkovi zastavené pohledávky náležet právo plnění odepřít a podle § 1953 odst. 

1 nového ObčZ by je složil do soudní úschovy. Zástavní věřitel by se ovšem mohl domáhat, 

aby zástavní dlužník projevil s takovým plněním souhlas, jestliže zajištěná pohledávka již 

dospěla a zástavní právo zřízené k jejímu zajištění ve prospěch zástavního věřitele trvá.779 

Dosud účinná právní úprava, která v § 167 odst. 1 ObčZ ukládala poddlužníkovi povinnost 

splnit svůj dluh pouze zástavnímu věřiteli, bez ohledu na to, zda zajištěná pohledávka již 

dospěla, byla z tohoto hlediska pro dlužníka zastavené pohledávky přehlednější. 

 Jestliže je zástavní právo k pohledávce, jehož účinnost vůči dlužníkovi zastavené 

pohledávky již nastala, důvodem ke změně osoby oprávněné přijmout plnění, mělo by se 

k možnosti dlužníka započítat své vzájemné pohledávky za zástavním dlužníkem proti 

zastavené pohledávce přistoupit obdobně jako při postoupení pohledávky. Ani za účinnosti 

nového občanského zákoníku by tedy účinnost zástavního práva k pohledávce vůči jejímu 

dlužníkovi neměla tohoto dlužníka zbavit majetkové hodnoty, jež spočívá v možnosti použít 

své vzájemné pohledávky k započtení proti zastavené pohledávce, pokud je nabyl nejpozději 

v den, kdy zástavní právo vzniklo a tyto vzájemné pohledávky by mohl použít 

k jednostrannému započtení proti zastavené pohledávce dříve, než mu vznikla povinnost 

                                                             
777 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku, s. 341 
778 § 1281 BGB: Der Schuldner kann nur an den Pfandgläubiger und den Gläubiger gemeinschaftlich leisten. 
Jeder von beiden kann verlangen, dass an sie gemeinschaftlich geleistet wird; jeder kann statt der Leistung 
verlangen, dass die geschuldete Sache für beide hinterlegt oder, wenn sie sich nicht zur Hinterlegung eignet, an 
einen gerichtlich zu bestellenden Verwahrer abgeliefert wird. (Dlužník může plnit jen společně zástavnímu 
věřiteli a věřiteli. Každý z nich může žádat, aby bylo plněno jim společně; každý může místo plnění požadovat, 
aby byla dlužná věc pro oba uložena do úschovy nebo, jestliže se k úschově nehodí, aby byla odevzdána 
opatrovateli ustavenému soudem.) 
§ 1282 odst. 1 BGB: Sind die Voraussetzungen des § 1228 Abs. 2 eingetreten, so ist der Pfandgläubiger zur 
Einziehung der Forderung berechtigt und kann der Schuldner nur an ihn leisten. Die Einziehung einer 
Geldforderung steht dem Pfandgläubiger nur insoweit zu, als sie zu seiner Befriedigung erforderlich ist. Soweit 
er zur Einziehung berechtigt ist, kann er auch verlangen, dass ihm die Geldforderung an Zahlungs statt 
abgetreten wird. (Jsou-li splněny předpoklady § 1228 odst. 2, je zástavní věřitel oprávněn k přijetí plnění 
pohledávky a dlužník může plnit jen jemu. Plnění peněžité pohledávky přísluší zástavnímu věřiteli jen potud, je-
li to potřebné k jeho uspokojení. Pokud je oprávněn k přijetí plnění, může také žádat, aby mu byla peněžitá 
pohledávka postoupena namísto splnění.) 
§ 1282 odst. 2 BGB: Zu anderen Verfügungen über die Forderung ist der Pfandgläubiger nicht berechtigt; 
das Recht, die Befriedigung aus der Forderung nach § 1277 zu suchen, bleibt unberührt. (K jiným úkonům 
týkajícím se pohledávky zástavní věřitel není oprávněn; právo dosáhnout uspokojení z pohledávky podle § 1277 
zůstává nedotčeno.) 
779 V poměru k německé právní úpravě obdobně Augustin, G., Kregel, W. – Das Bürgerliche Gesetzbuch mit 
besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofes. Kommentar. 
Svazek 3. Berlín, New York: de Gruyter, 1996, s. 138 
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zastavenou pohledávku splnit nebo nejpozději současně se vznikem této povinnosti. 

Vzájemné pohledávky, které by dlužník zastavené pohledávky za zástavním dlužníkem nabyl 

až po vzniku zástavního práva nebo které by se se zastavenou pohledávkou setkaly až po 

okamžiku, kdy již byl povinen zastavenou pohledávku splnit, by se naopak k jednostrannému 

započtení proti zastavené pohledávce nehodily. Ovšem do doby, než nastanou účinky 

zástavního práva k pohledávce vůči jejímu dlužníku, může dlužník započítat své vzájemné 

pohledávky za zástavním dlužníkem proti zastavené pohledávce bez omezení, stejně jako se 

svého závazku odpovídajícího zastavené pohledávce zprostí plněním zástavnímu dlužníkovi. 

 Pravidla, která určují, komu má dlužník zastavené pohledávky plnit před splatností 

zajištěné pohledávky a poté, co zajištěná pohledávka dospěla, vyjádřená v § 1336 nového 

ObčZ, mají dispozitivní povahu, jak vyplývá z § 1340 nového ObčZ. Zástavní věřitel a 

zástavní dlužník se tedy mohou rovněž dohodnout, že osobou oprávněnou k přijetí plnění 

zastavené pohledávky zůstane i po vzniku zástavního práva zástavní dlužník. V takovém 

případě může dlužník zastavené pohledávky použít k započtení proti zastavené pohledávce 

své vzájemné pohledávky za zástavním dlužníkem bez omezení způsobených vznikem 

zástavního práva k pohledávce, tedy stejně, jako kdyby zástavní právo k pohledávce, jejímž je 

dlužníkem, vůbec nevzniklo. Zástavní dlužník však započítat zastavenou pohledávku nemůže, 

protože by tím zástavu zhoršil na úkor zástavního věřitele. 

 Zástavní dlužník vůbec po celou dobu trvání zástavního práva, bez ohledu na to, zda 

již nastaly jeho účinky vůči dlužníku zastavené pohledávky, nesmí použít zastavenou 

pohledávku k započtení proti vzájemné pohledávce dlužníka zastavené pohledávky, protože 

by tak porušil povinnost zdržet se všeho, čím se zástava na úkor zástavního věřitele zhoršuje, 

uloženou § 1353 nového ObčZ. Takové právní jednání zástavního dlužníka by bylo podle § 

586 odst. 1 nového ObčZ relativně neplatné. Neplatnosti by se mohl dovolat zástavní věřitel, 

na jehož ochranu je stanovena. Jestliže je však zástavou jeho pohledávka za zástavním 

věřitelem, může zástavní dlužník zastavenou pohledávku započítat proti zajištěné pohledávce, 

pokud je současně v právním postavení osobního dlužníka a jsou-li splněny i ostatní 

předpoklady způsobilosti pohledávek k započtení. Zastavená pohledávka sice v důsledku 

započtení zanikne v rozsahu, v jakém se kryje se zajištěnou pohledávkou zástavního věřitele, 

nestane se tak ovšem na úkor zástavního věřitele, protože jeho pohledávka zajištěná 

zástavním právem zanikne s uspokojením zástavního věřitele. 

K započtení nejsou způsobilé pohledávky dlužníka zastavené pohledávky vůči 

zástavnímu věřiteli, protože vznik zástavního práva k pohledávce mezi nimi nenastolil 

vzájemnost. Vzájemnými by se tyto pohledávky staly teprve v důsledku postoupení zastavené 
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pohledávky zástavním dlužníkem jako postupitelem zástavnímu věřiteli jako postupníkovi, 

jež má zástavní věřitel právo žádat podle § 1336 odst. 2 nového ObčZ po splatnosti zajištěné 

pohledávky, pokud zastavená pohledávka dosud splatná není. Započtení pohledávek by se 

v takovém případě řídilo pravidly o započtení proti postoupeným pohledávkám.  

 

3. Stejnorodost předmětu plnění 

 

 Předpoklad stejnorodosti předmětu plnění vyjadřuje § 1982 odst. 1 nového ObčZ, 

podle něhož vzájemné plnění, které si strany dluží, musí být stejného druhu, aby se 

pohledávky stran staly způsobilými k započtení. Tímto vyjádřením se právní úprava zániku 

závazků započtením obsažená v novém občanském zákoníku podobá způsobu vyjádření 

předpokladu stejnorodosti předmětu plnění podle § 580 věta první ObčZ. Stejně jako pro 

nynější právní úpravu je tak pro právní úpravu zániku závazků započtením podle nového 

občanského zákoníku namístě přijmout závěr, že z hlediska předpokladu stejnorodosti 

předmětu plnění se k započtení hodí pohledávky, které dlužníka zavazují poskytnout věřiteli 

plnění, jež by věřitel mohl použít ke splnění svého vzájemného závazku vůči dlužníkovi. 

Musí jít o plnění navzájem zastupitelná v tom významu, že věřitel může splnit svůj vzájemný 

závazek vůči dlužníkovi právě za použití toho plnění, ke kterému je vůči věřiteli zavázán 

dlužník.  

Toto pojetí stejnorodosti předmětu plnění jako předpokladu způsobilosti pohledávek 

k započtení se oprošťuje od třídění věcí na věci určené jednotlivě a podle druhu anebo věci 

zastupitelné a nezastupitelné, jak je nyní vyslovuje § 499 nového ObčZ. Je-li předmět plnění 

stejného druhu ve významu určujícím pro způsobilost pohledávek k započtení, nezáleží na 

tom, zda jím je věc ani o jakou věc jde z pohledu třídění věcí. Proto se k započtení může hodit 

i pohledávka, jejíž předmět plnění spočívá ve věci určené jednotlivě, a ovšem i pohledávka, 

jež vůbec dlužníka zavazuje k něčemu jinému než dání, zejména k činnosti. Určující pro 

způsobilost pohledávek k započtení je z hlediska předpokladu stejnorodosti předmětu plnění 

výlučně okolnost, zda použitím takového plnění přijatého od dlužníka může věřitel splnit svůj 

vzájemný závazek vůči dlužníkovi. Z pohledu právního postavení dlužníka, který prohlašuje 

započtení, pak rozhoduje, že jako věřitel vzájemné pohledávky za svým věřitelem může 

v důsledku jednostranného započtení z majetku věřitele odejmout jen takovou hodnotu, která 

odpovídá jeho vzájemné pohledávce za věřitelem. 

Jestliže se určení způsobilosti pohledávky k započtení z hlediska stejnorodosti 

předmětu plnění míjí s tříděním věcí na věci určené jednotlivě a podle druhu, nemohlo se pro 
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okruh pohledávek, jež se hodí k započtení, z tohoto hlediska nic změnit ani v důsledku 

rozšíření pojmu věci v právním smyslu podle § 489 nového ObčZ, podle něhož věcí 

v právním smyslu je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebám lidí.  Vystoupení pojmu 

věci v právním smyslu z úzkého omezení na hmotné věci a zahrnutí nehmotných věcí do 

tohoto pojmu, jak je dále vyjadřuje § 496 odst. 2 nového ObčZ, proto nepřináší změnu do 

pravidel způsobilosti pohledávek k započtení z hlediska stejnorodosti předmětu plnění. Kdyby 

široké pojetí věci v právním smyslu mělo v důsledku představovat změnu i pro způsobilost 

pohledávek k započtení, znamenalo by to přijmout východisko, podle něhož se stejnorodost 

předmětu plnění kryje s tříděním věcí na věci určené jednotlivě a podle druhu. Jak vyplývá 

z výkladů podaných v části V., kapitola 2., bylo třeba toto východisko odmítnout i podle nyní 

účinné právní úpravy, jíž je až na výjimky vlastní zúžení pojmu věci v právním smyslu na 

věci hmotné. Jestliže je vyjádření stejnorodosti předmětu plnění jako předpokladu 

způsobilosti pohledávek k započtení v nynější právní úpravě i v právní úpravě zániku závazků 

započtením podle nového občanského zákoníku obdobné, platí pak závěry přijaté o pojmu 

stejnorodosti předmětu plnění tím spíše pro obě tyto právní úpravy. 

Na rozdíl od dosavadní právní úpravy vyjadřuje předpoklad stejnorodosti předmětu 

plnění v § 1982 odst. 1 nového ObčZ dispozitivní právní norma, od které se strany mohou 

odchýlit, popřípadě ji mohou vyloučit, jestliže to sjednají. Pokud je však pojmu započtení 

pohledávek vlastní, že se jako způsobilé k započtení mohou setkat jen pohledávky, jejichž 

předmět plnění vykazuje stejnorodost, protože strana, která prohlašuje započtení, může 

z majetku adresáta takového prohlášení započtením odejmout výlučně to, co jí náleží jako 

věřiteli vzájemné pohledávky, vzdaluje nedostatek stejnorodosti předmětu plnění pohledávky, 

jež by měly vzájemným odečtením zaniknout, přestože jejich předmět plnění tuto vlastnost 

nemá, takový zánik pohledávek podstatě započtení.780 

Jak vyplývá z § 1991 nového ObčZ, prosazuje se předpoklad stejnorodosti předmětu 

plnění i pro zánik závazků na základě dohody o započtení. Ačkoli tedy má pravidlo o 

stejnorodosti předmětu plnění jako předpokladu zániku závazků započtením dispozitivní 

povahu, vybočuje dohoda stran, na jejímž základě mají zaniknout vzájemným odečtením 

jejich pohledávky, které nevykazují stejnorodý předmět plnění, nebo dohoda, jíž strany mezi 

sebou povolí jednostranné započtení pohledávek s předmětem plnění různého druhu, ze 

způsobu zániku závazků upraveného v § 1982 a násl. ObčZ. Strany tedy mohou dohodou 
                                                             
780 Shodně Berger, K. P. – op. cit. v pozn. 9, s. 244. Podle autora by strany dohody o započtení pohledávek, které 
by nesplňovaly předpoklad stejnorodosti předmětu plnění, musely sjednat takový způsob jejich převodu na 
společného jmenovatele, aby bylo možné bez pomůcek, jež by stály mimo tuto dohodu, provést jejich započtení, 
jinak nejde o tento způsob zániku závazků. 
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dosáhnout zániku vzájemných pohledávek s různým předmětem plnění, které nevyhovují 

předpokladu stejnorodosti předmětu plnění vyjádřenému v § 1982 odst. 1 nového ObčZ, 

avšak takové jejich pohledávky zaniknou dohodou podle § 1981 nového ObčZ, podle něhož je 

stranám na vůli ujednat si zánik závazku, aniž bude zřízen závazek nový. 

Zánik vzájemných závazků na základě takové dohody se stane bez uspokojení věřitele 

jistě jen zdánlivě, protože každá ze stran zpravidla obdrží srovnatelnou majetkovou hodnotu 

spočívající v tom, že se sama zprostí svého vzájemného závazku vůči druhé straně. Ani tato 

okolnost však nic nezmění na závěru, že tyto závazky zaniknou pro nedostatek stejnorodosti 

předmětu plnění jinak než započtením. Dohoda stran, kterou se odchýlí od předpokladu 

stejnorodosti předmětu plnění vyjádřeného v § 1982 odst. 1 nového ObčZ nebo jej vyloučí a 

přivodí nebo mezi sebou dovolí přivodit zánik pohledávek s rozdílným předmětem plnění 

jejich vzájemným odečtením, je proto dovoleným právním jednáním, avšak nevede 

k započtení vzájemných pohledávek, nýbrž k jejich zániku jiným způsobem. To současně 

znamená, že právní úprava zániku závazků započtením nepřevzala rozšíření způsobilosti 

pohledávek k započtení na základě dohody, byť je jejich předmět plnění různého druhu, jak je 

připustil § 364 ObchZ pro dohodu o započtení. 

Naopak jednostranné právní jednání směřující k započtení pohledávek, které nesplňují 

předpoklad stejnorodosti, jemuž nepředcházela ani dohoda stran o tom, že je mezi nimi možné 

zánik takových pohledávek jednostranným právním jednáním přivodit, je neplatné. 

Předpoklad stejnorodosti předmětu plnění vyjadřuje, že jednostranným započtením může 

strana, která prohlašuje započtení, odejmout z majetku adresáta tohoto právního jednání jen 

takovou hodnotu, na jakou má podle obsahu své pohledávky použité k započtení právo, jak 

vyplývá již z výkladů o podstatě započtení (část I., kapitola 1.). Stanovení předpokladu 

stejnorodosti pohledávek proto směřuje k ochraně právního postavení adresáta jednostranného 

právního jednání směřujícího k započtení. Odtud vyplývá relativní povaha neplatnosti 

jednostranného právního jednání, které směřovalo k započtení pohledávek, jejichž předmět 

plnění je různého druhu, podle § 586 odst. 1 nového ObčZ.   

 Právní úprava zániku závazků započtením obsažená v novém občanském zákoníku 

nepřevzala zvláštní pravidlo o způsobilosti peněžitých pohledávek znějících na různé měny k 

započtení, které dosud vyjadřoval § 362 ObchZ, podle něhož jsou takové pohledávky 

způsobilé k započtení, jen když tyto měny jsou volně směnitelné, a tím je současně 

prohlašoval za způsobilé k započtení z hlediska předpokladu stejnorodosti předmětu plnění. 

Rozšíření okruhu pohledávek, jež se z tohoto hlediska hodí k započtení, o peněžité 

pohledávky, které znějí na různé měny, pokud jsou volně směnitelné, neznámé nynější obecné 
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právní úpravě započtení podle § 580 a 581 ObčZ tak nový občanský zákoník opouští. 

Současně ovšem dlužníkovi nedovoluje bez souhlasu věřitele splnit svůj závazek v jiné měně, 

než v jaké jej strany sjednaly. Pak ovšem pohledávky vyjádřené v různých měnách, bez 

ohledu jejich směnitelnost, nejsou způsobilé k započtení z hlediska předpokladu stejnorodosti 

předmětu plnění, protože peněžité plnění, které by dlužník poskytl ve sjednané měně věřiteli, 

by věřitel nemohl použít ke splnění svého vzájemného závazku vůči dlužníkovi vyjádřeného 

v jiné měně, jakkoli volná směnitelnost obou měn by dovolovala převést obě pohledávky na 

společný jmenovatel a zjistit, v jakém rozsahu se kryjí.    

K započtení se zpravidla hodí i pohledávky s rozdílným místem nebo způsobem 

plnění. Místem ani způsobem plnění nelze poměřovat, zda je předmět pohledávek, které mají 

zaniknout započtením, stejného druhu, a zda se tedy takové pohledávky z hlediska 

předpokladu stejnorodosti předmětu plnění mohou setkat jako způsobilé k započtení. 

V poměru k místu plnění to vyjadřuje § 1990 nového ObčZ, který určuje, že započtení 

nebrání, má-li být každá pohledávka uspokojena v jiném místě, ale strana, vůči níž bylo takto 

započteno, má právo na náhradu škody vzniklé jí tím, že plnění na určeném místě nezíská, 

nebo že na určeném místě nemůže plnit. Předlohou tomuto pravidlu byl patrně § 391 odst. 1 

BGB, který ukládá straně, jež provádí započtení, nahradit škodu, jež druhé straně vznikla tím, 

že v důsledku započtení nemohla obdržet nebo poskytnout plnění v určitém místě. 

Povinnost strany, která jednostranně prohlásila započtení, nahradit adresátu takového 

právního jednání škodu způsobenou rozdílem v místě plnění závazků, jež zanikly započtením, 

představuje mimoodpovědnostní závazek nahradit škodu. Strana, která má nahradit škodu, 

nejen neporušila svou povinnost, ať povinnost založenou smlouvou nebo povinnost 

vyplývající ze zákona, nýbrž právě naopak vykonala své právo přivodit zánik pohledávek 

započtením. Jejímu jednání se proto nedostává znak protiprávnosti, jenž je vlastní podstatě 

odpovědnosti za škodu. Důvodem, pro který jí § 1990 nového ObčZ přesto ukládá nahradit 

nevýhody způsobené adresátu právního jednání směřujícího k započtení rozdílností v místě 

plnění pohledávek, které započtením zanikly, je lokalizace ztrát způsobených započtením 

pohledávek s rozdílným místem plnění u té strany, která započtení prohlásila.781 Právní 

úprava zde tyto nevýhody přenáší z adresáta jednostranného právního jednání směřujícího 

k započtení, jemuž vznikly, na stranu, jež započtení jednostranně prohlásila. Jinak by této 

                                                             
781 K mimoodpovědnostním závazkům k náhradě škody jako výrazu lokalizace ztrát způsobených jinak než 
protiprávním jednáním též Pelikánová, I. – op. cit. v pozn. 468, s. 107  
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straně sotva vznikla povinnost je nahradit jako škodu, protože jsou důsledkem výkonu 

práva.782 

   Strana, která je adresátem jednostranného právního jednání směřujícího k započtení, 

nemůže odvrátit účinky takového právního jednání, jež spočívají v zániku pohledávek, které 

jsou předmětem započtení. Její souhlas se k nastolení těchto účinků nevyhledává. Naopak, 

prohlásí-li druhá strana jednostranně započtení, musí adresát takového právního jednání 

účinky způsobené tímto právním jednáním strpět, přirozeně za předpokladu, že strana, která je 

učinila, měla právo započtení provést. Tomuto postavení adresáta právního jednání 

směřujícího k započtení odpovídá, má-li právo žádat po straně, která jednostranným 

prohlášením o započtení přivodila zánik závazků s různým místem plnění, aby mu nahradila 

ztráty, které mu v důsledku takto provedeného započtení vznikly. Tyto ztráty nemohl odvrátit, 

protože zánik pohledávek započtením způsobený prohlášením druhé strany musel jako výkon 

jejího práva strpět.  

