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Úvod 
 

Tématem mé diplomové práce jsou specifika splatnosti dluhů vzniklých ze vztahů mezi 

podnikateli a možnosti jejich vymáhání. Zejména se soustředím na splatnost dluhů 

v případě odložených plateb. 

Toto téma považuji za aktuální, neboť platební morálka je důležitým ukazatelem 

celkové situace v ekonomice. Opožděné platby narušují tržní rovnováhu a mohou vést 

k situaci, kdy se i jinak ekonomicky zdravý a silný subjekt dostane do tzv. druhotné 

platební neschopnosti.   

V úvodní části práce nejprve definuji základní pojmy, které budu v práci používat, 

zejména pojem podnikatelská činnost, splatnost dluhu a odložená platba.  Dále se 

zabývám vývojem splatnosti dluhů v českém právním řádu.  

Těžištěm této práce je současná právní úprava v občanském zákoníku. Jelikož je tato 

právní úprava výsledkem implementace evropské směrnice, zaměřím se ještě před 

rozborem současného právního stavu na vývoj související unijní legislativy. 

V dalších částech se věnuji otázkám splatnosti dluhů z více praktického hlediska. Mým 

záměrem je zjistit, jaká je skutečná doba splatnosti, resp. nakolik má na dobu splatnosti 

vliv právní regulace. Tyto otázky mohou zodpovědět především sami podnikatelé. Pro 

získání co nejreprezentativnějšího vzorku odpovědí jsem se rozhodla neprovádět vlastní 

výzkum splatnosti, ale využít výzkumy provedené velkými analytickými společnosti 

v různých zemích.  

Pro zlepšení platební morálky je nutné zjistit, proč vlastně k prodlení s úhradou plateb 

dochází. V návaznosti na identifikaci důvodů se tedy následně věnuji možnostem 

zabránění prodlení s úhradou dluhů, nebo alespoň zmírnění následků prodlení pro 

věřitele. 

Pokud se nepodaří prodlení s úhradou dluhu zabránit, má věřitel možnost vymáhat svou 

pohledávku i soudní cestou. V jedné ze závěrečných kapitol této práce se proto zabývám 

soudním řízením a případně dalšími metodami řešení sporů o úhradu dluhů. 

Zvláštní postavení má v této práci insolvenční řízení. Insolvence dlužníka je na jedné 

straně důvodem pro neplacení dluhů, na druhé straně je výsledkem kumulace dluhů na 
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straně dlužníka. Proto se hodlám věnovat i insolvenčnímu řízení, nikoliv však 

komplexně, ale jen do té míry, ve které se týká splatnosti pohledávek a jejich vymáhání. 

Ve své práci bych chtěla především zjistit, zda se po zavedení zákonných limitů doby 

splatnosti změnila i reálná doba splatnosti v podnikatelském prostředí. Na základě 

srovnání dob splatnosti v různých státech zvolím státy, na jejichž právní úpravu se 

zaměřím podrobněji, a pokusím se zjistit, jaké odlišnosti by mohly na rozdíly v dobách 

splatnosti působit. 

Dále mě zajímá, jaké existují možnosti vymáhat pohledávky i mimo sporné soudní 

řízení, a zda by tyto alternativy bylo možné využít i pro účely řešení pohledávek.  

Jako metodu své práce jsem zvolila analýzu současných i dříve platných právních 

předpisů na české i unijní úrovni a související odborné literatury a judikatury. Dále 

provedu komparaci české a vybraných zahraničních právních úprav. 
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1. Podnikatelské závazky 

Předmětem této práce jsou dluhy vznikající ze vztahů mezi podnikateli. V této úvodní 

kapitole tedy definuji závazky obecně a podnikatelské závazky. Dále se již zaměřím na 

právní úpravu splnění dluhu a především na pojem odložená platba a na vztah odložené 

platby a splatnosti.   

