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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