Jestliže však strany započtení sjednají podle § 1991 nového ObčZ, vyjadřují tím obě 

souhlas se zánikem pohledávek s náhradním uspokojením, třebaže jde o pohledávky s různým 

místem plnění. Žádné z nich pak nepřísluší právo na vyrovnání nevýhod, které jí snad vznikly, 

protože neobdržela plnění své pohledávky ve sjednaném místě nebo ve sjednaném místě 

nemohla splnit svůj závazek. To ovšem stranám nebrání, aby v dohodě o započtení právo na 

náhradu takových ztrát sjednaly. I tato pohledávka se pak může stát předmětem započtení, 

splňuje-li předpoklady stanovené pro tento způsob zániku závazků. Jinak se ovšem § 1990 

nového ObčZ o právu na náhradu škody způsobené započtením pohledávek s rozdílným 

místem plnění uplatní jen v případě započtení jednostranným právním jednáním. 

Jakkoli z § 1990 nového ObčZ vyplývá, že rozdíl v místu plnění nepřekáží zániku 

závazků započtením, neznamená to jistě, že místo anebo způsob plnění nemohou mít pro 

strany takový význam, aby započtení pohledávky bránily. Pokud tedy strany projevily vůli, 

aby taková pohledávka zanikla v určitém místě nebo určitým způsobem a právě jen v tomto 

místě nebo tímto způsobem, nehodí se pohledávka s takto sjednaným místem nebo způsobem 

plnění k započtení s jinou pohledávkou, kterou má dlužník splnit v odlišném místě nebo 

odlišným způsobem, třebaže jinak jde o pohledávky, které splňují předpoklady způsobilosti 

k započtení, mezi nimi i stejnorodost předmětu plnění. V dohodě o místu nebo způsobu plnění 

                                                             
782 Podobně § 1930 odst. 2 posl. věta nového ObčZ ukládá dlužníkovi, který svůj závazek plnil částečně tam, kde 
je věřitel povinen částečné plnění přijmout, nahradit věřiteli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním. 
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je pak třeba spatřovat smluvený zákaz započtení.783 Takové pohledávky se ovšem k započtení 

nehodí jen pro nepřípustnost započtení založenou dohodou stran. Strany proto nemohou 

přivodit jejich zánik započtením na základě jednostranného prohlášení o započtení, avšak nic 

nepřekáží započtení na základě dohody podle § 1991 nového ObčZ. 

I podle nového občanského zákoníku mají z hlediska předpokladu stejnorodosti 

předmětu plnění význam jen vlastnosti tohoto předmětu. Nevyhledává se proto právní ani 

věcná souvislost pohledávek, které mají započtením zaniknout. Stejně jako podle dosavadní 

právní úpravy však připisuje i nový občanský zákoník právní nebo věcné souvislosti 

pohledávek v některých případech význam pro způsobilost pohledávek k započtení. Tak § 

1988 odst. 2 nového ObčZ převzal pravidlo dosud vyslovené v § 581 odst. 1 ObčZ a zakazuje 

jednostranné započtení proti pohledávce na náhradu újmy způsobené na zdraví, ledaže se 

jedná o vzájemnou pohledávku na náhradu téhož druhu. Podobně podle § 1985 nového ObčZ 

může ten, kdo vede pro druhou stranu účet, započíst peněžní prostředky na něm uložené na 

úhradu vzájemné pohledávky vzniklé na základě smlouvy o účtu obdobně jako nyní podle § 

361 ObchZ.  

 

4. Přípustnost započtení 

 

Zákaz započtení pohledávek, který jim odnímá způsobilost k započtení, i kdyby jinak 

předpoklady započtení splňovaly, může vyplývat ze zákona nebo z dohody stran, popřípadě 

z rozhodnutí orgánu veřejné moci. Nepřípustnost započtení způsobená jeho zákazem 

stanoveným zákonem se projevuje především při započtení na základě jednostranného 

právního jednání, zatímco úplné vyloučení pohledávek ze započtení bez ohledu na jeho právní 

důvod, které nepřipouští ani započtení sjednané stranami, zákon určuje ojediněle. Naproti 

tomu zákaz započtení sjednaný stranami může přirozeně dopadat jen na jednostranné 

započtení, protože ujednání, kterým by strany mezi sebou některé pohledávky vyloučily ze 

započtení vůbec, by mohly kdykoli dohodou zase změnit nebo zrušit. Takovou dohodu by 

bylo třeba spatřovat i v dohodě o započtení pohledávek, které předtím strany svým ujednáním 

ze započtení vyloučily, protože by takovou dohodou o započtení projevily vůli své předchozí 

ujednání o úplném zákazu započtení stejných pohledávek změnit, popřípadě zrušit. 

                                                             
783 Navzdory tomu, že § 1990 nového ObčZ nenastoluje právní domněnku nepřípustnosti započtení pohledávky 
s jiným místem plnění s pohledávkou, ohledně které strany sjednaly, že se má plnění uskutečnit v určité době na 
určitém místě, jako § 391 odst. 2 BGB. 
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Vyslovuje-li zákon zákaz započtení jednostranným právním jednáním, nebrání to 

podle § 1991 část věty před středníkem nového ObčZ stranám, aby si započtení ujednaly. 

Zákazy jednostranného započtení stanovené zákonem mají tedy dispozitivní povahu, jestliže 

dohoda o započtení stejných pohledávek je dovolena. Strany se od nich mohou odchýlit nebo 

je vyloučit odchylnou dohodou. Mohou tedy nejen uzavřít dohodu o započtení pohledávek, 

jejichž započtení jednostranným prohlášením některé ze stran zákon zakazuje, nýbrž smějí 

mezi sebou jednostranné započtení těchto pohledávek povolit, ať s účinky pro obě strany nebo 

jen jednu z nich. Takové ujednání přirozeně zavazuje jen strany, které je uzavřely, a jen mezi 

nimi způsobí, že pohledávka, jejíž jednostranné započtení zákon zakazuje dispozitivní právní 

normou, je mezi nimi způsobilá k započtení. Změní-li se dlužník nebo věřitel takové 

pohledávky v důsledku singulární sukcese, nezavazuje taková dohoda jeho právního nástupce. 

Tento závěr ovšem neplatí v případě postoupení smlouvy nebo její části podle § 1895 odst. 1 

nového ObčZ, jestliže ujednání o přípustnosti jednostranného započtení, kterým se strany 

odchýlily od zákazu jednostranného započtení vysloveného zákonem nebo jej vyloučily, bylo 

součástí postoupené smlouvy nebo postoupené části smlouvy. Pak se postupník stává také 

nositelem práv a závazků, které jeho postupiteli vyplývaly z ujednání, kterým strany mezi 

sebou povolily jednostranné započtení pohledávek, jež dispozitivní ustanovení zákona jinak 

zakazuje. 

Stejně tak smějí strany zákaz jednostranného započtení naopak rozšířit a mezi sebou 

vyloučit jednostranné započtení pohledávek, jejichž zánik započtením na základě 

jednostranného započtení některé strany zákon naopak připouští. Nepřípustnost 

jednostranného započtení pak nevyplývá ze zákona, nýbrž právě z takové dohody stran. I tato 

dohoda však zavazuje jen strany, které ji sjednaly, a pouze mezi nimi způsobuje nepřípustnost 

jednostranného započtení pohledávek, které se podle zákona k takovému započtení jinak hodí. 

Změní-li se v důsledku singulární sukcese dlužník nebo věřitel pohledávky, jejíž jednostranné 

započtení strany svým ujednáním zakázaly nebo proti níž strany mezi sebou zakázaly 

jednostranné započtení, nezavazuje taková dohoda jejich právního nástupce, který se stal 

věřitelem nebo dlužníkem pohledávky, na niž se jejich dohoda o zákazu započtení vztahovala, 

v důsledku singulární sukcese. Ani zde se ovšem tento závěr neprosadí, jde-li o změnu 

v osobě věřitele nebo dlužníka takové pohledávky způsobenou postoupením smlouvy nebo 

postoupením části smlouvy, jejíž součástí bylo ujednání stran o rozšíření zákazu započtení 

jednostranným právním jednáním. Postupník tedy vstupuje do právního postavení postupitele 

také ohledně práv nebo povinností vyplývajících z ujednání o rozšíření zákazu jednostranného 

započtení, pokud bylo součástí postoupené smlouvy nebo postoupené části smlouvy. 



395 
 

Dohoda, kterou strany mezi sebou povolí jednostranné započtení pohledávek nebo 

proti pohledávkám, které je podle zákona nepřípustné, anebo naopak rozšíří zákonné zákazy 

jednostranného započtení i na pohledávky, jejichž jednostranné započtení je jinak přípustné 

nebo proti nimž podle zákona jednostranné započtení může směřovat, se může týkat určité 

pohledávky nebo sjednaného okruhu pohledávek, popřípadě všech vzájemných pohledávek 

stran, které ji sjednaly. Strany tedy mohou mezi sebou bez omezení povolit jednostranné 

započtení všech pohledávek, které je podle dispozitivních ustanovení zákona nepřípustné, 

nebo jednostranné započtení proti všem pohledávkám, které dispozitivní ustanovení zákona 

zakazují, popřípadě mohou mezi sebou jednostranné započtení naopak úplně zakázat, a 

rozšířit tak zákazy započtení, které vyplývají z právních předpisů. Pokud by však takové 

úplné rozšíření práva jednostranně prohlásit započtení vzájemných pohledávek mělo podle 

dohody stran prospívat je jedné straně, zatímco druhé straně by stejná výhoda nepříslušela, 

anebo pokud by jen jedna ze stran měla být podle jejich dohody adresátem úplného zákazu 

jednostranného započtení vzájemných pohledávek, zatímco druhá strana by jednostranné 

započtení těchto pohledávek prohlásit směla, šlo by o tak nevyvážené ujednání, které by 

podstatně zasahovalo jen do právního postavení jedné strany, že by se ocitalo ve zjevném 

rozporu s dobrými mravy podle § 588 nového ObčZ a z tohoto důvodu by bylo absolutně 

neplatné.  

 V § 586 odst. 1 nového ObčZ se opouští dosavadní omezení důvodů relativní 

neplatnosti právních jednání uzavřeným výčtem, jak je dosud obsahuje § 40a ObčZ, a 

prosazuje se obecné stanovení důvodu relativní neplatnosti, který spočívá v ochraně zájmu 

určité osoby. Je-li proto neplatnost právního jednání stanovena na ochranu zájmu určité 

osoby, může vznést námitku neplatnosti jen tato osoba. Přitom ve srovnání s § 267 odst. 1 

ObchZ, který přijal obdobné východisko pro určení důvodu relativní neplatnosti právních 

úkonů, se napříště nevyžaduje, aby neplatnost právního jednání byla stanovena výlučně na 

ochranu jen některé strany. Právní úprava neplatnosti právních jednání tedy vychází 

z přednosti relativní neplatnosti před neplatností právních jednání, která má absolutní 

povahu.784 Absolutní neplatnost právního jednání § 588 nového ObčZ vyhrazuje důsledku 

zjevného rozporu právního jednání s dobrými mravy nebo jeho rozporu se zákonem, pokud 

současně zjevně narušuje veřejný pořádek. Absolutní neplatnost je pak i důsledkem počáteční 

nemožnosti plnění. Pro relativní i absolutní neplatnost právního jednání se ovšem zároveň 

                                                             
784 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku, s. 142 
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uplatní výměr § 580 odst. 1 nového ObčZ, podle něhož rozpor právního jednání s dobrými 

mravy nebo se zákonem vede k jeho neplatnosti, jen jestliže to smysl a účel zákona vyžaduje. 

Nepřípustnost jednostranného započtení pohledávek stanovená zákonem směřuje 

k ochraně adresáta jednostranného prohlášení o započtení, kterým je věřitel pohledávky, vůči 

níž se jednostranné započtení zakazuje, anebo věřitel pohledávky, proti níž směřuje 

jednostranné započtení vzájemné pohledávky, kterou však k jednostrannému započtení použít 

nelze. Jeho ochranu sleduje zákaz jednostranného započtení vyslovený zákonem, a proto 

právní jednání, jež se takovému zákazu příčí, je neplatné relativně podle § 586 odst. 1 nového 

ObčZ. Jen této osobě pak přísluší námitka relativní neplatnosti podle § 586 odst. 2 nového 

ObčZ. Dokud tuto námitku nevznese, ať v řízení před soudem nebo mimo ně, má 

jednostranné právní jednání směřující k započtení pohledávek, jejichž použití 

k jednostrannému započtení není přípustné, nebo proti pohledávkám, vůči nimž jednostranné 

prohlášení o započtení směřovat nesmí, stejné právní účinky jako platné právní jednání. 

Strana, k jejímuž zájmu hledí stanovení relativní neplatnosti právního jednání směřujícího 

k započtení, může takové právní jednání dodatečně schválit nebo důvod relativní neplatnosti 

tohoto právního jednání může dodatečně odpadnout. V takovém případě se na ně hledí, jako 

kdyby bylo od počátku platné. Na druhé straně právo strany, jejíž zájmy stanovení relativní 

neplatnosti právního jednání směřujícího k započtení chrání, vznést námitku relativní 

neplatnosti jako majetkové právo podléhá podle § 611 nového ObčZ promlčení, třebaže 

právní úprava promlčení obsažená v § 609 a násl. nového ObčZ nepřevzala zvláštní pravidla o 

promlčení práva uskutečnit právní úkon podle § 390 a § 391 odst. 2 ObchZ. 

Podle § 21 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích), který má nabýt účinnosti spolu s novým občanským 

zákoníkem dne 1. 1. 2014 (§ 786 ZOK), nemůže být pohledávka společníka za kapitálovou 

společností předmětem jeho vkladu do této společnosti; započtena proti pohledávce 

společnosti na splacení emisního kursu může být pouze smluvně. Smlouva o započtení 

vyžaduje písemnou formu a její návrh schvaluje valná hromada. Kapitálovou společností se 

podle § 1 odst. 2 ZOK rozumí společnost s ručením omezeným a akciová společnost. 

Emisním kursem je podle § 15 odst. 4 ZOK vklad a případné emisní nebo vkladové ážio. 

Oproti dosud účinné právní úpravě se tedy zakazuje jen jednostranné započtení mezi 

pohledávkou společníka kapitálové obchodní společnosti za touto společností a pohledávkou 

této společnosti na splacení emisního kursu, zatímco stejné pohledávky mohou být 

předmětem započtení na základě dohody o započtení. Nyní lze započítat pohledávku na 

splacení vkladu do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným nebo emisního kursu 
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akcie jen při zvyšování základního kapitálu, a to rovněž na základě dohody o započtení, a 

k započtení ipso iure dochází mezi pohledávkou společníka společnosti s ručením omezeným 

nebo komanditisty komanditní společnosti na náhradu za splnění jeho ručitelského závazku a 

pohledávkou těchto společností na splacení vkladu do jejich základního kapitálu. Tuto právní 

úpravu zániku závazků započtením, k němuž dochází pouhým setkáním pohledávek bez 

projevu vůle stran, zachovává § 134 odst. 1 ZOK. Určuje však přitom, že plnění společníka 

z důvodu jeho ručení za závazky společnosti se započítává na splnění jeho nejdříve splatné 

vkladové povinnosti, protože společník společnosti s ručením omezeným bude moci vlastnit 

více podílů, určí-li tak společenská smlouva podle § 135 odst. 2 ZOK. Jinak se použije obecná 

právní úprava započítání na plnění podle § 1982 odst. 2 část první věty za středníkem a § 

1932 odst. 1 nového ObčZ.785 

Jakkoli zákaz započtení jednostranným právním úkonem vyslovují právní normy 

dispozitivní povahy, má stejný zákaz podle § 21 odst. 3 ZOK patrně donucující povahu, 

protože je součástí práva týkajícího se postavení osob. Jedinou dovolenou odchylkou je 

uzavření dohody o započtení podle § 21 odst. 3 část první věty za středníkem ZOK, a to za 

předpokladu, že návrh takové dohody schválila valná hromada společnosti, jejíž pohledávka 

na splacení emisního kursu se má stát předmětem započtení. Jednostranné právní jednání 

společnosti a společníka směřující k započtení by v těchto případech bylo relativně neplatné 

podle § 586 odst. 1 nového ObčZ, protože jde o neplatnost stanovenou na ochranu 

společnosti, popřípadě jejích ostatních společníků nebo věřitelů. Naopak důvod absolutní 

neplatnosti podle § 588 nového ObčZ by zde bylo možné jen sotva shledat. Dohoda o 

započtení těchto pohledávek, jejíž návrh by valná hromada neschválila, by byla rovněž 

neplatná, avšak i zde by neplatnost měla jen relativní povahu, protože podle § 48 ZOK je 

právní jednání, k němuž nedal souhlas nejvyšší orgán obchodní korporace v případech 

vyžadovaných zákonem, neplatné; této neplatnosti se lze dovolat do šesti měsíců ode dne, kdy 

se o neplatnosti oprávněná osoba dozvěděla nebo dozvědět měla a mohla, nejdéle však do 

deseti let od dne, kdy k takovému jednání došlo. Pokud by valná hromada společnosti, o jejíž 

pohledávku na splacení emisního kursu jde, sice neschválila návrh dohody o započtení, avšak 

po jejím uzavření by takovou dohodu schválila nebo k ní udělila souhlas, důvod neplatnosti 

by v důsledku toho odpadl a na tuto dohodu by se hledělo jako na právní jednání, jež bylo od 

počátku platné. 

                                                             
785 Vrba, M. – Zákonné ručení společníků společnosti s ručením omezeným podle zákona o obchodních 
korporacích, Obchodněprávní revue, 2012, č. 6, s. 177 
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Jestliže pak v úpravě jednotlivých forem kapitálových obchodních společností svěřuje 

zákon o obchodních korporacích do působnosti jejich valné hromady rozhodování o 

připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na 

splnění vkladové povinnosti, je jím třeba rozumět rozhodnutí o schválení návrhu dohody o 

započtení, protože valná hromada nerozhoduje jen o přípustnosti zániku pohledávky 

kapitálové obchodní společnosti na splacení emisního kursu započtením, nýbrž i o 

podmínkách, za kterých má společnost takové započtení na základě dohody se společníkem, 

jemuž za společností přísluší vzájemná pohledávka, provést. Tak se podle § 171 odst. 1 písm. 

c) ZOK vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny všech společníků společnosti 

s ručením omezeným k rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči 

společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, které do působnosti valné 

hromady společnosti s ručením omezeným patří podle § 190 odst. 2 písm. b) ZOK. Podobně 

podle § 416 odst. 1 ZOK se k rozhodnutí valné hromady akciové společnosti o možnosti 

započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu 

vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Toto rozhodnutí 

patří do působnosti valné hromady akciové společnosti podle § 421 odst. 2 písm. c) ZOK. 