1.1. Závazky obecně a podnikatelské závazky 

Občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, obsahuje definici závazků, 

která se liší od předchozí právní úpravy v občanském zákoníku 1964 (závazkové vztahy 

obecně) i v obchodním zákoníku (úprava obchodních závazkových vztahů).  

Základním ustanovením závazkového práva je § 1721 OZ, podle kterého má věřitel ze 

závazku „právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo 

splněním dluhu uspokojit“. Následující § 1722 OZ potom dále upřesňuje, že dluh, resp. 

pohledávka, musí mít majetkovou povahu. 

Ze znění § 1721 OZ vyplývá, že v oblasti závazků došlo k významné terminologické 

změně. Zatímco pojem „závazek“ v současné době označuje to, co § 488 ObčZ 1964 

nazýval „závazkovým právním vztahem“. Pojem „závazek“, který se v právních 

předpisech vyskytoval před rokem 2014, byl přitom nahrazen klasickým civilistickým 

termínem „dluh“. 

Občanský zákoník má sloužit jako obecný kodex soukromého práva, který „jednotně 

shrnuje hlavní masu právních pravidel vztahujících se k soukromým právním 

záležitostem společným všem osobám“.1 Proto i úprava závazků, včetně závazků 

podnikatelských, je v občanském zákoníku zásadně jednotná.  

Navzdory této jednotnosti proklamované v důvodové zprávě k občanskému zákoníku je 

ovšem nutné brát v úvahu, že pro spotřebitele, podnikatele i další specifické subjekty 

musí existovat určité zvláštnosti.2 Proto i v rámci obecné části závazkového práva 

v občanském zákoníku nalezneme řadu ustanovení, která právě tyto odlišnosti 

                                                 
1 Eliáš, Karel a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha: 

Sagit, 2012, str. 50. ISBN 978-80-7208-922-2. 
2 Šilhán, Josef. Předpoklady vzniku úroků z prodlení dle nového občanského zákoníku. In: 

Obchodněprávní revue 1/2014, str. 5. 
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zohledňují. Jako příklad lze uvést § 1751 odst. 3 OZ umožňující širší využití 

obchodních podmínek při uzavírání smlouvy mezi podnikateli, nebo § 1754 odst. 2 OZ, 

který se zabývá možností využití doložek upravených v užívaných vykládacích 

pravidlech v závislosti na tom, jestli jde o vztahy mezi podnikateli, nebo mezi 

podnikateli a spotřebiteli. Občanský zákoník obecně umožňuje v podnikatelských 

vztazích vyloučit řadu ustanovení, která jsou primárně určena pro ochranu spotřebitele. 

Klíčové ustanovení občanského zákoníku ve vztahu k této práci, § 1963 OZ (podrobněji 

o něm bude pojednáno dále), se rovněž vztahuje především na vzájemné závazky 

podnikatelů. 

Z uvedených ustanovení vyplývá, že pojem „podnikatelské závazky“ či „závazky ze 

vztahů mezi podnikateli“, jakkoliv tyto závazky v současné době nemají, na rozdíl od 

„obchodních závazkových vztahů“ upravených v § 261 a násl. ObchZ, systematickou 

právní úpravu, i nadále hraje svou roli pro odlišení zmíněných zvláštností.3 

Aby bylo možné daný vztah správně identifikovat jako podnikatelský, je nutné vymezit 

samotný pojem podnikatele podle současné právní úpravy. 

1.1.1. Podnikatel dle občanského zákoníku 

Podle § 420 odst. 1 OZ „kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost 

výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak 

soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za 

podnikatele.“ 

Občanský zákoník touto definicí opouští vazbu podnikatele na oprávnění 

k podnikatelské činnosti4; namísto toho je kladen důraz na faktickou stránku věci, tj. na 

výkon podnikatelské činnosti. Podnikatelská činnost není v občanském zákoníku 

konkrétně definována, ale její znaky vyplývají z výše citovaného § 420 odst. 1 OZ. 