Vylučuje-li se některá pohledávka zákonným zákazem ze započtení vůbec, děje se to 

zpravidla rovněž k ochraně zájmu určité osoby, která je věřitelem takové pohledávky. Pak by 

i důsledkem porušení tohoto zákazu započtení byla relativní neplatnost právního jednání 

směřujícího k zániku takové pohledávky započtením, ať by šlo o jednostranné právní jednání 

nebo o dohodu. Vylučuje-li však zákon určitou pohledávku ze započtení vůbec, tedy i na 

základě dohody o započtení, vyjadřuje tím zvlášť naléhavý zájem na ochraně věřitele této 

pohledávky, protože mu nedovoluje, aby se této ochrany vzdal uzavřením dohody o 

započtení. Významu chráněného zájmu pak odpovídá, stanoví-li zákon takový důsledek 

porušení zákazu započtení pohledávky vyloučené z tohoto způsobu zániku pohledávek, jehož 

se osoba, k jejímuž zájmu úplný zákaz započtení hledí, nemusí dovolat. Tak § 1991 věta 

druhá nového ObčZ přikazuje nepřihlížet k ujednání o započtení proti pohledávce výživného 

pro nezletilého, který není plně svéprávný. Taková pohledávka se tedy vylučuje ze započtení 

vůbec, protože § 1988 odst. 1 nového ObčZ zakazuje započtení proti této pohledávce a § 1991 

nového ObčZ nepřipouští ani dohodu o jejím započtení. Z toho se zároveň podává, že ani 

jednostranné započtení za použití této pohledávky není přípustné. Právní jednání, jímž by 

jedna nebo obě strany chtěly přivodit zánik pohledávky na výživné pro nezletilého, který není 

plně svéprávný, započtením, by proto bylo jen zdánlivé podle § 554 nového ObčZ a 

nepředstavovalo by právní skutečnost, s níž by byly spojeny právní následky. 
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Příčí-li se jednostranné právní jednání směřující k započtení smluvenému zákazu 

započtení, kterým strany oproti právním předpisům rozšířily okruh pohledávek, jejichž 

jednostranné započtení není přípustné, je důsledkem porušení smluveného zákazu započtení 

rovněž relativní neplatnost takového právního jednání. Nezáleží přitom na okolnosti, zda 

strany adresovaly smluvený zákaz započtení jen některé z nich nebo zda zavazoval obě 

strany.  Ať smluvený zákaz jednostranného započtení chrání zájmy jedné nebo obou stran, 

které jej sjednaly, je důsledkem jeho porušení relativní neplatnost jednostranného právního 

jednání, které je s ním v rozporu. Tento závěr odpovídá také přednosti relativní povahy 

neplatnosti právního jednání před absolutní neplatností. Ostatně v porušení smluveného 

zákazu započtení by sotva bylo možné spatřovat zjevný rozpor s dobrými mravy. Nejde ani o 

právní jednání, které by odporovalo zákonu a zjevně narušovalo veřejný pořádek. Naopak 

dohoda o započtení pohledávky, o které strany předtím sjednaly zákaz započtení, je platná, 

protože vyvěrá ze smluvní volnosti stran. I kdyby strany svým ujednáním nejprve mezi sebou 

vůbec zakázaly započtení určité pohledávky, byť na základě dohody o započtení, nebrání jim 

takové ujednání stejnou pohledávku přesto později dohodou započítat, protože takovou 

dohodou o započtení by současně projevily vůli změnit, popřípadě zrušit své předchozí 

ujednání o úplném zákazu započtení téže pohledávky. 

Adresátem zákazu jednostranného započtení vysloveného zákonem zpravidla nejsou 

obě strany závazkového právního vztahu, jehož obsahem je pohledávka, které se takový zákaz 

týká, nýbrž jen její dlužník nebo její věřitel. Zákaz jednostranného započtení vyplývající ze 

zákona proto nevylučuje, aby taková pohledávka zanikla započtením na základě 

jednostranného právního jednání. Důvodem zániku této pohledávky započtením však nesmí 

být jednostranné prohlášení strany, která je adresátem zákonného zákazu jednostranného 

započtení. Tak § 1988 odst. 2 nového ObčZ zakazuje započtení proti pohledávce na náhradu 

újmy způsobené na zdraví, ledaže jde o vzájemnou pohledávku na náhradu téhož druhu. 

Dlužník pohledávky na náhradu újmy způsobené na zdraví tedy proti takové pohledávce 

nemůže jednostranně započítat svou vzájemnou pohledávku za věřitelem, pokud mu za 

věřitelem nepřísluší rovněž pohledávka na náhradu újmy způsobené na zdraví. 

 Újmou na zdraví se rozumí ublížení na zdraví a usmrcení. Osoba, která za ně 

odpovídá, je podle § 2958 a násl. nového ObčZ povinna odčinit peněžitou náhradou vytrpěné 

bolesti a další nemajetkové újmy, nahradit poškozenému ztížení společenského uplatnění, 

vznikla-li mu poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti, odčinit peněžitou náhradou 

duševní útrapy osob blízkých při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví 

poškozeného, nahradit účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného, péčí 
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o jeho osobu nebo jeho domácnost, nahradit přiměřené náklady pohřbu, peněžitým důchodem 

nebo odbytným nahradit ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti poškozeného a po 

jejím skončení, případně při invaliditě, nahradit ztrátu na důchodu, nahradit peněžitým 

důchodem osobě, pro kterou poškozený v její domácnosti nebo závodu konal bezplatně práce, 

oč přišla, nahradit náklady na výživu pozůstalým, kterým zemřelý ke dni úmrtí poskytoval 

nebo byl povinen poskytovat výživu, jakož i platit příspěvek na výživné i jiné osobě, pokud jí 

usmrcený poskytoval takové plnění, ač k tomu nebyl podle zákona povinen. Újmu na zdraví 

naopak nepředstavuje škoda na majetku, byť by vznikla v souvislosti se škodou na zdraví, 

zejména v důsledku stejného protiprávního jednání nebo škodné události. Zákaz započtení 

podle § 1988 odst. 2 nového ObčZ se proto nevztahuje na jednostranné započtení proti 

pohledávce na náhradu škody na majetku, i kdyby takovou souvislost s újmou na zdraví 

vykazovala. 

Nový občanský zákoník v právní úpravě přípustnosti započtení proti pohledávkám 

z protiprávního jednání navázal na dosavadní stav a převzal jen úzká omezení přípustnosti 

takového jednostranného započtení, jež dopadá pouze na jednostranné započtení proti 

pohledávkám na náhradu újmy způsobené na zdraví. Přitom stejně jako nynější právní úprava 

povoluje i z takto omezeného zákazu výjimku ve prospěch jednostranného započtení 

pohledávky na náhradu téhož druhu, aniž by alespoň vyžadoval skutkovou souvislost mezi 

oběma vzájemnými pohledávkami. Škůdce tak může proti pohledávce na náhradu újmy 

způsobené na zdraví nejen jednostranně započítat jakoukoli vzájemnou pohledávku na 

náhradu téhož druhu, jež mu přísluší za poškozeným, byť nevykazuje žádnou skutkovou 

souvislost s pohledávkou poškozeného, proti které jednostranné započtení směřuje, ale smí 

dokonce jednostranně započítat i takovou vzájemnou pohledávku na náhradu újmy způsobené 

na zdraví, kterou nabyl postoupením nebo z jiného důvodu, který působí změnu v osobě 

věřitele, pokud jde o pohledávku, která není vázána na osobu věřitele, a proto je způsobilá 

k převodu nebo přechodu na jinou osobu. 

Právní úprava započtení obsažená v novém občanském zákoníku tak nenásledovala 

vzor § 393 BGB, který zakazuje jednostranné započtení proti pohledávkám z úmyslných 

protiprávních jednání (k tomu v podrobnostech část II., kapitola 3.), aby tak odňal osobě, 

která za takové jednání odpovídá, výhodu spočívající ve vzniku práva provést jednostranné 

započtení. Podobně nový občanský zákoník nepřevzal ani pravidlo vyslovené § 1440 ABGB, 

který zapovídá jednostranné započtení proti pohledávkám na vrácení věcí svémocně nebo 

lstivě odňatých, vypůjčených, přijatých do úschovy nebo věcí daných do nájmu. I tento zákaz 

sleduje především ochranu před nedovolenou svépomocí, a to v případech, kdy věřitel 
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pohledávek, proti kterým není z tohoto důvodu přípustné jednostranné započtení, neočekává 

při předání věci dlužníkovi, že by mu dlužník mohl její vydání odpírat uplatněním své 

vzájemné pohledávky za věřitelem. Tento zákaz přitom znal ještě § 329 občanského zákoníku 

z roku 1950, který jej v upravené podobě převzal z § 1309 vládního návrhu občanského 

zákoníku z roku 1937.  

Podle § 1988 odst. 2 nového ObčZ dále není přípustné jednostranné započtení proti 

pohledávce mzdy, platu, odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek a náhradě mzdy nebo platu ve výši 

přesahující jejich polovinu. Zákaz jednostranného započtení proti pohledávkám, které zčásti 

nebo zcela nelze postihnout výkonem rozhodnutí ani exekucí, právní úprava nového 

občanského zákoníku nepřevzala. Připuštěním jednostranného započtení proti takovým 

pohledávkám by však nový občanský zákoník vybočil nejen z dosavadního vývoje právní 

úpravy započtení, nýbrž by se vzdálil i srovnatelným právním úpravám v jiných zemích 

kontinentálně evropského právního systému, které v zákazu jednostranného započtení proti 

takovým pohledávkám promítají hledisko ochrany zdroje, ze kterého jejich věřitel uspokojuje 

své základní životní potřeby, popřípadě potřeby osob, které jsou na něj odkázány výživou, 

jenž by pak musel nahradit stát dávkami státní sociální podpory, popřípadě sociální péče. 

Jakkoli pravidlo o rozsahu, ve kterém podle § 1988 odst. 2 nového ObčZ není přípustné 

jednostranné započtení proti pohledávce na odměnu za výkon závislé práce, naznačuje 

uvolnění závislosti právní úpravy přípustnosti jednostranného započtení proti takto 

chráněným pohledávkám na pravidlech výkonu rozhodnutí a exekuce, lze patrně očekávat, že 

zákazy jednostranného započtení proti ostatním pohledávkám, které zcela nebo zčásti nelze 

postihnout výkonem rozhodnutí ani exekucí, vysloví v souvislosti s nabytím účinnosti nového 

občanského zákoníku právní předpisy občanského práva procesního, třebaže důvodová zpráva 

k novému občanskému zákoníku v tomto směru mlčí. 

 Ten, kdo vede pro druhou stranu účet, může podle § 1985 nového ObčZ započíst 

peněžní prostředky na něm uložené na úhradu vzájemné pohledávky vzniklé na základě 

smlouvy o účtu. I když v tomto ustanovení chybí vyjádření okolnosti, že strana, která vede 

účet, může proti pohledávce majitele účtu vyplývající z uložení peněžních prostředků na účtu 

započítat právě pouze své vzájemné pohledávky založené smlouvou o účtu, nezbývá než 

takový výklad přijmout, protože jinak by pravidlo obsažené v § 1985 nového ObčZ nemělo 

význam a pouze by opakovalo, že se i pohledávka majitele účtu vyplývající z uložení 

peněžních prostředků na účtu může jako způsobilá k započtení setkat se vzájemnými 

pohledávkami strany, která vede účet, založenými smlouvou o účtu. Jinak vyjádřeno, z § 1985 
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nového ObčZ se podává zákaz jednostranného započtení proti pohledávce majitele účtu 

vyplývající z uložení peněžních prostředků, pokud by strana, která účet vede, k takovému 

jednostrannému započtení použila vzájemnou pohledávku, která vznikla z jiného právního 

důvodu, než je smlouva o vedení účtu. 

 Na druhé straně je na místě stejně jako pro dosavadní právní úpravu tohoto zákazu 

jednostranného započtení obsaženou v § 361 ObchZ připustit také jednostranné započtení 

pohledávek strany, která vede účet, jež vznikly porušením závazků majitele účtu 

vyplývajících ze smlouvy o účtu, proti pohledávce majitele účtu z uložení peněžních 

prostředků na účtu. Věcná souvislost těchto vzájemných pohledávek strany, která vede účet, 

se smlouvou účtu, jakkoli důvodem jejich vzniku není smlouva o účtu, nýbrž protiprávní úkon 

majitele účtu spočívající v porušení této smlouvy, zde převažuje nad zájmem na ochraně 

majitele účtu. Naopak majitel účtu omezení, které pro přípustnost započtení vyplývá z § 1985 

nového ObčZ nepodléhá. Může proto použít svou pohledávku z uložení peněžních prostředků 

na účtu k jednostrannému započtení proti vzájemné pohledávce strany, která účet vede, bez 

ohledu na to, zda právním důvodem vzniku pohledávky, vůči níž takové započtení směřuje, je 

smlouva o účtu, popřípadě její porušení. 

 Smlouvu o účtu pojmenovávají § 2662 a násl. nového ObčZ. V tomto smluvním typu 

se sjednocuje právní úprava smlouvy o běžném účtu dosud obsažená v § 708 a násl. ObchZ a 

smlouvy o vkladovém účtu podle § 716 a násl. ObchZ.786 Ve sjednocené právní úpravě 

smlouvy o účtu se pak vedle obecných ustanovení objevují odkaz na právní úpravu platebních 

účtů v zákoně o platebním styku a zvláštní ustanovení pro jiné než platební účty a o vkladních 

knížkách, které nový občanský zákoník prohlašuje rovněž za zvláštní druh účtu.787 Strana 

může vést účet také na základě smlouvy o jednorázovém vkladu podle § 2680 nového ObčZ, 

jejímž zvláštním případem je vkladový list podle § 2681 nového ObčZ. Smlouva o 

jednorázovém vkladu se od smlouvy o účtu podle obecné právní úpravy odlišuje tím, že výše 

peněžních prostředků uložených jednorázovým vkladem je pevná a v době trvání 

závazkového právního vztahu založeného smlouvou o jednorázovém vkladu nepodléhá 

změnám. Příjemce vkladu se zavazuje, že po jeho zániku vkladateli pevný jednorázový vklad 

vrátí a zaplatí vkladateli úrok. Avšak i pro pohledávku vkladatele vyplývající z pevného 

jednorázového vkladu podle smlouvy o jednorázovém vkladu, včetně vkladového listu, se 

uplatní zákaz jednostranného započtení podle § 1985 nového ObčZ. Příjemce vkladu proto 

nemůže proti této pohledávce jednostranně započítat jiné vzájemné pohledávky za 

                                                             
786 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku, s. 530 
787 K tomu důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku, s. 531 
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vkladatelem než pohledávky, které vznikly ze smlouvy o jednorázovém vkladu nebo jejího 

porušení. 

 Jakkoli právní úprava smlouvy o účtu ani smlouvy o jednorázovém vkladu neobsahuje 

zvláštní pravidla o započtení vzájemných pohledávek v případě zrušení těchto smluv 

odstoupením od smlouvy, je patrně třeba nepřípustnost jednostranného započtení podle § 

1985 nového ObčZ rozšířit i na pohledávku majitele účtu nebo vkladatele na výplatu zůstatku 

peněžních prostředků ze zrušeného účtu nebo jednorázového vkladu podle smlouvy o účtu 

nebo smlouvy o jednorázovém vkladu, které zanikly odstoupením od těchto smluv. Třebaže 

právním důvodem vzniku těchto pohledávek je bezdůvodné obohacení, jehož skutkovou 

podstatou je plnění z právního důvodu, který odpadl, převáží patrně zájem na ochraně majitele 

zrušeného účtu nebo vkladatele, protože důvody, pro které je jejich pohledávka z uložení 

peněžních prostředků na účtu nebo jednorázového pevného vkladu po dobu trvání 

závazkového právního vztahu založeného smlouvou o účtu nebo smlouvou o jednorázovém 

vkladu chráněna před jednostranným započtením vzájemných pohledávek strany, která vede 

účet, nebo příjemce vkladu, dopadají i na tuto jejich pohledávku na vydání bezdůvodného 

obohacení, která vznikne po zrušení smlouvy o účtu nebo smlouvy o jednorázovém vkladu 

odstoupením. 

 

5. Jisté a určité pohledávky 

 

 Pohledávka nejistá nebo neurčitá není podle § 1987 odst. 2 nového ObčZ k započtení 

způsobilá. Předpoklad určitosti pohledávek vyslovují evropské návrhy, které vznikly jako 

výraz úsilí o sjednocení soukromého práva členských států Evropské unie. O tomto 

předpokladu jedná čl. 13:102 PECL, čl. III. – 6:103 DCFR a čl. 132 odst. 2 a 6 CEC (k tomu 

blíže v části II., kapitola 5.). Vyjadřuje požadavek, aby pohledávka použitá k započtení byla 

určitá jak co do svého trvání v době, kdy ji její věřitel použije k jednostrannému započtení, 

tak co do své výše. Návrhy však z tohoto předpokladu povolují výjimky, vykazují-li obě 

pohledávky právní souvislost nebo lze-li výši pohledávky použité k jednostrannému započtení 

snadno a rychle zjistit. Pojem určitosti pohledávky se zřejmě blíží předpokladu její pravosti, 

jenž v minulosti vyvolával spory o to, jaké vlastnosti musejí pohledávky mít, aby tomuto 

předpokladu vyhověly a hodily se k jednostrannému započtení. Určitost pohledávek, pokud 

jde o jejich výši, pak připomíná předpoklad jejich likvidity.788 Právní úprava zániku závazků 

                                                             
788 Pelikánová, I. – op. cit. v pozn. 11, s. 358 
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započtením však požadavek likvidity pohledávek, které jejich věřitel použil k započtení na 

základě jednostranného právního jednání, nastolovat nemá.789 

 Pohledávky použité k jednostrannému započtení však podle § 1987 odst. 2 nového 

ObčZ mají být nejen určité, ale i jisté. Nejisté jsou především pohledávky, jejichž vznik závisí 

na splnění odkládací podmínky. Takové pohledávky však není možné použít 

k jednostrannému započtení již s ohledem na to, že v době, kdy by strana prohlásila jejich 

započtení, ještě ani nevznikly. Nedostávalo by se jí tedy vzájemné pohledávky, kterou by 

mohla jednostranně započítat proti pohledávce adresáta jednostranného právního jednání 

směřujícího k započtení. Nejistá je však z hlediska § 1987 odst. 2 nového ObčZ i pohledávka, 

která již vznikla, avšak její trvání závisí na tom, zda dojde ke splnění rozvazovací podmínky. 

Taková pohledávka by se tedy jako nejistá pohledávka k jednostrannému započtení nehodila. 

Nejistá ovšem může být i výše pohledávky, protože její určení by mohlo záviset na 

skutečnostech, které teprve nastanou. Z tohoto pohledu se pak předpoklad, aby pohledávka 

použitá k jednostrannému započtení, byla jistá, překrývá s předpokladem určitosti 

pohledávek, protože tento předpoklad lze vyjádřit z hlediska existence i výše pohledávky. 

Jinými slovy, vlastnosti, jež mají pohledávky použité k jednostrannému započtení vykazovat 

podle § 1987 odst. 2 nového ObčZ, lze chápat i jako synonyma jediného předpokladu jejich 

způsobilosti k započtení. V takovém případě by určitá pohledávka znamenala totéž, co 

pohledávka jistá, a naopak.790 

 Pohledávky použité k započtení tedy musejí trvat v době, kdy je strana 

k jednostrannému započtení použila, a v této době musí být určitá i jejich výše. Zdá se však, 

že jde o předpoklad do značné míry samozřejmý. Podstatě započtení, ať je jeho právním 

důvodem jednostranné právní jednání nebo dohoda, popřípadě jiný právní důvod, je vlastní, 

že současně se zánikem pohledávky jedné strany zaniká i pohledávka druhé strany, a to 

v rozsahu, v jakém se kryjí. Předpoklad stejnorodosti předmětu plnění kladený na pohledávky, 

které mají započtením zaniknout, pak současně dovoluje určit, v jakém rozsahu pohledávky, 

které se staly předmětem započtení, zanikly. Již z těchto důvodů se pohledávka, která dosud 

nevznikla, nebo jejíž výši ještě nelze určit, k započtení nehodí.791 Tyto předpoklady ostatně 

musí splňovat nejen pohledávka použitá k jednostrannému započtení, nýbrž i pohledávka, 

proti níž jednostranné započtení směřuje. Na druhé straně, nejistými (neurčitými) 
                                                             
789 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku, s. 467. Převzetí předpokladu likvidity bylo podle 
důvodové zprávy při projednávání osnovy nového občanského zákoníku odmítnuto, a proto nový občanský 
zákon tento předpoklad způsobilosti pohledávek k započtení neupravuje. 
790 Jako synonyma je chápe i Pelikánová, I. – op. cit. v pozn. 11, s. 357 – 358. 
791 Odhlédnuto od započtení budoucích pohledávek na základě dohody, jejíž účinky spadají vjedno se vznikem 
pohledávek, které mají započtením na jejím základě zaniknout. 
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pohledávkami mohou být i pohledávky, které v době, kdy strana prohlašuje započtení, trvají a 

jejich výše je zcela určitá, avšak přesto vykazují určitý prvek nejistoty co do jejich trvání nebo 

výše, zejména jsou-li vázány na rozvazovací podmínku.792 

 

6. Vymahatelnost pohledávky 

 

 Předpokladem způsobilosti pohledávek k započtení je rovněž jejich vymahatelnost. 

Podle § 1987 odst. 1 nového ObčZ jsou k započtení způsobilé pohledávky, které lze uplatnit 

před soudem. Vymahatelnost představuje vlastnost pohledávek, jež se vyžaduje, jde-li o 

pohledávku použitou k jednostrannému započtení. Naproti tomu pohledávka, vůči níž 

jednostranné započtení směřuje, nemusí tuto vlastnost vykazovat. To odpovídá povaze 

započtení. Na jedné straně započtením dlužník pohledávky, vůči níž započtení směřuje, 

poskytuje svému věřiteli namísto jejího splnění náhradní uspokojení, jež spočívá v tom, že 

současně zaniká vzájemný závazek věřitele vůči dlužníkovi, jehož hodnota je rovnocenná 

hodnotě pohledávky věřitele, jejíž zánik dlužník přivodil započtením na základě 

jednostranného právního jednání. Smí-li dlužník splnit pohledávku, jíž se vymahatelnosti 

nedostává, ať pro nedostatek nároku vůbec nebo v důsledku námitky, kterou proti ní může 

dlužník vznést, jistě může tutéž pohledávku uspokojit i náhradním způsobem. 

Z druhé strany dlužník v postavení věřitele vzájemné pohledávky použité k započtení 

na základě jednostranného právního jednání současně dosáhne stejného náhradního 

uspokojení své vlastní pohledávky, protože současně se zánikem této pohledávky započtením 

se dlužník zprošťuje svého závazku vůči věřiteli, jenž rovněž zaniká. Tohoto účinku přitom 

dlužník dosáhne, aniž by se vyhledával věřitelův souhlas. Z tohoto hlediska si jej dlužník 

svým jednostranným právním jednáním vynutí. Jeho vzájemné pohledávce, kterou použil 

k jednostrannému započtení proti pohledávce věřitele, se proto musí dostávat vlastnosti 

vyžadované v § 1987 odst. 1 nového ObčZ. Pohledávka použitá k jednostrannému započtení 

tedy musí být vybavena nárokem. Vynucení takové pohledávky v řízení před příslušným 

orgánem nesmí nic překážet. Strana tedy může použít svou pohledávku k jednostrannému 

započtení, jen jestliže by se jejího splnění stejně domohla v řízení před příslušným orgánem, 

jako její uspokojení vynutí jednostranným započtením. Chybí-li taková vlastnost, není 

pohledávka způsobilá k započtení na základě jednostranného právního jednání. 

                                                             
792 Na obtíže při výkladu pojmu nejistých a neurčitých pohledávek poukazuje Handlar, J. – Nový občanský 
zákoník – nenaplněná východiska, Právní rozhledy, 2010, č. 23, s. 849. 
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Vymahatelnost pohledávky se přirozeně nepoměřuje odpovědí na otázku, před jakým 

orgánem ji má věřitel uplatnit. Jestliže má podle právních předpisů k rozhodnutí o takové 

pohledávce pravomoc jiný orgán veřejné moci než soud anebo založily-li strany rozhodčí 

smlouvou pravomoc rozhodce nebo stálého rozhodčího soudu, je pohledávka z hlediska 

vymahatelnosti rovnocenná pohledávkám, o kterých rozhoduje soud. V poměru k rozhodčímu 

řízení totéž vyjadřuje § 3017 nového ObčZ, podle něhož ustanovení, která se týkají uplatnění 

práva u soudu nebo soudního řízení či soudního rozhodnutí, se obdobně použijí i pro 

uplatnění práva před rozhodcem, pro rozhodčí řízení nebo pro rozhodčí nález. Je proto na 

místě přijmout rozšiřující výklad § 1987 odst. 1 nového ObčZ v tom směru, že 

k jednostrannému započtení je způsobilá každá pohledávka, kterou lze uplatnit před soudem 

nebo jiným orgánem veřejné moci anebo v rozhodčím řízení na základě rozhodčí smlouvy. 

Ostatně stejný závěr se prosadí i v poměru k nynější právní úpravě, která vymahatelnost 

pohledávek použitých k jednostrannému započtení požaduje v § 581 odst. 2 ObčZ a § 358 

ObchZ a přitom ji zdánlivě spojuje rovněž jen s uplatněním pohledávky u soudu. 

Vymahatelnost pohledávky použité k započtení jako vlastnost, jež se vyžaduje k její 

způsobilosti k započtení, se překrývá s určením okamžiku, kdy může strana přistoupit 

k započtení podle § 1982 odst. 1 věta druhá nového ObčZ. Pohledávka použitá 

k jednostrannému započtení musí být splatná nebo straně musí alespoň příslušet oprávnění 

žádat uspokojení této pohledávky bez ohledu na její splatnost. Jinak vyjádřeno, 

k jednostrannému započtení může strana použít jen takovou pohledávku, kterou je adresát 

jednostranného prohlášení o započtení již povinen splnit nebo pohledávku, kterou by byl 

povinen splnit, kdyby jej o to věřitel požádal místo jednostranného právního jednání 

směřujícího k započtení. Z tohoto pohledu jde tedy o pohledávku, jejíhož splnění by se její 

věřitel již mohl domoci. Naproti tomu pohledávka, vůči níž jednostranné započtení směřuje, 

nemusí být vymahatelná. Postačí oprávnění strany, která proti ní započítává jednostranným 

prohlášením, tuto pohledávku v postavení dlužníka splnit.  

Určením okamžiku, ve kterém může strana podle § 1982 odst. 1 nového ObčZ 

prohlásit jednostranné započtení, současně odpadají výkladové potíže vyvolané pravidlem, 

které zakazuje započtení pohledávky, jež dosud nedospěla, proti pohledávce dospělé, jak je 

nyní vyjadřuje § 581 odst. 2 věta druhá ObčZ a § 359 ObchZ. Právní úprava zániku závazků 

započtením podle nového občanského zákoníku převzala výjimku, kterou dosud obsahuje § 

360 ObchZ, a povoluje v § 1989 odst. 2 nového ObčZ jednostranné započtení pohledávky, 

jejíž splnění věřitel nemůže žádat, jen protože k dlužníkově žádosti odsunul bezúplatně čas 

plnění. Oproti dosavadnímu stavu se nevyhledává, zda se změnil obsah závazku, ohledně 
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něhož strany odložily dobu plnění. Postačí, jestliže k takové změně došlo bezúplatně, zejména 

není-li dlužník v období od původní splatnosti svého závazku do jeho odložené splatnosti 

povinen věřiteli platit úrok. Nezáleží ani na tom, zda odložení doby splatnosti pohledávky 

strany sjednaly ještě před okamžikem, kdy nastala její splatnost původně, anebo až v době 

prodlení dlužníka. Zachovává se však omezení na žádost dlužníka, ačkoli by pro poskytnutí 

výhody věřiteli, který svolil k odložení doby splatnosti, spočívající v zachování způsobilosti 

jeho pohledávky k započtení, mělo být bez významu, která strana navrhla uzavření dohody o 

změně doby plnění. Jestliže se to stalo bez odměny pro věřitele, měla by jeho pohledávka 

zůstat způsobilá k započtení, i když se její splnění po odložení doby plnění nemůže po 

dlužníkovi domáhat. Výjimka vyjádřená v § 1989 odst. 2 nového ObčZ proto dopadá i na 

pohledávky, které nejsou splatné, protože strany uzavřely dohodu o odložení doby jejich 

plnění, i když návrh na uzavření takové dohody předložil věřitel dlužníkovi. 

 Jestliže věřitel použije pohledávku, ohledně níž s dlužníkem sjednal odložení doby 

plnění, k započtení, nemůže se taková pohledávka setkat se vzájemnou pohledávkou dlužníka, 

vůči níž započtení směřuje, v okamžiku, kdy měl věřitel jako strana, která prohlásila 

jednostranné započtení, právo žádat uspokojení své vlastní pohledávky a plnit svůj vlastní 

dluh. Věřitel je totiž oprávněn svou pohledávku použít k jednostrannému započtení, třebaže 

v důsledku dohody s dlužníkem není splatná a věřitel ani nemá právo požadovat její splnění. 

Nevyhovuje proto výměru § 1982 odst. 1 věta druhá nového ObčZ, který určuje okamžik 

setkání pohledávek způsobilých k započtení. Z tohoto důvodu je třeba za okamžik, ve kterém 

nastanou účinky započtení, jež spočívají v zániku obou pohledávek, považovat doručení 

jednostranného prohlášení věřitele o započtení jeho pohledávky, jejíž splatnost byla na 

základě dohody s dlužníkem odložena, dlužníkovi. Naopak jej nelze přimykat k původní době 

splatnosti pohledávky, protože dohoda věřitele s dlužníkem o jejím odložení způsobila změnu 

doby plnění. Okamžik, kdy měl dlužník plnit původně, má sice význam pro způsobilost 

věřitelovy pohledávky k započtení, avšak nevypovídá nic o okamžiku, kdy se tato pohledávka 

setkala se vzájemnou pohledávkou dlužníka. To však platí jen tam, kde věřitel započtení 

prohlásil v období od původní splatnosti své pohledávky do okamžiku, kdy znovu dospěla 

poté, co uplynula doba, na kterou strany dobu plnění odložily. Jestliže započtení prohlásí až 

po uplynutí odložené doby plnění, zanikne jeho pohledávka započtením v okamžiku určeném 

§ 1982 odst. 1 věta druhá nového ObčZ, kterým je okamžik, kdy věřitel opět mohl žádat 

splnění své pohledávky a současně byl stále oprávněn splnit vzájemnou pohledávku dlužníka. 

 Právní úprava zániku závazků započtením podle § 1982 a násl. nového ObčZ naopak 

nepřevzala výjimku vyjádřenou dosud § 359 ObchZ, podle něhož proti pohledávce splatné lze 
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započítat pohledávku nesplatnou, jestliže jde o pohledávku vůči dlužníku, který není schopen 

plnit své peněžité závazky, kterou obchodní zákoník v pozměněné podobě převzal ze 

zákoníku mezinárodního obchodu. 

 K pohledávkám, kterým se nedostává vymahatelnosti, náležejí především promlčené 

pohledávky. Podle § 1989 odst. 1 nového ObčZ však promlčení zániku závazků započtením 

nebrání, nastalo-li po době, kdy se pohledávky staly způsobilými k započtení. Právní úprava 

zániku závazků započtením v novém občanském zákoníku se tak přidržuje východiska 

vlastního pojetí započtení jako důsledku právního jednání některé strany nebo obou stran 

závazkového právního vztahu, jehož obsahem je pohledávka, která má započtením zaniknout. 

Také srovnatelné právní úpravy započtení, které vycházejí z toho, že započtení nenastává ipso 

iure setkáním pohledávek způsobilých k započtení, nýbrž jeho právním důvodem je projev 

vůle strany nebo obou stran, zachovávají způsobilost promlčených pohledávek k započtení, 

jestliže k promlčení došlo až po jejich setkání s jinou pohledávkou způsobilou k započtení. 

Vychází se přitom z představy zachování majetkové hodnoty spočívající v možnosti vlastním 

právním jednáním přivodit zánik závazků započtením, která nastala setkáním pohledávek 

způsobilých k započtení. Projevuje se též v určení okamžiku účinků započtení, jež působí 

nazpět k setkání pohledávek, které mají započtením zaniknout. Takový okamžik přitom musí 

nastat dříve, než se pohledávka promlčela. 

 Přijetí pravidla o přípustnosti jednostranného započtení promlčených pohledávek, 

nastalo-li promlčení až poté, co se setkaly s jinými pohledávkami způsobilými k započtení, do 

obecné právní úpravy započtení podle nového občanského zákoníku současně odklidilo 

pochybnosti, jež vyvolalo vyslovení stejného pravidla v 358 věta druhá ObchZ, zatímco 

současný občanský zákoník o něm mlčí. Promlčené pohledávky, jež se staly způsobilými 

k započtení dříve, než promlčení nastalo, se tedy hodí k jednostrannému započtení vždy, 

ledaže by zvláštní právní předpis stanovil odchylné pravidlo, a ovšem vždy za splnění 

ostatních předpokladů způsobilosti pohledávek k započtení. Totéž vyjadřuje § 617 odst. 2 

nového ObčZ, podle něhož i po uplynutí promlčecí lhůty se může strana dovolat svého práva 

při započtení, pokud mohlo být k započtení přistoupeno kdykoli před uplynutím promlčecí 

lhůty.793 

Promlčenou pohledávkou je přitom třeba ve shodě s nynější právní úpravou rozumět 

pohledávku, ohledně níž marně uplynula promlčecí lhůta, bez ohledu na to, zda dlužník 
                                                             
793 I obchodní zákoník vyjadřuje výjimku ve prospěch promlčených pohledávek, které se staly způsobilými 
k započtení dříve, než marně uplynula promlčecí lhůta, jak mezi některými ustanoveními o započtení v § 358 
ObchZ, tak v § 388 odst. 1 písm. b) ObchZ, který je součástí právní úpravy promlčení v obchodních 
závazkových vztazích. 
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vznesl námitku promlčení. Má-li jednostranné započtení též význam vynucení pohledávky 

strany, která je prohlásila, nemůže tato strana vnutit svou vůli vyjádřenou jednostranným 

právním jednáním směřujícím k započtení adresátovi, jenž by se vymáhání stejné pohledávky 

v řízení před příslušným orgánem ubránil námitkou promlčení. Jinými slovy, jednostranné 

započtení nemůže adresáta tohoto právního jednání připravit o námitku promlčení, která mu 

náleží, a to za předpokladu, že promlčení započítávané pohledávky nastalo dříve, než se 

setkala s jinou pohledávkou, a proto nepožívá výhody vyjádřené v § 617 odst. 2 a § 1989 odst. 

1 nového ObčZ. 

 Podle § 617 odst. 1 nového ObčZ se strana může i po uplynutí promlčecí lhůty dovolat 

svého práva při obraně proti právu uplatněnému druhou stranou, pokud se obě práva vztahují 

k téže smlouvě nebo k několika smlouvám uzavřeným co do účelu v závislosti na sobě. 

Jakkoli toto ustanovení navazuje na § 388 odst. 2 písm. a) ObchZ,794 ve skutečnosti jde o 

právní úpravu z několika hledisek odlišnou. Předně pro určení okruhu práv, jež může strana 

podle § 617 odst. 1 nového ObčZ použít při obraně proti právu uplatněnému druhou stranou, 

již nemá význam, zda byly smlouvy, ke kterým se obě práva vztahují, uzavřeny při jednom 

nebo několika souvisejících jednáních, nýbrž se vyhledává, zda jde o smlouvy, jež jsou na 

sobě co účelu závislé. Jestliže se tedy obě práva nevztahují k jedné smlouvě, volí § 617 odst. 

1 nového ObčZ jako určující hledisko závislost smluv, zatímco § 388 odst. 2 písm. a) ObchZ 

se od vymezení závislých smluv podle § 275 odst. 1 až 3 ObchZ oprošťuje. Významnější 

rozdíl ovšem vyplývá z toho, že výhodu poskytnutou pravidlem vyjádřeným v § 617 odst. 1 

nového ObčZ může strana využít jen při obraně proti právu uplatněnému druhou stranou. 

Naproti tomu § 388 odst. 2 písm. a) ObchZ se prosazuje nejen při obraně, nýbrž i při 

započtení. 

 Vznese-li žalovaný v řízení o pohledávce uplatněné žalobcem námitku započtení, jde 

jistě o součást jeho obrany proti právu uplatněnému žalobcem. Uplatnění práva, jež vyhovuje 

výměru § 617 odst. 1 nového ObčZ a vztahuje se k jedné smlouvě nebo ke stejným závislým 

smlouvám jako vzájemná pohledávka druhé strany, při obraně proti právu druhé strany, tedy 

zahrnuje i započtení. Avšak takové započtení by se mohlo stát jen v řízení o právu druhé 

strany, která je v něm uplatnila. Jestliže by je druhá strana neuplatnila, nelze promlčenou 

pohledávku, která se vztahuje k téže smlouvě nebo ke stejným závislým smlouvám jako 

pohledávka druhé strany, k jednostrannému započtení použít. Pro takový rozdíl lze ovšem 

sotva hledat důvody. Mimoto může působit obtíže tam, kde jedna strana sice své právo 

                                                             
794 Jak se tomu hlásí i důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku, s. 148. 
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uplatnila, avšak druhá strana proti němu započítala vzájemnou pohledávku právním jednáním 

mimo řízení. Pokud se však takového započtení v řízení dovolá, bude se na ně hledět, jako by 

se stalo při obraně v rámci řízení, v němž svou pohledávku uplatnila druhá strana, a to i bez 

ohledu na to, kdy účinky započtení nastaly. 

 Shodně se současným zněním § 388 odst. 2 písm. a) ObchZ používá § 617 odst. 1 

nového ObčZ volné spojení mezi pohledávkou a smlouvou nebo několika závislými 

smlouvami. Taková smlouva nemusí být právním důvodem vzniku pohledávky. Postačí, 

jestliže se k ní pohledávka vztahuje. Je proto namístě i v poměru k § 617 odst. 1 nového ObčZ 

přijmout závěr, že pohledávka se k určité smlouvě vztahuje, je-li tato smlouva právním 

důvodem vzniku takové pohledávky anebo vznikla-li porušením této smlouvy, včetně 

pohledávek vyplývajících ze zajištění závazků založených touto smlouvou. Jestliže se v tomto 

významu vztahuje ke stejné smlouvě nebo ke stejným závislým smlouvám pohledávka druhé 

strany, může strana použít výhodu poskytnutou § 617 odst. 1 nového ObčZ a při obraně proti 

vzájemné pohledávce uplatněné druhou stranou použít k započtení i svou promlčenou 

pohledávku. Tyto pohledávky jsou přitom k započtení způsobilé bez ohledu na to, zda se 

setkaly podle § 1982 odst. 2 nového ObčZ. Jestliže až do prohlášení strany o jednostranném 

započtení její promlčené pohledávky proti pohledávce uplatněné druhou stranou k takovému 

setkání obou pohledávek nedošlo, zejména pro nedostatek splatnosti promlčené pohledávky, 

nastane jejich zánik až okamžikem doručení právního jednání věřitele promlčené pohledávky 

adresátovi. V ostatních případech se prosadí určení okamžiku zániku pohledávek započtením 

podle § 1982 odst. 2 nového ObčZ.  

 Uplatní-li věřitel u orgánu veřejné moci vzájemné právo a vztahují-li se obě práva 

k téže smlouvě nebo několika smlouvám uzavřeným co do účelu v závislosti na sobě, přestává 

podle § 649 nového ObčZ běžet promlčecí lhůta dnem, kdy bylo zahájeno řízení ohledně toho 

práva, proti němuž vzájemné právo směřuje. V ostatních případech přestává běžet dnem, kdy 

bylo vzájemné právo uplatněno. Jde o převzetí dosavadní právní úpravy obsažené v § 404 

ObchZ.795 Nevyžaduje se však nadále, aby vzájemné právo bylo uplatněno ve formě 

protinároku, a proto nejde o zvláštní pravidlo, jež by se uplatňovalo jen při započtení, ale 

dopadá naopak i na vzájemné žaloby, které již nemají rozměr obrany proti právu uplatněnému 

žalobcem.   

 Dlužník promlčené pohledávky proti této pohledávce přirozeně může jednostranně 

započítat, přísluší-li mu za věřitelem vzájemná pohledávka způsobilá k započtení. Musí mít 

                                                             
795 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku, s. 157 
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ovšem současně právo promlčenou pohledávku splnit. Promlčená pohledávka tedy nemusí být 

splatná, ale její věřitel by musel být povinen plnění nabídnuté dlužníkem přijmout i před 

splatností takové pohledávky, kdyby měla zaniknout splněním.   

 Promlčeným pohledávkám se nejvíce přibližují pohledávky z odpovědnosti za vady, 

vůči nimž může dlužník vznést námitku pozdního oznámení vad. Zatímco nynější občanský 

zákoník spojuje s marným uplynutím lhůty pro oznámení vady zánik práva z odpovědnosti za 

tuto vadu, přidržuje se právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v novém občanském 

zákoníku řešení přijatého v dosavadním obchodním zákoníku. Důsledkem pozdního oznámení 

vad je tak pravidelně oslabení práva z odpovědnosti za vadu, kterou věřitel dlužníkovi včas 

neoznámil, jež se projeví, jestliže dlužník v řízení o pohledávce věřitele z odpovědnosti za 

vady účinně namítne pozdní oznámení vad. Zánik práva z odpovědnosti za vady v důsledku 

marného uplynutí lhůty k oznámení vad nastává jen u práva odstoupit od smlouvy, která 

založila závazek, jenž nebyl dlužníkem splněn řádně. Ostatní práva z odpovědnosti za vady 

však trvají i přes pozdní oznámení vad, ale dlužník se jejich uplatnění může ubránit, vznese-li 

námitku pozdního oznámení o vadách. Toto právo mu nepřísluší, jestliže v době předání věci, 

jež je vadná, věřiteli dlužník věděl nebo musel vědět o skutečnosti, v jejímž důsledku vada 

vznikla. 

 Obecnou právní úpravu odpovědnosti za vady obsahují § 1914 a násl. nového ObčZ. 

Podle § 1921 odst. 1 nového ObčZ může nabyvatel právo z vadného plnění uplatnit u soudu, 

vytkl-li vadu zciziteli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu 

zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do 

šesti měsíců od převzetí předmětu plnění. Vadu krytou zárukou musí nabyvatel podle § 1921 

odst. 2 nového ObčZ vytknout zciziteli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost 

předmět plnění prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou 

záruční doby. Tím není dotčena zákonná odpovědnost za vady. Nevytkl-li nabyvatel vadu 

včas a namítne-li zcizitel opožděné vytknutí, soud podle § 1921 odst. 3 nového ObčZ 

nabyvateli právo nepřizná. To neplatí, pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které zcizitel 

při předání věděl nebo musel vědět. Věřiteli práva z odpovědnosti za vady náleží také náhrada 

nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na tuto 

náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud podle § 

1924 nového ObčZ nepřizná ani toto právo, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu 

nebylo uplatněno včas.  