                                                 
3 Černá, Stanislava, Plíva, Stanislav a kol. Podnikatel a jeho právní vztahy (Scripta Iuridica 13). Praha: 

Univerzita Karlova v Praze – Právnická fakulta, 2013, str. 28. ISBN 978-80-87146-76-7. 
4 Dvořák, Jan, Švestka, Jiří, Zuklínová, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

obecná část. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, str. 298. ISBN 978-80-7478-326-5. 
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Občanský zákoník nečiní rozdíl mezi oprávněným a neoprávněným podnikatelem.5 

Podle § 5 odst. 1 OZ má postavení podnikatele každý, kdo se veřejně prohlásí za 

podnikatele, i kdyby jím jinak nebyl. 

Pojem podnikatelské vztahy tedy přibližně odpovídá obchodním závazkovým vztahům 

podle § 261 odst. 1 ObchZ s tím rozdílem, že pojem „podnikatel“ v obchodním a 

občanském zákoníku není obsahově totožný. Vzhledem k tomu, že obchodní závazkové 

vztahy vedle vztahů podle § 261 odst. 1 ObchZ zahrnovaly i řadu dalších vztahů podle 

§ 261 odst. 2 a 3 ObchZ a § 262 ObchZ, jsou podnikatelské vztahy podle občanského 

zákoníku užší kategorií. 

Určitý výkladový problém by mohla přinést terminologická nejednotnost občanského 

zákoníku. Zatímco výše uvedené příklady specifik jsou v zákoně uvozeny tak, že jde o 

„vztahy mezi podnikateli“, příp. „vzájemné závazky podnikatelů“, na jiných místech 

občanského zákoníku (např. § 1732 odst. 2 OZ nebo § 2158 odst. 1 OZ) jsou specifika 

podmíněna tím, že jde o vztahy vzniklé „při podnikatelské činnosti“. S ohledem na výše 

uvedenou definici podnikatele je zřejmé, že vztahy vzniklé při podnikatelské činnosti 

nejsou synonymem pro vztahy mezi podnikateli, přičemž druhá skupina je širší (může 

zahrnovat i neoprávněné podnikatele). 

1.2. Splnění dluhu 

Z obecné úpravy závazků je pro tuto práci důležité především splnění dluhu podle 

§ 1908 a násl. OZ. Splnění je základním způsobem zániku dluhu; smluvní strany totiž 

vstupují do závazku (tj. typicky uzavírají smlouvu) právě za tím účelem, aby byl dluh 

splněn, jinými slovy aby dlužník splnil to, k čemu se zavázal. 

Dluh musí být splněn na náklad a nebezpečí dlužníka, a to řádně a včas. To, co je 

považováno za „řádné“ a „včasné“ splnění, se liší v závislosti na skutkových 

okolnostech každého závazku. Pro účely této práce je důležité zejména posouzení 

včasnosti splnění.  

Plnění „včasné“ znamená, že dlužník plní: 

                                                 
5 Srov. Výkladové stanovisko č. 22 Expertní skupiny Komise pro aplikace nové civilní legislativy při 

Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 4. 2014 [online], dostupné z 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/Stanovisko_22.pdf [cit. 18. 2. 2015]. 
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a) v přesně ujednaném nebo jinak stanoveném čase (§ 1958 odst. 1 OZ), nebo  

b) není-li čas plnění ujednán, může věřitel požadovat plnění ihned a dlužník je poté 

povinen splnit bez zbytečného odkladu  (§ 1958 odst. 2 OZ). 

Času plnění, tj. splatnosti, ať již jde o čas plnění ujednaný nebo jinak stanovený, se 

věnuji podrobněji v samostatné kapitole. 

Občanský zákoník obsahuje subsidiární právní úpravu, která se aplikuje až tehdy, není-

li ve smlouvě ujednáno něco jiného.  