 Jakkoli obecná právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v § 1914 a násl. nového 

ObčZ užívá k označení věřitele a dlužníka stejně jako dosavadní právní úprava obsažená v § 
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499 a násl. ObčZ výrazy nabyvatel a zcizitel, odpovídá za vady věci nejen strana, která 

převádí vlastnické právo k věci, nýbrž každý dlužník, je-li předmětem plnění jeho závazku 

věc. Odpovědnost za vady se přitom zpravidla pojí jen s plněním úplatných závazků, třebaže 

dosud účinná právní úprava i § 2065 nového ObčZ jednají i o vadách darované věci. Zvláštní 

pravidla odpovědnosti za vady pak nový občanský zákoník obsahuje v právní úpravě 

některých pojmenovaných smluv.       

 Tak podle § 2112 odst. 1 nového ObčZ soud nepřizná kupujícímu právo z vadného 

plnění, neoznámil-li vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a 

dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez 

zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 

dvou let po odevzdání věci. K těmto účinkům soud podle § 2112 odst. 2 nového ObčZ 

přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá 

právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci 

věděl nebo musel vědět. Neoznámil-li kupující prodávajícímu skrytou vadu stavby spojené se 

zemí pevným základem do pěti let od nabytí, soud podle § 2129 odst. 2 nového ObčZ 

kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná, namítne-li prodávající, že vada nebyla včas 

oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které 

prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět. 

 Oznámí-li nájemce řádně a včas pronajímateli vadu věci, kterou má pronajímatel 

odstranit, a neodstraní-li pronajímatel vadu bez zbytečného odkladu, takže nájemce může věc 

užívat jen s obtížemi, má nájemce podle § 2208 odst. 1 nového ObčZ právo na přiměřenou 

slevu z nájemného nebo může provést opravu také sám a požadovat náhradu účelně 

vynaložených nákladů. Ztěžuje-li však vada zásadním způsobem užívání, nebo znemožňuje-li 

zcela užívání, má nájemce právo na prominutí nájemného nebo může nájem vypovědět bez 

výpovědní doby. Neuplatní-li nájemce tato práva do šesti měsíců ode dne, kdy vadu zjistil 

nebo mohl zjistit, soud mu je podle § 2208 odst. 3 nového ObčZ nepřizná, namítne-li 

pronajímatel jejich opožděné uplatnění. 

 Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud podle § 2605 odst. 2 

nového ObčZ právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno 

včas. Pro skryté vady díla platí § 2618 nového ObčZ, podle něhož soud nepřizná objednateli 

právo z vadného plnění, neoznámil-li objednatel vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy 

je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla, a 

namítne-li zhotovitel, že právo bylo uplatněno opožděně. Podle § 2629 odst. 1 nového ObčZ 

soud nepřizná právo ze skryté vady stavby, kterou objednatel neoznámil bez zbytečného 
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odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do pěti let od převzetí 

stavby, namítne-li druhá strana, že právo nebylo uplatněno včas. Totéž platí o skryté vadě 

projektové dokumentace a o jiných obdobných plněních. 

 Za vady odpovídá také pořadatel zájezdu zákazníkovi. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji 

zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník podle § 2540 nového ObčZ právo na slevu 

z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Nevytkl-li zákazník vadu zájezdu bez 

zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná, jestliže 

pořadatel namítne, že zákazník své právo neuplatnil ani do jednoho měsíce od skončení 

zájezdu ani u něho ani u osoby, která uzavření smlouvy o zájezdu zprostředkovala. Od 

ostatních případů, ve kterých k oslabení práva věřitele dochází v důsledku námitky pozdního 

uplatnění takového práva, se zde ovšem vyhledává zavinění věřitele. Jestliže věřitel nezaviní, 

že vadu zájezdu oznámil po uplynutí stanovené lhůty, námitka pozdního oznámení vady 

pořadateli zájezdu nepřísluší a právo zákazníka na nepřiměřenou slevu z ceny zájezdu 

podléhá pouze promlčení. 

 Pohledávky z odpovědnosti za vady, proti kterým může dlužník účinně vznést námitku 

pozdního oznámení vad, tedy nejsou způsobilé k jednostrannému započtení, protože jde o 

pohledávky, které podle § 1987 odst. 1 nového ObčZ nelze uplatnit před soudem. I kdyby 

proto vykazovaly předmět plnění stejného druhu jako vzájemná pohledávka, která přísluší 

dlužníkovi práv z odpovědnosti za vady, nemůže je věřitel použít k jednostrannému započtení 

proti vzájemné pohledávce dlužníka za věřitelem. Z hlediska předpokladu stejnorodosti 

předmětu plnění by nejčastěji měly být k započtení způsobilé pohledávky na přiměřenou 

slevu z ceny vadné věci, avšak jejich jednostrannému započtení věřitelem by překážela právě 

námitka dlužníka, že věřitel vadu věci neoznámil včas, která by tuto pohledávku zbavovala 

vymahatelnosti, pokud nejde o případ, kdy dlužník námitku pozdního oznámení vady nemůže 

vznést, protože v době předání věci věřiteli věděl nebo musel vědět o skutečnosti, v jejímž 

důsledku vada věci vznikla. V poměru ke způsobilosti pohledávky na přiměřenou slevu 

z ceny vadné věci k započtení proti vzájemné pohledávce dlužníka totéž nyní vyjadřuje § 439 

odst. 3 ObchZ, podle něhož může kupující pouze se souhlasem prodávajícího použít právo na 

přiměřenou slevu z kupní ceny k započtení s pohledávkou prodávajícího, jestliže vada nebyla 

včas oznámena, ledaže prodávající o vadách zboží věděl v době dodání zboží; u právních vad 

je rozhodující doba stanovená v § 435 odst. 1 ObchZ. 
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 Stejné řešení jako v případě pohledávek z odpovědnosti za vady volí nový ObčZ i pro 

některá další práva, která má jejich věřitel uplatnit u dlužníka ve stanovené lhůtě.796 Jestliže 

taková lhůta uplyne marně, jeho právo nezanikne, dlužník jej však zbaví nároku, pokud 

namítne jeho pozdní uplatnění věřitelem. V právní úpravě spolků tak podle § 261 odst. 2 

nového ObčZ soud nepřizná členu spolku právo na přiměřené zadostiučinění za porušení 

základního členského práva člena spolku tímto spolkem, nebylo-li uplatněno v době 

stanovené pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku, nebo do tří 

měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vyslovení neplatnosti 

rozhodnutí orgánu spolku, byl-li tento návrh zamítnut podle § 260 nového ObčZ. Tento 

účinek marného uplynutí lhůty pro uplatnění práva na přiměřené zadostiučinění se však 

projeví, jen jestliže to spolek namítne. 

 V oblasti smluvního závazkového práva určuje obdobný důsledek § 2200 nového 

ObčZ pro práva půjčitele a výpůjčitele, nejsou-li uplatněna do tří měsíců od vrácení věci, 

která je předmětem výpůjčky a dlužník namítne opožděné uplatnění takového práva. 

Neuplatní-li uschovatel právo na náhradu škody na věci odevzdané do úschovy nebo 

neuplatní-li schovatel právo na zaplacení úplaty za úschovu nebo nákladů vynaložených při 

opatrování věci do tří měsíců od vrácení věci, soud podle § 2407 nového ObčZ právo 

nepřizná, namítne-li druhá strana opožděné uplatnění. Stejné důsledky má mít marné uplynutí 

lhůty ujednané v pojistné smlouvě pro oznámení vzniku škodné události v případě pojištění 

odpovědnosti za škodu. Neoznámí-li osoba, které vzniklo právo na pojistné plnění, pojistiteli 

včas škodnou událost, soud podle § 2869 nového ObčZ právo na pojistné plnění nepřizná, 

namítne-li pojistitel opožděné oznámení pojistné události. 

 Podobně určuje důsledky marného uplynutí stanovené lhůty § 2553 odst. 3 nového 

ObčZ pro práva z odpovědnosti dopravce za škodu způsobenou prodlením s provedením 

pravidelné a nepravidelné přepravy osob. Tato práva musí cestující uplatnit u dopravce bez 

zbytečného odkladu. Nebylo-li takové právo uplatněno nejpozději do šesti měsíců, soud je 

nepřizná, namítne-li dopravce, že právo nebylo uplatněno včas. Protějškem tohoto pravidla 

v případě práv z odpovědnosti za škodu na zásilce při přepravě věci je právní úprava obsažená 

v § 2569 nového ObčZ, podle něhož soud nepřizná právo na náhradu škody, není-li u 

dopravce uplatněno do šesti měsíců ode dne převzetí zásilky, anebo nebyla-li zásilka převzata, 

do šesti měsíců ode dne, kdy měla být doručena. Tento následek se projeví, namítne-li 

dopravce, že právo bylo uplatněno opožděně.  

                                                             
796 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku, s. 158 a 461 
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Lhůtu pro uplatnění práva na náhradu škody na odložené věci u provozovatele 

činnosti, s níž je zpravidla spojeno odkládání věcí, určuje § 2945 odst. 2 nového ObčZ. 

Neuplatní-li poškozený právo na náhradu takové škody u provozovatele bez zbytečného 

odkladu, soud je nepřizná, pokud provozovatel namítne, že právo nebylo uplatněno včas. 

Nejpozději lze právo na náhradu škody uplatnit do patnácti dnů po dni, kdy se poškozený o 

škodě musel dozvědět. Stejnou lhůtu stanovuje § 2949 odst. 1 nového ObčZ pro uplatnění 

práva na náhradu škody na vnesené věci u ubytovatele. Uplyne-li marně, soud toto právo 

nepřizná, pokud ubytovatel namítne, že právo nebylo uplatněno včas. To však podle § 2949 

odst. 2 nového ObčZ neplatí, převzal-li ubytovatel věci do úschovy, odmítl-li ubytovatel 

úschovu věci v rozporu se zákonem nebo způsobil-li škodu ubytovatel nebo ten, kdo 

v provozu ubytovacích služeb pracuje.  

V § 2997 odst. 1 nového ObčZ se vyjadřuje naturální povaha dluhu neplatného pro 

nedostatek formy. Dlužník, který jej splnil, nemá právo na vrácení toho, co plnil. Jde o 

pravidlo převzaté z dosavadního § 455 odst. 1 ObčZ. Ani nadále nemá záležet na tom, zda 

formu právního jednání, které mělo takový závazek založit, určil právní předpis nebo dohoda 

stran. Nedostatek formy právního jednání ovšem musí představovat jediný důvod neplatnosti 

právního jednání, z něhož vznikla naturální pohledávka. Podle § 2997 odst. 2 nového ObčZ se 

však pravidlo o pohledávkách neplatných jen pro nedostatek formy nepoužije, plní-li osoba 

proto, že k tomu byla donucena hrozbou nebo zneužitím závislosti, jakož i v případě, že plnila 

osoba nesvéprávná. Takové plnění musí strana, která je získala, vydat jako bezdůvodné 

obohacení. Jakkoli to § 2997 odst. 2 nového ObčZ mezi výjimky z pravidla o naturálních 

pohledávkách neplatných jen pro nedostatek formy nezahrnuje, prosadí se závěr o naturální 

povaze pohledávky, která měla vzniknout ze synallagmatické smlouvy neplatné jen pro 

nedostatek formy, pouze za předpokladu, že své závazky vyplývající z takové smlouvy splnily 

obě strany, jinak jde i v tomto případě o bezdůvodné obohacení.797  

 Podle § 2874 nového ObčZ nelze vymáhat pohledávky z výher. Tyto pohledávky mají 

být tedy nadále po celou dobu svého trvání zbaveny nároku, a proto se pro nedostatek 

vymahatelnosti nehodí k jednostrannému započtení. Prohrávající strana, která je jejich 

dlužníkem, je přirozeně může splnit dobrovolně a ovšem smí proti nim také jednostranně 

prohlásit započtení, jestliže se s nimi setkala její vzájemná pohledávka za vyhrávající stranou, 

jež sama je způsobilá k jednostrannému započtení. Naturální povaze pohledávky z výhry 

odpovídá § 2875 věta první nového ObčZ, podle něhož nemůže prohrávající strana vymáhat 

                                                             
797 K tomuto závěru se přihlásila i důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku, s. 584. 
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zpět výhru, kterou již dala. Z tohoto pravidla však § 2875 věta druhá nového ObčZ určuje 

výjimku ve prospěch osob, jež pro závazky ze hry zjevně nemají dostatečné duševní nebo 

rozumové schopnosti. Jejich závazky ze hry patrně nemají být platné z obdobného důvodu 

jakým je nedostatek svéprávnosti. Důvodem pro vrácení přijaté výhry by pak bylo 

bezdůvodné obohacení. Kromě toho § 2876 nového ObčZ přiznává soudu moderační právo, 

byla-li dána výhra vzhledem k okolnostem případu a postavení i možnostem stran zjevně 

přemrštěná. O jejím snížení rozhoduje soud na návrh prohrávající strany. Přitom o snížení 

výhry rozhoduje v době, kdy závazek dát výhru zanikl splněním, protože prohrávající strana 

by se nepotřebovala domáhat snížení výhry, pokud její závazek není vymahatelný, a proto 

nemůže být nucena jej splnit. To vyplývá i z použití minulého času v hypotéze právní normy 

obsažené v § 2876 nového ObčZ. 

 Podle § 2877 nového ObčZ nelze vymáhat ani pohledávky ze zápůjčky798 nebo úvěru 

poskytnutých vědomě k sázce. Naturální povahu by však měly vykazovat i pohledávky 

z jiných smluv, ať pojmenovaných nebo nepojmenovaných, pokud šlo o plnění vědomě 

poskytnutá k sázce. Na právním důvodu takového plnění by za těchto okolností nemělo 

záležet, třebaže se právní úprava omezuje pouze na pohledávky ze smlouvy o zápůjčce a 

smlouvy o úvěru. Pokud však věřitel o účelu, ke kterému dlužník použil plnění, nevěděl, je 

jeho pohledávka vymahatelná. Bez ohledu na tuto vědomost jsou vymahatelné pohledávky ze 

zápůjčky, úvěru, popřípadě z jiného právního důvodu poskytnuté k sázce, plnila-li osoba 

s nedostatečnými duševními nebo rozumovými schopnostmi. Na rozdíl od § 2875 nového 

ObčZ se přitom nevyžaduje, aby byl nedostatek těchto schopností věřitele zjevný. 

 Ustanovení o sázce se mají podle § 2881 nového ObčZ obdobně použít i pro hru a 

podle § 2882 nového ObčZ pro los. Pohledávky z výher, jakož i pohledávky, pokud by 

vznikly plněním vědomě poskytnutým ke hře, však mají být podle § 2881 část věty za 

středníkem nového ObčZ vymahatelné, jestliže se jedná o hru vyžadující pouze zručnost nebo 

tělesná cvičení obou stran. Zachovává se jen ochrana prohrávající strany, jíž se zjevně 

nedostává duševních nebo rozumových schopností pro závazky ze hry, a tato osoba může 

výhru již danou vymáhat zpět. Pro hry, jež vyžadují pouze zručnost nebo tělesná cvičení obou 

stran, se naopak nemají použít pravidla o moderačním právu soudu, jde-li o výhru ve zjevně 

přemrštěné výši, ani o ochraně osob s nedostatečnými duševními nebo rozumovými 

schopnostmi, pokud by vědomě poskytly plnění ke hře. Právní jednání, jež založilo jejich 

závazky, by ovšem mohlo být z jiných důvodů vůbec neplatné.  

                                                             
798 Smlouva o zápůjčce pojmenovaná v § 2390 – 2394 nového ObčZ nahrazuje současnou smlouvu o půjčce 
podle § 657 a 658 ObčZ. 
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Podle § 2883 nového ObčZ jsou vymahatelné pohledávky ze sázky, hry nebo losu, 

jestliže je provozuje stát nebo podléhají úřednímu povolení. Přestože toto ustanovení mlčí o 

zápůjčkách a úvěrech poskytnutých k sázce, hře nebo losu, je patrně třeba rozšiřujícím 

výkladem přijmout závěr i o jejich vymahatelnosti. Okolnost, zda sázka, hra nebo los, které 

podléhají úřednímu povolení, byly také skutečně povoleny, nemá pro vymahatelnost 

pohledávek z výher nebo plnění poskytnutých k sázce, hře nebo losu význam. Postačí, že se 

takové povolení podle právních předpisů v oblasti veřejného práva vyžaduje. Jde o výraz 

zásady vytýčené v § 1 odst. 1 věta druhá nového ObčZ, podle něhož uplatňování soukromého 

práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného.799 

 Z pojmu sázek, her a losů se v § 2880 nového ObčZ vylučují smlouvy uzavřené na 

komoditní burze, na regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému anebo jedná-li 

se o smlouvu mezi podnikateli a jejím předmětem je investiční nástroj podle zákona 

upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. O hru, sázku ani los nejde podle § 2879 nového 

ObčZ ani tam, kde strany v souvislosti s podnikáním ujednaly smlouvu o dodávce movité věci 

tak, že věc nemá být dodána, ale má být zaplacen jen rozdíl mezi smluvenou cenou a tržní 

cenou v době dodání. To platí i tehdy, nebylo-li dodání věci smlouvou přímo vyloučeno, ale 

z poměrů, které musí být stranám známy, je zřejmé, že se stranám jedná jen o získání 

takového rozdílu. 

Do záporného vymezení bezdůvodného obohacení spadá též přijetí neobjednaného 

plnění spotřebitelem od podnikatele. Dodal-li podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky a 

ujal-li se spotřebitel držby, hledí se podle § 1838 nového ObčZ na spotřebitele jako na 

poctivého držitele. Spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli nic vracet, ani ho o tom 

vyrozumět. Jako oprávněný držitel může tedy spotřebitel naložit se zbožím, které mu dodal 

podnikatel, aniž by je spotřebitel objednal, podle své vůle. Smí si je ponechat, spotřebovat i 

zcizit, aniž by se tím na úkor podnikatele bezdůvodně obohatil.800 Jeho jednání je ovšem také 

v souladu s právem. Obdobné pravidlo platí pro finanční služby podle § 1851 nového ObčZ, 

podle něhož nevzniká spotřebiteli povinnost za plnění zaplatit podnikateli ani mu z toho 

nevznikají žádné jiné povinnosti, plnil-li podnikatel spotřebiteli finanční službu bez výslovné 

objednávky. Oproti jiným neobjednaným plněním, která poskytne podnikatel spotřebiteli, se 

ovšem vyžaduje výslovná objednávka, aby spotřebiteli vznikla povinnost poskytnout 

podnikateli protiplnění. To by znamenalo, že jiná než výslovná objednávka spotřebitele 

                                                             
799 Tím by měl být překonán opačný závěr přijatý v poměru k nyní účinné právní úpravě v rozsudku Nejvyššího 
soudu ze dne 29. 10. 1997, sp. zn. 3 Cdon 1396/96, uveřejněném v časopisu Právní rozhledy, 1998, č. 5, s. 291. 
800 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku, s. 453 
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nevede k uzavření smlouvy o finanční službě a finanční služba, kterou podnikatel plnil 

spotřebiteli na základě přijetí jiné než výslovné objednávky spotřebitele, nepředstavuje ani 

bezdůvodné obohacení, které by spotřebitel získal na úkor podnikatele. 

Dlužníku ze smlouvy zavazující navzájem může příslušet též námitka nesplněné 

smlouvy, která činí pohledávku druhé strany nezpůsobilou k jednostrannému započtení pro 

nedostatek vymahatelnosti. Podle § 1911 nového ObčZ může splnění požadovat jen ta strana, 

která sama dluh již splnila, nebo je ochotna a schopna splnit dluh současně s druhou stranou. 

Kdo má plnit při vzájemném plnění napřed, může své plnění podle § 1912 odst. 1 nového 

ObčZ odepřít až do té doby, kdy mu bude vzájemné plnění poskytnuto nebo zajištěno; to však 

jen tehdy, je-li plnění druhé strany ohroženo okolnostmi, které u ní nastaly, které mu nebyly a 

neměly být známy, když smlouvu uzavřel. Po dobu, po kterou dlužník může odpírat splnění 

svého závazku, ať má plnit současně s druhou stranou nebo dříve než druhá strana, je 

pohledávka, která odpovídá jeho závazku, nevymahatelná, a proto se k jednostrannému 

započtení nehodí. Dlužník sám však přirozeně proti této pohledávce smí jednostranně 

započítat vlastní vzájemnou pohledávku za věřitelem, ať je právním důvodem jejího vzniku 

stejná smlouva, jaká založila i jeho závazek, nebo vyvěrá z jiného právního důvodu, pokud je 

taková vzájemná pohledávka sama k jednostrannému započtení způsobilá. 

Podobně je dlužník oprávněn odepřít splnění svého závazku, aniž by se dostal do 

prodlení, podle § 1949 odst. 2 nového ObčZ, jestliže mu věřitel zároveň nevydá kvitanci, 

ačkoli o ni dlužník věřitele požádal. Dlužník by se ubránil uložení povinnosti splnit svůj 

závazek, jestliže by se jeho splnění věřitel domáhal, a to do doby, než by věřitel byl připraven 

dlužníku oproti plnění vydat kvitanci, která je potvrzením o splnění dluhu. Oproti dosud 

účinné právní úpravě určuje § 1949 odst. 1 nového ObčZ též náležitosti kvitance. Chybí-li 

některá z nich, o kvitanci nejde a dlužníkova námitka, pro kterou smí odepřít splnění svého 

závazku, nadále trvá. Pak se ani pohledávka, která tomuto závazku odpovídá, nehodí 

k jednostrannému započtení, protože se jí nedostává vymahatelnosti, jež je předpokladem 

způsobilosti k započtení. 

Vymahatelnost pohledávek jako předpoklad jejich způsobilosti k započtení vyslovuje 

právní norma, jejíž povaha je dispozitivní, jak se podává nejen z nedostatku výslovného 

zákazu odchylného ujednání stran, nýbrž i z § 1991 nového ObčZ, který povoluje ujednání 

stran o započtení pohledávek, jež se k jednostrannému započtení nehodí. Strany ovšem smějí 

uzavřít jak dohodu o započtení nevymahatelných pohledávek, tak dohodu, kterou mezi sebou 

povolí věřiteli, aby nevymahatelnou pohledávku započítal jednostranným právním jednáním 

adresovaným dlužníkovi. Takovou dohodou se strany odchýlí od § 1987 odst. 1 nového 
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ObčZ, který zakazuje jednostranné započtení takových pohledávek věřitelem, popřípadě jej 

zcela vyloučí. Takové ujednání jistě neodporuje dobrým mravům ani se nepříčí veřejnému 

pořádku. Dlužník nevymahatelné pohledávky přirozeně smí proti takové pohledávce 

jednostranně započítat svou vzájemnou pohledávku za věřitelem, jež se k jednostrannému 

započtení sama hodí, i bez zvláštního ujednání stran, stejně jako je oprávněn věřitelovu 

pohledávku, jíž se nedostává vymahatelnosti, také dobrovolně splnit.  

 

7. Oprávnění splnit pohledávku, vůči níž započtení směřuje 

 

 Dlužník je nejen povinen, nýbrž i oprávněn splnit svůj závazek a tomuto jeho 

oprávnění odpovídá věřitelova povinnost přijmout plnění, které mu dlužník za účelem splnění 

závazku nabízí.801 Současně se splatností pohledávky tedy dlužníkovi vzniká také oprávnění 

splnit pohledávku, jíž odpovídá jeho závazek. Neujednají-li si strany, zda je čas plnění určen 

v prospěch jich obou, nebo jen jedné z nich, nastoluje § 1961 nového ObčZ nevyvratitelnou 

právní domněnku, že určen v prospěch obou stran, ledaže to vylučuje povaha plnění. 

V některých případech ovšem určení, v čí prospěch je čas plnění, vyplývá z právního 

předpisu. Tak podle § 2590 odst. 2 nového ObčZ se nastoluje vyvratitelná právní domněnka, 

že čas plnění závazku zhotovitele provést dílo je ujednán ve prospěch zhotovitele. 

Je-li čas plnění ve prospěch obou stran, nemůže věřitel podle § 1962 odst. 1 nového 

ObčZ požadovat plnění předčasně, ani dlužník předčasně plnit dluh. Pak ani žádný z nich před 

splatností pohledávky nemůže podle § 1982 odst. 1 věta druhá nového ObčZ jednostranně 

prohlásit započtení, protože věřiteli dosud nevzniklo právo požadovat splnění své pohledávky 

a dlužník není ještě oprávněn bez souhlasu věřitele splnit závazek, který této pohledávce 

odpovídá. 

 Je-li čas plnění ve prospěch dlužníka, nemůže věřitel podle § 1962 odst. 2 nového 

ObčZ předčasně požadovat plnění, ale dlužník může dluh předčasně splnit. Věřitel tedy nejen 

nesmí požadovat splnění své pohledávky, nýbrž ze stejného důvodu nemůže ani takovou 

pohledávku dříve, než dospěje, použít k jednostrannému započtení. Naproti tomu dlužník již 

před splatností závazku může věřiteli splnit nebo jeho pohledávku uspokojit náhradním 

způsobem, započte-li proti ní svou vzájemnou pohledávku za věřitelem, která se 

k jednostrannému započtení hodí. Nedostatek splatnosti pohledávky věřitele, proti níž takové 

                                                             
801 Dvořák, J. in Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J. a kol. – op. cit. v pozn. 2, s. 133 
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započtení směřuje, zániku obou pohledávek započtením na základě jednostranného prohlášení 

dlužníka nepřekáží, protože dlužník již je oprávněn splnit svůj závazek. 

 Je-li čas plnění naopak stanoven ve prospěch věřitele, může věřitel podle § 1962 odst. 

3 nového ObčZ požadovat plnění předčasně, ale dlužník nesmí dluh předčasně splnit. Toto 

jejich postavení v době před splatností pohledávky se projeví i v oprávnění jednostranně 

prohlásit započtení takové pohledávky anebo proti takové pohledávce. Zatímco věřitel svou 

pohledávku použít k jednostrannému započtení může, protože je oprávněn žádat i její 

předčasné splnění a tomuto jeho právu odpovídá dlužníkova povinnosti splnit takovou 

pohledávku i před splatností, dlužník proti této pohledávce jednostranně započítat nesmí, 

dokud nedospěla, neboť do té doby není oprávněn proti vůli věřitele pohledávku splnit. 

 Jestliže strany neujednají, kdy má dlužník splnit dluh, může věřitel podle § 1958 odst. 

2 nového ObčZ požadovat plnění ihned a dlužník je poté povinen splnit bez zbytečného 

odkladu. Při nedostatku jiné dohody stran tedy splatnost pohledávky závisí na věřitelově 

výzvě ke splnění. Věřitel ovšem nemůže takovou pohledávku použít k započtení kdykoli, jen 

protože může ihned požadovat její splnění. Dlužník má totiž povinnost pohledávku, jejíž 

splatnost nastává na základě výzvy věřitele, splnit bez zbytečného odkladu. Dokud tato lhůta 

neuplynula, není pohledávka dospělá, a proto ani vymahatelná. Právě pro nedostatek 

vymahatelnosti se pak nehodí ani k jednostrannému započtení. Ani dlužník ovšem proti 

takové pohledávce nemůže jednostranně prohlásit započtení své vzájemné pohledávky za 

věřitelem. V době před výzvou věřitele jeho oprávnění splnit pohledávku, u níž strany 

nesjednaly čas plnění, vůbec nepřichází v úvahu. Pohledávka totiž dosud není splatná a 

dlužník nemůže věřiteli vnutit předčasné splnění. Jakmile jej však věřitel ke splnění vyzve, 

počne plynout lhůta ke splnění vyjádřená v § 1958 odst. 2 nového ObčZ jako lhůta bez 

zbytečného odkladu. Dlužník již je nejen oprávněn, ale i povinen závazek, který této 

pohledávce odpovídá, splnit, a proto také může proti této pohledávce jednostranně započítat 

svou vzájemnou pohledávku za věřitelem, je-li k jednostrannému započtení způsobilá. Lze 

tedy uzavřít, že v těchto případech vzniká dlužníku oprávnění jednostranně započítat dříve 

než věřiteli, pokud mají vzájemné závazky. Vznik oprávnění věřitele jednostranně prohlásit 

započtení dělí od vzniku stejného práva dlužníka lhůta bez zbytečného odkladu, v níž má 

dlužník splnit závazek splatný na základě věřitelovy výzvy. 

 Je-li dlužník oprávněn, aby určil čas plnění, a neurčí-li jej v přiměřené době, určí jej 

podle § 1960 nového ObčZ na návrh věřitele soud podle okolností případu. Zatímco věřitel, 

jemuž přísluší pohledávka, která se stane dospělou až na základě výzvy věřitele adresované 

dlužníkovi, nemůže takovou pohledávku použít k jednostrannému započtení dříve, než vyzval 
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dlužníka k jejímu splnění, může dlužník proti pohledávce, jíž odpovídá jeho závazek, jehož 

splatnost sám určuje, prohlásit jednostranné započtení, i když dosud čas plnění tohoto 

závazku neurčil. Jako je oprávněn takový závazek bez dalšího splnit, může též proti 

pohledávce věřitele, jíž tento závazek odpovídá, jednostranně započítat svou vzájemnou 

pohledávku za věřitelem, protože jak ve splnění věřitelovy pohledávky, tak jejím náhradním 

uspokojení spočívajícím v započtení za použití vzájemné pohledávky za věřitelem je třeba 

spatřovat současně projev vůle dlužníka směřující k určení času plnění jeho závazku vůči 

věřiteli. Bylo by nadbytečné, žádat po dlužníkovi, aby nejprve určil čas plnění tohoto závazku 

a teprve potom nabídl věřiteli plnění anebo proti věřitelově pohledávce jednostranně prohlásil 

započtení své vzájemné pohledávky za věřitelem, která je způsobilá k započtení. 

 Stejně jako mohou strany uzavřít dohodu o započtení nevymahatelných pohledávek 

anebo mezi sebou mohou povolit jejich započtení jednostranným právním jednáním věřitele 

těchto pohledávek, mohou rovněž uzavřít dohodu o započtení pohledávek, které jejich dlužník 

ještě není oprávněn splnit, popřípadě mohou mezi sebou dlužníkovi povolit, aby proti 

takovým pohledávkám jednostranně prohlásil započtení, i když mu dosud nevzniklo právo je 

splnit, a bez jiného ujednání stran by tedy nemohl proti nim ani jednostranně započítat. Jinak 

vyjádřeno, vznik oprávnění dlužníka splnit pohledávku, proti které směřuje jednostranné 

právní jednání dlužníka, jímž chce přivodit zánik takové pohledávky započtením, je 

dispozitivním předpokladem způsobilosti pohledávek k započtení a strany se od něj mohou 

dohodou odchýlit, popřípadě jej vyloučit. 

 

8.  Právní důvod započtení 

 

 Obecná právní úprava zániku závazků započtením podle § 1982 a násl. nového ObčZ 

se přidržela pojetí, ve kterém je právním důvodem započtení projev vůle jedné nebo obou 

stran závazkového právního vztahu, jehož obsahem je pohledávka, jež má započtením 

zaniknout. Toto pojetí u nás převážilo již při výkladu obecného zákoníku občanského, jakkoli 

původní význam jeho právní úpravy započtení byl právě opačný. Právní jednání za důvod 

započtení prohlásila také osnova československého občanského zákoníku z roku 1937, na 

kterou v tomto ohledu navázal i občanský zákoník z roku 1950. Na takto přijatém východisku 

se pak nic nezměnilo ani kodifikacemi, které vznikly na místě soukromého práva v letech 

1963 až 1964. Právní jednání náleží mezi předpoklady zániku závazků započtením také ve 

všech kodifikacích občanského práva v naší právní oblasti. 
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 Právní jednání povolává mezi předpoklady zániku závazků započtením § 1982 odst. 1 

věta první nového ObčZ, podle něhož může každá strana prohlásit vůči druhé straně, že svou 

pohledávku započítává proti pohledávce druhé strany, dluží-li si strany vzájemné plnění 

stejného druhu. Právním důvodem započtení ovšem může být i dohoda o započtení sjednaná 

podle § 1991 část věty před středníkem nového ObčZ, podle něhož zákaz započtení 

pohledávky prohlášením jedné ze stran nebrání stranám, aby si započtení ujednaly. Třebaže 

důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku prohlašuje dovolení dohody o započtení po 

vzoru nynějšího § 581 odst. 3 ObčZ za nadbytečné, protože již dispozitivní právní úprava 

započtení ponechává stranám volnost k ujednání odchylným od zákona,802 neomezuje se 

právní úprava započtení obsažená v novém občanském zákoníku jen na zákaz dohody o 

započtení proti pohledávce výživného pro nezletilého, který není plně svéprávný, jež má být 

v důsledku tohoto zákazu zdánlivým právním jednáním. V § 1991 nového ObčZ tedy 

přetrvává pojmenování dohody o započtení jako právního důvodu zániku závazků 

započtením.803 

Z předchozích výkladů o jednotlivých předpokladech způsobilosti pohledávek 

k započtení se podává, že dohodou o započtení mohou strany přivodit zánik závazků 

započtením i tam, kde se stejné závazky nehodí k započtení na základě jednostranného 

právního jednání, překáží-li jednostrannému započtení nedostatek předpokladu způsobilosti 

pohledávek k započtení vyjádřeného dispozitivní právní normou. K takovým předpokladům 

způsobilosti pohledávek k započtení náležejí přípustnost započtení, pokud ovšem právní 

předpis nevylučuje některou pohledávku ze započtení vůbec, lhostejno, zda se právním 

důvodem započtení má stát jednostranné právní jednání nebo dohoda o započtení, dále 

okolnost, že pohledávka použitá k započtení je jistá a určitá, vymahatelnost pohledávky 

použité k započtení, jakož i splatnost pohledávky, vůči níž započtení směřuje, nebo alespoň 

oprávnění tuto pohledávku splnit. Všechny tyto předpoklady způsobilosti pohledávek 

k započtení se omezují jen na započtení provedené jednostranným právním jednáním, zatímco 

jejich nedostatek jejich započtení na základě dohody o započtení podle § 1991 nového ObčZ 

nepřekáží. Ani započtení sjednané stranami se však nemůže vymykat předpokladům 

vzájemnosti pohledávek a stejnorodosti předmětu jejich plnění, které jsou natolik vlastní 

                                                             
802 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku, s. 466 
803 Jakkoli se možnost stran sjednat dohodu o započtení jeví jako docela samozřejmý projev smluvní svobody, 
vyvolává právní úprava zániku započtením, která jedná jen o jednostranném prohlášení o započtení, 
pochybnosti, nakolik pravidla, jež pro zánik závazků započtením vyslovuje, dopadají i na započtení, jehož 
právním důvodem je dohoda stran. To pak vyžaduje úsilí nauky ukázat, že dohoda o započtení sice vyvěrá ze 
smluvní svobody, avšak zánik závazku na jejím základě je třeba chápat jako skutečné započtení (v poměru 
k německé právní úpravě zániku závazků započtením Berger, K. P. – op. cit. v pozn. 9, s. 10). 
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podstatě započtení, že bez jejich splnění o tento způsob zániku závazků vůbec nejde. Dohoda 

stran, jejímž výsledkem by mělo být odečtení pohledávek, jimž se nedostává vzájemnosti 

nebo jejichž předmět plnění není stejného druhu, nepředstavuje dohodu o započtení, nýbrž 

dohodu o zrušení závazků podle § 1981 nového ObčZ. Strany se tedy mohou odchýlit od 

předpokladů vzájemnosti pohledávek a stejnorodosti předmětu jejich plnění, avšak zániku 

závazků, jež učinily předmětem takové dohody, dosáhnou jiným způsobem než započtením. 

Stejně jako podle dosavadní právní úpravy je třeba lišit dohodu o započtení od 

dohody, kterou strany mezi sebou sjednávají odchylně předpoklady způsobilosti pohledávek 

k započtení. Jestliže tedy strany mezi sebou povolí jednostranné započtení pohledávek, které 

se k němu podle právních předpisů jinak nehodí, a některá ze stran poté jednostranně prohlásí 

započtení takové pohledávky nebo proti takové pohledávce, je právním důvodem zániku 

těchto pohledávek jednostranné právní jednání. Dohodou, kterou strany předtím uzavřely, se 

pouze odchýlily od právní úpravy předpokladů způsobilosti pohledávek k započtení, 

popřípadě ji vyloučily, pokud tyto předpoklady vyjadřují právní normy dispozitivní povahy. 

Dohoda, kterou se od nich strany odchýlí nebo je vyloučí, však působí jen mezi nimi a 

nezavazuje jejich právní nástupce v případě singulární sukcese.   

Jestliže se pohledávky nekryjí zcela, započte se pohledávka podle § 1982 odst. 2 část 

první věty za středníkem nového ObčZ obdobně jako při splnění. Jestliže tedy pohledávka, 

proti které započtení směřuje, nebo pohledávka použitá k započtení sestává z jistiny, úroků, 

úroků z prodlení a nákladů spojených s jejím uplatněním nebo směřuje-li započtení proti 

několika pohledávkám a pohledávka nebo pohledávky použité k započtení nepostačují 

k tomu, aby započtením vzájemné pohledávky zanikly úplně, popřípadě naopak, postupuje se 

při určení, která část pohledávky, jež sestává z jistiny, úroků, úroků z prodlení a nákladů 

spojených s jejím uplatněním, anebo v jakém pořadí několik pohledávek téže strany, které 

jsou předmětem započtení, zanikne, za obdobného použití právní úpravy započítání na plnění 

obsažené v § 1932 a 1933 nového ObčZ. Z toho především vyplývá, že právní úprava zániku 

závazků započtením povolává pravidla o započítání na plnění k obdobnému použití i při 

započtení bez ohledu na to, zda pohledávka, která sestává z jistiny a příslušenství, nebo 

několik pohledávek přísluší straně, která jednostranné započtení prohlásila, anebo straně, 

která je adresátem jednostranného právního jednání směřujícího k započtení, popřípadě 

oběma stranám. Postačí, jestliže se takové pohledávky navzájem nekryjí zcela, a nezáleží na 

tom, kdo je jejich věřitelem. 

Jinak vyjádřeno, právní jednání směřující k započtení pohledávky, která sestává 

z jistiny i příslušenství, anebo k započtení více pohledávek, jež příslušejí jedné nebo oběma 



424 
 

stranám, nemusí určit, která část pohledávky, jež sestává z jistiny i příslušenství, na jeho 

základě započtením zanikne. Obdobně nemusí určit, do jaké výše mají zaniknout jednotlivé 

pohledávky jedné nebo obou stran, které jsou předmětem započtení, jestliže se zcela nekryjí. 

V obou případech při nedostatku jiného určení nastoupí obdobné použití pravidel o započítání 

na plnění. To současně znamená, že takovému právnímu jednání, ve kterém chybí určení části 

pohledávky, jež má započtením zaniknout, nebo určení, do jaké výše má započtením 

zaniknout některá z několika pohledávek jedné nebo obou stran, nelze vytýkat neurčitost. 

Povolává-li § 1982 odst. 2 část první věty za středníkem nového ObčZ k obdobnému použití 

pravidla o započítání na plnění, zohledňuje tím podobnost zániku závazků splněním se 

zánikem závazků započtením, neboť při obou těchto způsobech zániku závazků se vyskytují 

otázky, které vyžadují řešení pomocí těchto pravidel.  

Započtení se však od splnění odlišuje tím, že zanikají současně nejméně dvě 

pohledávky. Jestliže je důvodem započtení jednostranné právní jednání, vystupuje strana, 

která započtení jednostranně prohlásila jako dlužník i věřitel zároveň. Z toho vyplývá, že při 

zániku závazků započtením je to strana, která jednostranně prohlašuje započtení, komu 

přísluší právo určit, jaká část pohledávky, jež sestává z jistiny i příslušenství, anebo která 

z několika pohledávek použitých k jednostrannému započtení nebo která z několika 

pohledávek, proti nimž jednostranné započtení směřuje, má zaniknout. Jakkoli se mají 

pravidla o započítání na plnění použít obdobně, nekryjí-li se započítávané pohledávky zcela, 

odpovídá závěr o straně, která jednostranným započtením provádí takové určení, podstatě 

započtení, v němž má tato strana dvojjediné postavení dlužníka i věřitele. Zánik pohledávky, 

proti níž jednostranné započtení směřuje, je neoddělitelně spjat se zánikem pohledávky 

použité k započtení. Právo určit, která část pohledávky, jež sestává z jistiny i příslušenství, 

nebo která z několika pohledávek má započtením zaniknout, proto může příslušet pouze 

straně, která započtení jednostranně prohlásila, třebaže v poměru k pohledávce nebo 

pohledávkám použitým k takovému započtení vystupuje jako věřitel a v právním postavení 

dlužníka je jen ohledně pohledávky nebo pohledávek, vůči nimž započtení směřuje. 

Na druhé straně adresátu právního jednání směřujícího k započtení, jenž je ovšem také 

současně v právním postavení věřitele i dlužníka, neskýtá právní úprava započtení podle § 

1982 odst. 2 nového ObčZ žádné prostředky, jimiž by mohl odporovat určení, která část 

pohledávky sestávající z jistiny i příslušenství, anebo která z několika pohledávek, jež jsou 

předmětem započtení, má zaniknout. Jako nemůže následky právního jednání směřujícího 

k započtení zvrátit ani provést rekompenzaci, nepřísluší mu ani právo zbavit účinků pořadí, v 

jakém mají části stejné pohledávky anebo několik pohledávek, jež jsou předmětem započtení, 
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zaniknout, jak je jednostranně určila druhá strana ve svém prohlášení o započtení. Přitom 

právní úprava obsažená v § 1982 odst. 2 nového ObčZ nedovoluje adresátu jednostranného 

právního jednání směřujícího k započtení dosáhnout ani toho, aby se v důsledku projevu jeho 

vůle alespoň namísto určení provedeného druhou stranou prosadila pravidla o započítání na 

plnění podle § 1932 a § 1933 nového ObčZ, jako by určení obsaženého v jednostranném 

právním jednání směřujícím k započtení nebylo.804 

Jestliže právní jednání, které směřuje k započtení, ať jde o jednostranné právní jednání 

nebo o dohodu o započtení, neurčí, jaká část pohledávky, jež sestává z jistiny i příslušenství 

má započtením zaniknout, uplatní se při obdobném použití pravidla vyjádřená v § 1932 

nového ObčZ. Má-li dlužník plnit jistinu, úroky a náklady spojené s uplatněním pohledávky, 

započte se podle § 1932 odst. 1 nového ObčZ plnění nejprve na náklady již určené, pak na 

úroky z prodlení, poté na úroky a nakonec na jistinu. Jestliže se pohledávky, jež se jako 

způsobilé k započtení setkaly, zcela nekryjí a dlužník určí, že plní nejprve na jistinu 

pohledávky, použije se obdobně § 1932 odst. 2 nového ObčZ, podle něhož se pak úročí 

náklady i úroky.805 Úroky je zde patrně třeba v souladu s § 1932 odst. 1 nového ObčZ 

rozumět jak úroky, tak úroky z prodlení. Pravidla vyjádřená v § 1932 nového ObčZ se přitom 

použijí pro peněžité i nepeněžité pohledávky. 