U závazků, a tím spíše u podnikatelských závazků, se v plné míře uplatní smluvní 

volnost stran. Výjimky ze zásady smluvní volnosti jsou spojené s ochranou slabší 

smluvní strany. Slabší stranou bývá zpravidla spotřebitel (srov. § 433 odst. 2 OZ), ale 

může se jednat i o podnikatele.6 Pro určení toho, zda je podnikatel slabší smluvní 

stranou, je nutné posoudit intenzitu případné ekonomické závislosti, případně to, zda 

druhá strana zneužívá svou vyjednávací pozici.7 

1.3. Odložená platba 

Jak jsem již uvedla v úvodu této práce, budu se zabývat především dluhy s odloženou 

platbou, která je typická právě pro vztahy mezi podnikateli. Odložená platba se ovšem 

nevyskytuje jen v podnikatelských vztazích. U smluvních vztahů mezi podnikateli a 

spotřebiteli nebo mezi spotřebiteli navzájem jde o poměrně obvyklé případy 

splátkového prodeje nebo jiných forem spotřebitelského úvěru.  

Pojem „odložená platba“ vychází z práva EU, ve kterém se používá pro případy, kdy 

„dodavatel poskytne zákazníkovi čas na zaplacení faktury, jak bylo mezi stranami 

dohodnuto, jak je uvedeno na faktuře nebo jak je stanoveno zákonem“.8 V českém právu 

se tento pojem prakticky nevyskytuje, s výjimkou zákona č. 145/2010 Sb., o 

                                                 
6 Srov. např. Hulmák, Milan: Všeobecné ustanovení o závazcích. In: Sborník přednášek ze Semináře 

k novému občanskému zákoníku pro zástupce krajů, 2012. 
7 Bejček, Josef. Některé důsledky zákonného a soudcovského ohledu na „slabou“ a „slabší“ vyjednávací 

pozici obchodního partnera. In: Obchodněprávní revue 1/2011, str. 10. 
8 Srov. bod 2 odůvodnění směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/7/EU o postupu proti 

opožděným platbám v obchodních transakcích. 
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spotřebitelském úvěru9, a rovněž § 2148 odst. 2 OZ, kde se však pojem odložená platba 

používá pouze ve vztahu k předkupnímu právu. 

Český právní řád tedy odloženou platbu nedefinuje. Pro pochopení tohoto pojmu a 

určení jeho vztahu k regulaci splatnosti lze vycházet z  pojetí odložené platby tak, jak ji 

chápe evropské právo. Podle evropského práva je odloženou platbou taková platba, u 

které dodavatel poskytne dohodnutý či zákonem stanovený čas na zaplacení faktury 

(srov. výše).  

Faktura je přitom další důležitý pojem z oblasti podnikatelských závazků, který 

postrádá legální definici. Obecně jde o listinu, kterou jedna strana (věřitel) vyjadřuje své 

peněžní nároky vůči druhé straně (dlužníkovi). Faktura jako taková není závazná, nejde 

ani o důvod platby (tím je samotný závazek). Faktura je však dokument, kterým věřitel 

žádá o plnění, a jejím prostřednictvím tedy může být závazně určena splatnost. 

Náležitosti faktury jako daňového dokladu stanoví zvláštní právní předpisy z oblasti 

finančního práva, zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 253/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty. Fakturovat lze nejen na základě smlouvy, ale i na základě 

obchodních zvyklostí.10 

Po stručné odbočce k vyložení pojmu faktura se opět vrátím k problematice odložených 

plateb. Odloženou platbou je podle pojetí uvedeného v  preambuli směrnice č. 

2011/7/EU platba, kdy je smluvené plnění dlužníkem zaplaceno až poté, co věřitel splní 

svou část závazku převedením vlastnického práva k prodávané věci nebo poskytnutím 

služby. Tím se odložená platba odlišuje např. od leasingu, kde k převodu vlastnického 

práva dochází až po splacení celé ceny nebo její části.11   

Dalším možným pohledem na danou problematiku je, že se o odloženou platbu jedná až 

tehdy, je-li smluvními stranami v rámci dispozitivní zákonné úpravy splatnost sjednána 

delší, než umožňuje zákonná úprava.12 

                                                 
9 Ustanovení § 1 zákona o spotřebitelském úvěru uvádí odloženou platbu vedle půjčky, úvěru nebo jiné 

finanční služby jako jednu z možných forem spotřebitelského úvěru. 
10 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 4. 2004, sp. zn. 32 Odo 978/2004. 
11