Při nedostatku jiného určení v právním jednání směřujícím k započtení, na jehož 

základě má zaniknout několik pohledávek jedné nebo obou stran zároveň, které se zcela 

nekryjí, se prosadí pravidla o započítání na plnění podle § 1933 nového ObčZ. Je-li dlužník 

dlužen z několika závazků k plnění stejného druhu a neurčí-li při plnění, na který dluh plní, 

započte se podle § 1933 odst. 1 nového ObčZ plnění nejprve na závazek, o jehož splnění 

věřitel dlužníka již upomenul, jinak na závazek nejméně zajištěný.806 Při stejné míře zajištění 

několika závazků se plnění započte nejprve na závazek nejdříve splatný. Má tedy i při zániku 

závazků započtením při určení, který z nich zaniká, nekryjí-li se vzájemné pohledávky stran 

zcela, rozhodující význam okolnost, zda věřitel již vyzval dlužníka ke splnění závazku. 

Jestliže věřitel již upomenul dlužníka o splnění několika nebo všech závazků, které jsou 

                                                             
804 Na rozdíl od § 396 odst. 1 BGB, který poskytuje adresátu právního jednání směřujícího k započtení právo 
určení provedenému v tomto právním jednání odporovat, a dosáhnout tak stejného stavu, jako kdyby je vůbec 
neobsahovalo. 
805 Pak ovšem dlužníkovo prohlášení o tom, že má být nejprve uspokojena jistina a až poté příslušenství 
pohledávky, pro něj postrádá hospodářský význam, jak upozorňuje Pelikánová, I. – op. cit. v pozn. 11, s. 316. 
806 Evropské návrhy zajištění závazků v souvislosti s pravidly o započítání na plnění pojímají spíše 
v hospodářském než právním významu a počítají mezi ně i solidární závazky, jež poskytují vyšší míru jistoty 
uspokojení věřitelovy pohledávky než závazky s jediným dlužníkem, anebo závazky, které lze vynutit, jež jsou 
v tomto významu zajištěny více než závazky nevymahatelné. Na to poukazuje Pelikánová, I. – op. cit. v pozn. 
11, s. 315. 
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předmětem započtení, patrně je třeba použít další hledisko pro určení pořadí, v němž mají 

započtením zaniknout, protože z § 1933 odst. 1 nového ObčZ nevyplývá, že by v takovém 

případě nastoupilo pořadí podle doby, kdy věřitel dlužníka o splnění každého závazku 

upomenul. Tímto dalším hlediskem je míra zajištění závazků.807 Teprve nejsou-li závazky, jež 

mají započtením zaniknout, vůbec zajištěny anebo jsou-li zajištěny stejnou měrou, hledí se 

k době jejich splatnosti. Podle § 1933 odst. 2 nového ObčZ se placení na náhradu škody 

započte až po splnění závazku, jehož porušením povinnost k náhradě škody vznikla, neurčí-li 

dlužník něco jiného.808 

Chybí však pravidlo o započítání na plnění, jestliže všechny pohledávky dospěly 

současně, ačkoli ve srovnatelných právních úpravách se při nemožnosti použít stanovená 

hlediska pro započítání na plnění přikazuje provést započítání na plnění poměrně na všechny 

pohledávky, které mají zaniknout.809 Jestliže však dlužník zásadně může plnit jen částečně, 

jak vyplývá z § 1930 odst. 2 nového ObčZ, a jestliže může započtením zaniknout několik 

pohledávek jedné nebo obou stran, které se zcela nekryjí, aniž jen tato okolnost způsobila 

neurčitost právního jednání dlužníka, jímž chce splnit svůj závazek, anebo právního jednání 

směřujícího k započtení, nelze takovým právním jednáním odpírat účinky spočívající v zániku 

závazků jen pro nedostatek pravidel, na kterou z několika pohledávek se má skutečné plnění 

nebo jeho náhrada započítat. Chybí-li i pravidlo, jež by dovolovalo postupovat cestou 

analogie zákona, otevírá se prostor pro uplatnění § 10 odst. 2 nového ObčZ, jenž jedná o 

analogii iuris a podle něhož se má právní případ posoudit podle principů spravedlnosti a 

zásad, na nichž spočívá nový občanský zákoník, tak, aby se dospělo se zřetelem ke 

zvyklostem soukromého života a s přihlédnutím k stavu právní nauky i ustálené rozhodovací 

praxi k dobrému uspořádání práv a povinností. Těmito hledisky ovšem lze sotva dospět 

k jinému závěru, než jaký srovnatelné právní úpravy započítání na plnění zahrnují do pravidel 

právem výslovně upravených. Jak při splnění, tak při započtení, jež nedostačují k zániku 

všech pohledávek téže strany, se tedy započítá na jednotlivé pohledávky poměrně podle jejich 

výše, nelze-li mezi nimi z jiných hledisek určit pořadí. 

                                                             
807 Zajištěním však napříště již není smluvní pokuta ani uznání dluhu, které § 2010 odst. 1 věta druhá nového 
ObčZ prohlašuje za utvrzení dluhu, jež se od zajištění odlišuje, protože se jím dluh z hospodářského hlediska 
nezajišťuje (Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku, s. 468). 
808 Jak při zániku závazků splněním, tak při započtení se však toto pravidlo uplatní, jen jde-li o závazky, jejichž 
předmět plnění je stejného druhu. V úvahu by tedy jeho použití připadalo v podstatě jen tam, kde škůdci vznikla 
povinnost nahradit škodu v penězích. Taková povinnost vznikne podle § 2951 odst. 1 věta druhá nového ObčZ, 
není-li uvedení v předešlý stav dobře možné, anebo žádá-li to poškozený. 
809 Na to upozorňuje Pelikánová, I. – op. cit. v pozn. 11, s. 316. 
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Ve srovnání s dosavadní právní úpravou přijal nový občanský zákoník jiné řešení, 

pokud jde o přípustnost podmínek a doložek času810 v právních jednáních směřujících k 

započtení. Podle § 1983 nového ObčZ se nepřihlíží k prohlášení o započtení učiněném pod 

podmínkou nebo s doložením času. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského 

zákoníku se k příčinám, pro které nový občanský zákoník zapovídá podmínky a doložení času 

v právním jednání směřujícím k započtení, nijak nevyjadřuje. Zákaz podmínek a doložení 

času v takových právních jednáních podle § 1983 nového ObčZ však zřetelně prozrazuje vliv 

předlohy německého občanského zákoníku, k němuž se ostatně důvodová zpráva k vládnímu 

návrhu občanského zákoníku vedle jiných zdrojů v obecné rovině hlásí jako vzoru pro právní 

úpravu zániku závazků započtením. Stejně jako v německém občanském právu je tedy 

důvodem zákazu podmínek a doložení času v jednostranném právním jednání, které má 

způsobit zánik závazků započtením, ochrana právního postavení adresáta takového právního 

jednání před nejistotou vyvolanou tím, že právní jednání, kterým má dojít k započtení, nabude 

účinnosti teprve v budoucnu, popřípadě nejistotou, zda vůbec a kdy by na jeho základě měly 

dotčené pohledávky zaniknout.  

Nejprve je třeba odpovědět na otázku po povaze tohoto ustanovení. Podle § 1 odst. 2 

nového ObčZ si mohou osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona, nezakazuje-li 

to zákon výslovně; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo 

právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. Důvodová zpráva 

k vládnímu návrhu občanského zákoníku k tomu uvádí, že donucující povaha právní normy 

obsažené v novém ObčZ plyne z výslovného zákazu nebo ze stanovení důsledků jeho 

porušení, kterými je neplatnost právního jednání nebo příkaz k takovému právnímu jednání 

nepřihlížet.811 Zákaz stanovení podmínek nebo doložení času v jednostranném právním 

jednání směřujícím k započtení tedy vyslovuje donucující právní norma. Důsledkem porušení 

zákazu podmínek a doložení času v právním jednání, které mělo způsobit zánik závazků 

započtením, nemá být jeho neplatnost, nýbrž se k takovému právnímu jednání nemá vůbec 

přihlížet. Podle § 554 nového ObčZ se nepřihlíží k zdánlivému právnímu jednání. Zdánlivé 

právní jednání není neplatné, ať absolutně nebo relativně, nýbrž nicotné. Nemá vůbec význam 

projevu vůle a z hlediska objektivního práva nepředstavuje právní skutečnost.  

Důsledky porušení zákazu podmínek nebo doložení času v jednostranném právním 

jednání směřujícím k započtení se tak srovnávají s absolutní neplatností. Strana se jich nemusí 

dovolávat a soud je musí vzít v úvahu, jakmile takový rozpor s § 1983 nového ObčZ zjistí. 

                                                             
810 Podle nového § 550 ObčZ jde o doložení času. 
811 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku, s. 32 
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Nelze však přehlédnout, že se podmínky a doložení času zapovídají v jednostranných 

právních jednáních směřujících k započtení. Je-li důvodem takového zákazu ochrana právního 

postavení jejich adresáta, nezbývá než klást otázku, proč by měl tento zákaz platit i tam, kde 

s podmínkou nebo doložením času není spojena nejistota o právním postavení adresáta 

takového právního jednání, zejména protože splnění podmínky závisí výlučně na jeho vůli. A 

ovšem vyvstává i otázka, zda se má tento zákaz prosadit i proti souhlasnému projevu vůle 

obou stran, jak by se podávalo z donucující povahy právní normy, která jej vyslovuje.812  

V německé právní úpravě započtení, která byla zřejmým vzorem pro § 1983 nového 

ObčZ, se projevuje nauka o jednostranných právních jednáních, jejichž obsahu jsou cizí 

podmínky. Vyloučení podmínek v takových právních jednáních má sloužit ochraně jejich 

adresáta. Z tohoto důvodu se připouští výjimka ve prospěch podmínek, jejichž splnění závisí 

výlučně na vůli adresáta těchto právních jednání. Z právní úpravy obsažené v novém 

občanském zákoníku nevyplývá, že by sledovala jiný účel než její předloha. Je-li proto 

důvodem zákazu podmínek v jednostranném právním jednání, které má způsobit započtení, 

podle § 1983 nového ObčZ ochrana právního postavení adresáta takového právního jednání, 

je na místě považovat i podle této právní úpravy za dovolené takové podmínky, jejichž 

splnění může přivodit pouze adresát tohoto právního jednání, protože právní jednání, jež je 

obsahuje, u něj nevyvolává nejistotu, pokud jde o jeho právní postavení, jíž by bylo třeba 

zákazem vysloveným v § 1983 nového ObčZ bránit.813 

I když důsledkem porušení zákazu podmínek a doložení času v právních jednáních 

směřujících k započtení nemá být neplatnost právního jednání, ale jeho nicotnost, musí se i 

zde hledět stejně jako u neplatnosti na smysl a účel zákona. Podle § 580 odst. 1 nového ObčZ 

je neplatné právní jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které 

odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje. Rozpor se zákonem proto 

nezpůsobuje neplatnost za všech okolností, ale jen tam, kde takový následek vyvěrá ze smyslu 

a účelu zákona. Třebaže toto omezení následků rozporu právního jednání se zákonem nový 

občanský zákoník spojuje jen s neplatností, mělo by se uplatnit i pro nicotnost právních 

jednání. Má-li proto být následkem překročení zákonného zákazu nicotnost právního jednání, 

musí se takový následek projevit jen v případech, kdy to odpovídá smyslu a účelu 

                                                             
812 Podobnou otázku klade Kavan, P. – Črta o povaze započtení pohledávek jako pokus o funkční výklad, Právní 
fórum 2011, č. 8, s. 356. 
813 Jäger, M. – Podmínky a doložky času v právních úkonech směřujících k započtení, Právní rozhledy, 2012, č. 
15-16, s. 527 
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sledovanému porušeným zákazem. Kde smysl ani účel zákona tento následek nevyžaduje, 

není ani důvod stíhat jeho porušení nicotností právního jednání.814 

Adresát jednostranného právního jednání, které zasahuje do jeho právního postavení, 

má být chráněn před nejistotou o tom, zda a kdy nastanou právní následky předvídané 

takovým právním jednáním. Taková ochrana je namístě, nezávisí-li nástup těchto právních 

následků na jeho vůli, ale naopak je povinen strpět je v důsledku právního jednání, které je 

projevem vůle jiné osoby. Ochranu před nejistotou spojenou s podmínkou nebo doložením 

času v jednostranném právním jednání by však zákon neměl jeho adresátu vnucovat. Jestliže 

proto adresát jednostranného právního jednání, kterým jiná osoba zasahuje do jeho právního 

postavení, předem vyslovil souhlas s tím, že účinnost takového právního jednání má záviset 

na podmínce nebo doložení času, měly by se k takovému právnímu jednání připínat sledované 

právní následky. Pak i jednostranné právní jednání směřující k započtení by mělo být platné, i 

když obsahuje podmínku nebo doložení času, jestliže s nimi jeho adresát vyslovil souhlas.  

Tím spíše by pak bylo třeba připustit podmínky a doložení času v dohodě o započtení. 

Jakkoli se § 1983 nového ObčZ podle jeho slovního vyjádření vztahuje jen na jednostranná 

právní jednání, jde zdánlivě o pravidlo společné vůbec právním jednáním, která jsou právním 

důvodem zániku závazků započtením. Dohoda o započtení totiž podle § 1991 nového ObčZ 

pouze odstraňuje překážku spočívající v zákazu jednostranného započtení, jenž je vysloven 

dispozitivní právní normou. Právní postavení stran by se však i zde chránilo proti jejich 

projevené vůli. Jestliže uzavřely dohodu o započtení a součástí jejího obsahu učinily 

podmínku nebo doložení času, daly současně najevo, že jsou s nejistotou týkající se účinků 

takového právního jednání srozuměny, a proto není k jejich ochraně třeba zasahovat. Jinými 

slovy, smysl ani účel zákazu podmínek a doložení času v právním jednání směřujícím 

k započtení se nenaplňuje, pokud obě strany projevily shodnou vůli, kterou podmínku nebo 

doložení času v právním jednání, jež má přivodit zánik závazků započtením, připustily, ať 

souhlasem adresáta jednostranného právního jednání směřujícího k započtení nebo v dohodě o 

započtení.815  

Přesto se jeví donucující povaha § 1983 nového ObčZ jako nepřiměřená. Pokud je 

důvodem zákazu podmínek a doložení času v jednostranném právním jednání, které má 

způsobit zánik závazků započtením, ochrana adresáta tohoto právního jednání, jehož právní 

                                                             
814 Ze stejných důvodů by nadále měla být přípustná eventuální námitka započtení (na to poukazuje i Dvořák, B. 
– op. cit. v pozn. 676, s. 272). Ani v tomto případě není druhá strana vystavena nepřiměřené nejistotě o svém 
právním postavení, protože účinnost právního jednání směřujícího k započtení je vázána na úsudek soudu o 
pohledávce druhé strany. Rozhodnutí soudu proto nejistotu spojenou s podmínkou odklidí.  
815 Jäger, M. – op. cit. v pozn. 813, s. 528 
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postavení by jím bylo dotčeno bez ohledu na jeho vůli, bylo by spíše na místě připustit 

odchylnou dohodu. Její význam je přitom shodný, ať je vyjádřena souhlasem adresáta 

jednostranného právního jednání směřujícího k započtení s podmínkou nebo doložením času, 

anebo uzavřením dohody o započtení, která podmínku nebo doložení času obsahuje. Ani 

právní následek porušení zákazu podmínek a doložení času v právním jednání směřujícím 

k započtení neodpovídá skutečnému významu této právní úpravy. Jestliže totiž jednostranné 

právní jednání směřující k započtení obsahuje v rozporu s § 1983 nového ObčZ podmínku 

nebo doložení času, aniž by s tím jeho adresát předem projevil souhlas, jde o nicotné právní 

jednání. Ani dodatečný souhlas adresáta pak následek porušení tohoto zákazu nemůže 

odklidit, i když jde o pravidlo stanovené výlučně na jeho ochranu. Sledovanému významu 

právní úpravy by jako následek porušení stanoveného zákazu tedy odpovídala spíše relativní 

neplatnost právního jednání podle § 586 odst. 1 nového ObčZ.816 Pak by souhlas adresáta 

s podmínkou nebo doložením času představoval důvod zhojení neplatnosti a jednostranné 

započtení, které by obsahovalo podmínku nebo doložení času, by mělo následky platného 

právního jednání, jestliže s podmínkou nebo doložením času jeho adresát alespoň dodatečně 

vyslovil souhlas. Místo toho však má jít o právní jednání nicotné.  

 Ani za účinnosti nového občanského zákoníku patrně nebude možné připustit, aby 

právní jednání, které má způsobit započtení pohledávek, obsahovalo rozvazovací podmínku 

nebo doložení času, které by na uplynutí stanovené doby vázalo zánik jeho účinnosti, a to i 

kdyby s tím obě strany souhlasily nebo i kdyby šlo o podmínku, jejíž splnění závisí výlučně 

na vůli adresáta jednostranného právního jednání směřujícího k započtení. K takové podmínce 

nebo doložení času by se za obdobného použití § 548 odst. 1 věta druhá nového ObčZ nemělo 

přihlížet, protože by jinak vedly k obnovení pohledávek, které již jednou započtením zanikly. 

Obnovení pohledávek, které zanikly, je však zásadně nepřípustné. 

 

9. Okamžik účinků započtení 

   

 Podle § 1982 odst. 2 věta druhá nového ObčZ nastávají účinky započtení, jež spočívají 

v zániku pohledávek, které jsou předmětem započtení, k okamžiku, kdy se obě pohledávky 

staly způsobilými k započtení.817 Předmětem započtení se přirozeně mohou stát i více než dvě 

pohledávky, aniž by se pro ně musel vyhledávat jiný okamžik, ke kterému započtením 

                                                             
816 Tamtéž 
817 Tato úprava připomíná § 265 věta druhá zákoníku mezinárodního obchodu, podle něhož účinky započtení 
nastávaly v okamžiku, kdy se oba nároky staly způsobilými k započtení. 
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zaniknou. Právním důvodem započtení je jednostranné právní jednání některé strany 

závazkového právního vztahu, jehož obsahem jsou pohledávky, které mají započtením 

zaniknout, anebo dohoda o započtení. Podle § 1982 odst. 1 věta druhá nového ObčZ lze k 

jednostrannému započtení přistoupit, jakmile straně, která je prohlašuje, vznikne právo 

požadovat uspokojení vlastní pohledávky a plnit svůj vlastní dluh. Právní úprava zániku 

závazků započtením podle nového občanského zákoníku tedy především zřetelně rozlišuje 

mezi okamžikem, kdy jedna nebo obě strany závazkového právního vztahu činí právní jednání 

směřující k započtení, a okamžikem, kdy pohledávky, které jsou předmětem započtení, v jeho 

důsledku zaniknou. 

Z toho především vyplývá, že se nový občanský zákoník přidržel pojetí zpětných 

účinků započtení, jež je vlastní jak dosavadnímu vývoji právní úpravy zániku závazků 

započtením na našem území, tak pojetí započtení v kontinentálně evropském právním 

systému, a to bez ohledu na to, že se právní úpravy započtení rozcházejí v řešení otázky, zda 

účinky započtení pohledávek nastávají již jejich samotným setkáním jako způsobilých 

k započtení, nebo teprve v důsledku projevu vůle jedné strany nebo obou stran závazkového 

právního vztahu, jehož jsou takové pohledávky obsahem. I v době účinnosti nového 

občanského zákoníku tedy zpětné účinky započtení odklidí důsledky prodlení se splněním 

závazku, který započtením zanikl, pokud nastaly v období od jeho setkání se vzájemnou 

pohledávkou dlužníka za věřitelem do okamžiku, kdy nastala účinnost právního jednání 

směřujícího k započtení. Zpětné účinky započtení současně odpovídají výjimce stanovené ve 

prospěch jednostranného započtení promlčených pohledávek podle § 617 odst. 2 a § 1989 

odst. 1 nového ObčZ, pokud se staly způsobilými k započtení dříve, než jejich promlčení 

nastalo. Na druhé straně však účinky zániku závazků započtením mohou nastat i ex nunc, 

zejména jde-li o započtení pohledávek, jež nejsou způsobilé k jednostrannému započtení, na 

základě dohody stran. 

Jestliže se pohledávky setkaly jako způsobilé k započtení a teprve po jejich setkání 

některý z předpokladů způsobilosti pohledávek k započtení odpadl, aniž by do té doby některá 

strana nebo obě strany projevily vůli přivodit započtením jejich zánik, a teprve později se 

jejich způsobilost k započtení opět obnovila, je třeba přimykat účinky započtení k okamžiku, 

kdy se jako způsobilé k započtení setkaly později, ledaže se na skutečnost, v jejímž důsledku 

jejich způsobilost k započtení původně odpadla, hledí, jako by vůbec nenastala, například 

bylo-li takovou právní skutečností relativně neplatné právní jednání, jehož neplatnosti se 

oprávněná osoba dovolala. Předpoklady způsobilosti pohledávek k započtení mohou 

odpadnout zejména v důsledku změny v osobě věřitele nebo dlužníka některé z pohledávek 
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nebo v důsledku dohody stran o změně v obsahu pohledávky. Změní-li se pak osoby věřitele 

nebo dlužníka znovu tak, že se obnoví vzájemnost pohledávek, anebo dojde-li ke změně 

předmětu plnění pohledávky tak, že mezi pohledávkami znovu nastoupí stejnorodost 

předmětu plnění, obnoví se i jejich způsobilost k započtení. 

Právní úprava okamžiku zániku pohledávek započtením podle § 1982 odst. 2 věta 

druhá nového ObčZ současně opouští hledisko dospělosti pohledávek, které je pro určení 

tohoto okamžiku významné podle dosavadní právní úpravy.818 Splatnost pohledávek zůstává 

jedním z předpokladů jejich způsobilosti k započtení tam, kde se kryje s předpokladem 

vymahatelnosti pohledávky vyjádřeným v § 1987 odst. 1 nového ObčZ, jehož dílčím 

projevem je i oprávnění strany žádat uspokojení pohledávky použité k započtení, jak je 

vyhledává § 1982 odst. 1 věta druhá nového ObčZ, a s předpokladem vyjádřeným jako 

oprávnění plnit vlastní dluh, jenž odpovídá pohledávce, proti které započtení směřuje. I 

z hlediska těchto předpokladů způsobilosti pohledávek k započtení však přestane mít splatnost 

pohledávek význam, smí-li strana žádat splnění své pohledávky nebo splnit svůj závazek bez 

ohledu na splatnost. Z těchto důvodů se také právní úprava zániku závazků započtením podle 

nového občanského zákoníku obejde bez vyslovení nepřípustnosti započtení splatné 

pohledávky proti pohledávce, jejíž splatnost dosud nenastala.   

Pravidlo, jímž se určuje okamžik zániku pohledávek započtením podle § 1982 odst. 2 

věta druhá nového ObčZ má podobně jako v dosavadní právní úpravě započtení dispozitivní 

povahu. Strany se tedy od něj mohou odchýlit, a to především v dohodě o započtení. 

Uzavřou-li dohodu o započtení pohledávek, které jsou způsobilé i k jednostrannému 

započtení, aniž by určily okamžik jejich zániku započtením, prosadí se ovšem úprava určení 

tohoto okamžiku podle § 1982 odst. 2 věta druhá nového ObčZ. Chybí-li určení okamžiku 

zániku pohledávek, které nejsou způsobilé k jednostrannému započtení, v dohodě stran, 

kterou jejich započtení ujednaly, nemůže se k okamžiku, kdy se takové pohledávky staly 

způsobilými k započtení, hledět, protože se takovým pohledávkám některého z předpokladů 

způsobilosti k započtení, jež lze překonat uzavřením dohody o započtení, nedostává. Proto 

v takovém případě jejich zánik spadá vjedno s účinností dohody o započtení. Strany však 

mohou mezi sebou odchylně určit okamžik, ke kterému má nastat zánik jejich vzájemných 

pohledávek započtením, i pro započtení na základě jednostranného právního jednání. 

Prohlásí-li pak některá z nich v době trvání takové dohody započtení jednostranně, spravuje 

se určení okamžiku, kdy mají zaniknout pohledávky, k jejichž započtení její prohlášení 
                                                             
818 Obdobně Handlar, J. – op. cit. v pozn. 792, s. 848 – 849 
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směřuje, takovou dohodou, protože se jí strany odchýlily od dispozitivní právní úpravy tohoto 

okamžiku. 
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Abstrakt 

 

Přestože započtení představuje jeden z nejčastějších způsobů zániku závazků jinak než 

splněním, zabývá se jím současná odborná literatura jen v jeho dílčích projevech. Soustavné 

zpracování tohoto způsobu zániku závazků však chybí. Pokles pozornosti věnované zániku 

závazků započtením patrně přetrvává z doby, v níž započtení jako způsob zániku závazků cizí 

ústředně řízenému národnímu hospodářství ustoupilo do pozadí.  

Úvodní část se proto zabývá především podstatou započtení, dále jeho poměrem k 

zániku závazků splněním, jakož i místem započtení ve veřejném právu. Kapitola, která 

pojednává o podstatě započtení, se usiluje oprostit od jeho chápání prostřednictvím 

hospodářského významu tohoto způsobu zániku závazků a přiblížit se jeho právní podstatě. 

Tuto podstatu lze nahlížet jak pohledem dlužníka, který se započtením zprošťuje svého 

závazku, tak pohledem věřitele, který i bez souhlasu druhé strany závazkového právního 

vztahu a bez nutnosti uplatnit svou pohledávku u soudu nebo jiného orgánu dosahuje jejího 

náhradního uspokojení. Přitom obě strany vystupují současně jako dlužníci i věřitelé 

pohledávek, které mají započtením zaniknout. Právo přivodit jednostranným právním úkonem 

zánik závazků započtením představuje majetkovou hodnotu, jíž se má poskytovat ochrana a 

které strana, jíž přísluší, zásadně nemůže být zbavena, aniž by s tím projevila souhlas. 

Stanovení vzájemného vztahu mezi započtením a splněním dovoluje odpovědět na 

otázku, v jakém rozsahu jsou právní předpisy, které upravují zánik závazků splněním, 

použitelné i pro započtení, chybí-li zvláštní pravidlo o zániku závazků započtením. Započtení 

se jeví jako náhrada za splnění, a proto vykazuje podobu se splněním, neboť jde v obou 

případech o způsob zániku závazků s uspokojením věřitele. Na druhé straně vykazuje i 

odlišnosti, které nelze přehlédnout při řešení otázek, pro něž se nabízí obdobné použití 

pravidel stanovených pro zánik závazků splněním. 

Ačkoli započtení je jev, jehož původ je v soukromém právu, přesto započtením 

zanikají i veřejnoprávní povinnosti. Složitý a dosud nevyřešený vztah mezi soukromým a 

veřejným právem sotva dovoluje poskytnout jistou odpověď na všechny otázky spojené se 

započtením v oblasti veřejného práva. Zatímco v soukromém právu mohou strany přivodit 

zánik závazků započtením všude tam, kde to nezakazuje právní předpis nebo jejich dohoda, 

platí v oblasti veřejného práva opak a veřejnoprávní povinnosti mohou započtením zaniknout 

jen v případech, ve kterých to právní normy v oblasti veřejného práva dovolují. V našem 

prostředí je pak vyloučeno setkání veřejnoprávních a soukromoprávních pohledávek jako 

způsobilých k započtení. 
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Druhá část navazuje na úvodní výklady o započtení srovnávacím pohledem. První 

kapitola této části podává stručný přehled o vývoji pojetí započtení od římského práva a jeho 

odrazu ve velkých evropských kodifikacích soukromého práva. V dalších kapitolách následují 

výklady o právní úpravě zániku závazků započtením v zemích naší právní oblasti, a to 

v Rakousku, Německu a ve Švýcarsku. Srovnání těchto právních úprav umožňuje vysledovat 

mnoho podobností společných nejen pro ně navzájem, ale i s právní úpravou započtení u nás. 

Jde především o právní důvod započtení, kterým je pravidelně právní úkon, zatímco 

především v románské oblasti převládá pojetí ipso iure compesatur. Tuto část uzavírá 

kapitola, která se zabývá akademickými návrhy, jež vznikly v souvislosti s úsilím o vyšší 

stupeň sblížení vnitrostátního práva členských států Evropské unie v oblasti soukromého 

práva. Přihlíží se i k Principům smluv uzavíraných v mezinárodním obchodě, které vydává 

Mezinárodní institut pro unifikaci soukromého práva. 

V třetí části se popisuje vývoj právní úpravy zániku závazků započtením 

v kodifikacích soukromého práva na našem území. První kapitola této části se věnuje převzetí 

obecného zákoníku občanského po vzniku československého státu a úsilí o rekodifikaci a 

sjednocení soukromého práva v Československu. Jeho výsledkem byl vládní návrh 

československého občanského zákoníku z roku 1937, k jehož přijetí však již nedošlo. Přesto 

má tento návrh význam i pro další vývoj soukromého práva u nás, včetně vývoje právní 

úpravy zániku závazků započtením. Již občanský zákoník z roku 1950 navzdory důvodům, 

pro které vznikl, zřetelně čerpá z návrhu občanského zákoníku z roku 1937. Jak vyplývá 

z výkladů o právní úpravě započtení podle občanského zákoníku z roku 1950 obsažených 

v druhé kapitole této části, tato jejich souvislost se plně projevuje i v podobě pravidel o zániku 

závazků započtením. 

Další kapitoly třetí části podávají výklad o kodifikacích, které vznikly na místě 

soukromého práva počátkem šedesátých let, a to o právní úpravě započtení obsažené 

v občanském zákoníku, ve znění účinném před 1. 1. 1992, hospodářském zákoníku a zákoníku 

mezinárodního obchodu. S výjimkou zákoníku mezinárodního obchodu však v porovnání 

s předchozím vývojem došlo k podstatnému zjednodušení této právní úpravy, které odráželo 

celkový pokles významu započtení mezi způsoby zániku závazků. 

Systém nyní účinné právní úpravy započtení popisuje čtvrtá část. Pravidla o zániku 

závazků započtením vedle občanského zákoníku obsahují i obchodní zákoník a zákon o 

rodině. Započtení je po rekodifikaci pracovního práva přípustné i v oblasti pracovního práva. I 

v právní úpravě zániku závazků započtením se projevuje, nakolik obchodní zákoník vystupuje 

ze své úlohy zvláštního právního předpisu ve vztahu k občanskému zákoníku jako 
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společnému základu soukromého práva. Zvláštní ustanovení o započtení, která obchodní 

zákoník obsahuje, jen málo navazují na právní úpravu započtení podle občanského zákoníku a 

náležela by v mnoha ohledech právě do obecné právní úpravy, protože ve skutečnosti 

nevyjadřují zvláštnosti obchodních závazkových vztahů. V důsledku toho je pak třeba řešit 

otázku, jaká pravidla zániku závazků započtením se mají použít, jestliže se setkají 

pohledávky, z nichž některá se spravuje pouze občanským zákoníkem, zatímco jiná je 

obsahem obchodního závazkového vztahu. Pro řešení této otázky byl přijat závěr, že zvláštní 

ustanovení o započtení podle obchodního zákoníku se použijí jen při započtení pohledávek, 

z nichž všechny vyplývají z obchodních závazkových vztahů. 

V páté části se podává výklad o jednotlivých předpokladech zániku závazků 

započtením podle nyní účinné právní úpravy. Jde o vzájemnost pohledávek, stejnorodost 

předmětu jejich plnění, přípustnost započtení a právní důvod započtení. Jednotlivé kapitoly 

věnované těmto předpokladům pojednávají o jejich podstatě a významu, jakož i o výjimkách, 

které z nich povolují právní předpisy, popřípadě které mohou sjednat strany. Přitom usilují 

neztrácet ze zřetele právní podstatu započtení, zejména při řešení sporných nebo opomíjených 

otázek zániku závazků započtením podle současné právní úpravy. Další kapitoly této části se 

pak věnují vztahu mezi započtením a započítáním na plnění, který má význam v případě, že 

započtením má na jedné nebo obou stranách zaniknout současně několik pohledávek, a dále 

okamžiku účinků započtení, zejména dopadu jeho zpravidla zpětných účinků na práva a 

závazky stran, a povaze právní úpravy stanovení tohoto okamžiku. 

Šestá část pojednává o započtení některých skupin pohledávek, s nímž jsou spojeny 

obtíže při použití právní úpravy. Jde o nesplatné pohledávky, promlčené a další naturální 

pohledávky, pohledávky z bankovních obchodů, zastavené pohledávky a pohledávky 

směnečné a šekové. Přitom se klade důraz na jejich zánik započtením v obchodních 

závazkových vztazích. Následuje část, která se věnuje podmínkám započtení v procesním 

právu. Přitom se důsledně vychází z hmotněprávního pojetí započtení a pozornost se věnuje 

podmínkám jeho prosazení v jednotlivých fázích řízení před soudem. Stranou nezůstává ani 

eventuální námitka započtení, která se v této práci považuje za podmíněný právní úkon, a 

význam rozhodčí smlouvy pro možnost vznést v řízení před soudem námitku započtení 

pohledávky, na kterou se rozhodčí smlouva vztahuje.   

 O právní úpravě zániku závazků započtením podle nového občanského zákoníku 

pojednává osmá část. Po první kapitole, která se pokouší o třídění předpokladů započtení 

podle této právní úpravy a o vystižení její povahy, následují kapitoly věnované jednotlivým 

předpokladům započtení podle takto stanoveného třídění, na které navazuje kapitola o 
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okamžiku účinků započtení podle nového občanského zákoníku. Tato část sleduje rovněž 

rozdíly mezi nyní účinnou právní úpravou započtení a jeho právní úpravou v novém 

občanském zákoníku. Přitom přihlíží i ke zvláštním pravidlům obsaženým v zákoně o 

obchodních korporacích. 
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Abstract 

 

Although set-off represents one of the most frequent processes of the discharge of 

obligations unlike performance, the contemporary specialized literature deals with it only in 

its fragmentary exposures. However, there is no systematic elaboration of this process of the 

discharge of obligations. The regress of the attention paid to the discharge of obligations by 

set-off apparently persists from the time, when set-off as a process of the discharge of 

obligations, which was unfamiliar with the central directed political economy, receded into 

the background.  

Therefore the exordium deals with the essence of set-off first of all, further with its 

relationship to the discharge of obligations by performance as well as with the position of set-

off in public law. The chapter treating of the essence of set-off aims to void of its 

understanding by the economic connotation of this process of the discharge of obligations and 

to get near to its law essence. It is possible to think of this essence both from the viewpoint of 

the debtor who waives an obligation and from the viewpoint of the creditor who gains a 

substitutionary satisfaction of his receivable without an acceptance of the other party of an 

obligation relationship and without the necessity to enforce this receivable by a court or other 

authority. At the same time the both parties act as debtors and creditors of the receivables 

which should become extinct by set-off. The right to set-off by a one-sided legal act 

represents an asset value which should be protected. In principle the party held this value 

cannot be relieved of it without expressing its acceptance. 

A formulation of the relationship between set-off and performance allows to answer 

the question to which extent legal enactments regulating the discharge of obligations by 

performance can be applied for set-off, if there is no special rule of the discharge of 

obligations by set-off. Set-off appears as a compensation for performance. Therefore it shows 

a resemblance of performance, because it concerns a process of the discharge of obligations 

with satisfaction of the creditor in the both cases. On the other side it shows differences too, 

which are not to disregard for the solutions to the questions that may be solved by an 

application of rules of performance with appropriate adaptations. 

Although set-off is a phenomenon which origins from private law, receivables 

governed by public law extinguish by set-off too. A complicated and so far unsolved 

relationship between private and public law does not allow to give a certain answer to all 

questions associated with set-of in the area of public law. While in private law are the parties 

allowed to make extinct obligations by set-off everywhere it is not prohibited by a legal 
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enactment or their agreement, in the area of public law there is applied a contraposition and 

obligations governed by public law can become extinct by set-off only in the cases, where it is 

allowed by rules of public law. In our environments there is impossible a coexistence of 

receivables governed by public and private law as capable to be set-off. 

The second section takes up the introductory explanations by a comparative view. The 

first chapter of this section reports back a brief overview of the development of the concept of 

set-off from the Roman law and its reflecting in the big European codifications of private law. 

Explanations about legal regulations of the discharge of obligations by set-off in countries of 

our law territory come after in following chapters, namely in Austria, Germany and 

Switzerland. The comparison of these legal regulations allows to discover a lot of similarities 

not only for each other but to the legal regulations of set-off in our country too. It concerns the 

legal ground of set off first of all, that is a legal act as a rule, while the concept of ipso iure 

compensatur dominates particularly in Latin countries.  This section is brought to the end by a 

chapter which deals with academical proposals that were caused in connection with efforts on 

a higher level of approximation of national laws of EU member states in the area of private 

law. It is made provision for the Principles of International Commercial Contracts which are 

issued by the International Institute for the Unification of Private Law. 

The development of the legal regulations of the discharge of obligations by set-off in 

the codifications of private law in our country is described in the third section.  The first 

chapter of this section is addressed to the reception of the General Civil Code after the 

constitution of the Czechoslovak state and the effort on a recodification and unification of 

private law in Czechoslovakia, whose result was the Government bill on the Czechoslovak 

Civil Code of 1937, which was not passed yet. Despite of that is the bill signified also for the 

further development of private law in our country, including the legal regulations the 

discharge of obligations by set-off. Already the Civil Code of 1950 clearly draws from the bill 

of the Civil Code from 1937, contrary to the reasons, which it was caused by. As shown the 

explanations about the legal regulations of set-off according to the Civil Code of 1950 

contained in the second chapter of this section, this continuity is expressed fully in the form of 

rules of the discharge of obligations by set-off. 

Next chapters of the third section explain the codifications which originated in early 

sixtieth in place of private law, namely the legal regulations of set-off contained in the Civil 

Code as amended by subsequent acts before 1. 1. 1992, in the Economic Code and the Code 

of the International Trade. Except for the Code of the International Trade it came to a 

substantial simplification of these legal regulations in comparison to the previous 
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development. It reflected a general decrease of importance of set-off among processes of the 

discharge of obligations. 

The system of the legal regulations of set-off, which is now effective, is described in 

the forth section. Beside the Civil Code are the rules of the discharge of obligations by set-off 

contained in the Commercial Code and in the Family Act too. After a recodification of the 

labour law is set-off admissible in the area of the labour law. It becomes evident in the legal 

regulations of set-off too, to what extent the Commercial Code oversteps its task as a special 

legal enactment in the relationship to the Civil Code as a common basis of private law. The 

special regulations of set-off which are contained in the Commercial Code are only few 

connected to the legal regulations of set-off according to the Civil Code. They would 

appertain just to the common legal regulations in many aspects, because they do not express 

particularities of commercial obligation relationships. As a result is the question to solve, 

which rules of the discharge of obligations by set-off should by apply, if receivables meet 

each other and one of them is regulated only by the Civil Code while the other belongs to a 

commercial obligation relationship. For the solution of this question was accepted the 

conclusion, that special legal regulations of set-off according to the Commercial Code should 

by applied only for set-off of receivables each of which result from commercial obligation 

relationships. 

The fifth section explains individual conditions of the discharge of obligations by set-

off according to the legal regulations, which is now effective. It concerns the mutuality of 

receivables, the same kind of their performance, the admissibility of set-off and a legal ground 

of set-off. Odd chapters which are addressed to these conditions of set-off deal with theirs 

essence and value as well as with exceptions from these conditions which are provided by 

statutory acts or by the parties´ agreements. In so doing it aims to look on the essence of set-

off, especially by the solution of disputable or marginalized questions of the discharge of 

obligations by set-off according to the contemporary legal regulations. Following chapters of 

this section explain the relationship between set-off and imputation that is important if several 

receivables on the one or both sides shall become extinct by set off at the same time, and 

further the moment of effects of set-off, especially importance of its retroactive effects to the 

parties´ rights and obligations and the nature of the legal regulations of this moment. 

The sixth section deals with set-off of several groups of receivables to those 

difficulties in applying of the legal regulations are connected. It concerns receivables that are 

not yet due, statute-limitated and other not enforceable receivables, receivables arising from 

banking business, pledged receivables and receivables arising from bills of exchange and 
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cheques.  The accent is put on theirs discharge by set-off within commercial obligation 

relationships. The following section deals with set-off within the remedial law. It is supported 

the concept of set-off as an institution of the material law and attention is paid to conditions of 

its enforcement in odd stadiums of the proceedings. An eventual objection of set-off which is 

considered to be a conditioned legal act in these thesis and the importance of an arbitration 

agreement for the admissibility of an objection of set-off of a receivable submitted this 

agreement with a court are not left out, too.   

 The eighth section deals with the legal regulations of the discharge of obligations by 

set-off in the new Civil Code. After the first chapter that tries to classify the conditions of set-

off according to these legal regulations and to describe its nature follow chapters which are 

addressed to odd conditions of set-off in accordance with the defined classification. To these 

chapters is linked a chapter about the moment of effects of set-off according to the new Civil 

Code. This section observes differences between the legal regulations of set off which is now 

effective and its legal regulations in the new Civil Code as well. So doing it has respect also to 

the special rules which are contained in the Business Corporation Act. 
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