 Farská, Petra, Novotný, Marek. Je finanční leasing spotřebitelským úvěrem? In: Právní rozhledy 

6/2002, str. 274. 
12 Tamtéž, str. 275. 
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Odložením platby dochází z ekonomického pohledu k poskytnutí obchodního 

(dodavatelského) úvěru, a to až do sjednané doby splatnosti.13 V případě, že je úvěr 

splacen v době splatnosti, jde o běžný a v podnikatelských vztazích i žádoucí jev 

stimulující vyšší prodeje a tím i vyšší tržby.14 Schopnost umožňovat odložené platby je 

jedním ze způsobů zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelů.15 

Obchodní úvěr spočívající v umožnění odložené platby se liší od klasického finančního 

úvěru, jak je upraven v § 2395 a násl. OZ, a to bezúplatností. Úroky v podobě 

zákonných či smluvních úroků z prodlení je dlužník povinen uhradit až v případě, že 

neplní ani v dohodnuté době splatnosti. 

V závislosti na tom, že pojem odložená platba lze vyložit různými způsoby (viz výše), 

se odvíjí i různé možnosti chápání obchodního úvěru. Obchodní úvěr by tedy mohl 

vzniknout vždy, pokud nespadá plnění věřitele a úhrada ceny ze strany dlužníka v jeden 

okamžik.16 Podle druhého výkladu by obchodní úvěr vznikl pouze v případě, že si 

smluvní strany dohodnou delší než zákonem dovolenou splatnost.  

Pro účely této práce se přikláním k druhému z uvedených chápání obchodního úvěru, a 

to z toho důvodu, že placení zboží či služeb až po jejich dodání je v současné době 

běžnou obchodní praktikou nejen mezi podnikateli, ale dokonce i ve vztahu mezi 

podnikateli a spotřebiteli. Obchodní úvěr by podle mého názoru neměl být chápán jako 

pravidelná součást obchodního vztahu, ale jako podmínka sjednaná stranami nad rámec 

zákonné úpravy.  

1.4. Shrnutí 

V této úvodní kapitole jsem vymezila, na jaké právní vztahy se dále v této práci 

analyzovaná právní úprava vztahuje. Dále jsem obecně uvedla pojem splatnost, jejíž 

regulací se budu zabývat dále. 

                                                 
13 Mulačová, Věra, Mulač, Petr a kol. Obchodní podnikání ve 21. století. Praha: Grada Publishing, 2013, 

str. 139. ISBN 978-80-247-4780-4. 
14 Režňáková, Mária. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada Publishing, 2012, str. 26. 

ISBN 978-80-247-1835-4. 
15 Albert, Jean a kol. Review of the effectivenes of European Community legislation in combating late 

payments. [online] dostupné na http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-

goods/files/late_payments/doc/finalreport_en.pdf [cit. 20. 2. 2015], str. 78. 
16 Tamtéž, str. 70. 
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2. Splatnost dluhů v českém právním řádu – historický exkurz 

Na pochopení smyslu a podoby aktuální právní úpravy splatnosti dluhů i celkového 

postoje společnosti k placení dluhů má vliv historický vývoj, kterým zákonné vymezení 

splatnosti a její regulace v českém právním řádu17 prošly. 

Ve vývoji českého obchodního práva se zřetelně odlišují čtyři období – rakouský 

občanský a obchodní zákoník, období centrálně plánovaného hospodářství, obchodní 

zákoník z roku 1991 a od roku 2014 občanský zákoník, který právní úpravu občanských 

a obchodních vztahů sjednocuje. 

Jelikož současná úprava splatnosti dluhů vychází z práva EU, zvolila jsem jako 

kritérium rozdělení tohoto historického exkurzu nikoliv nabytí účinnosti občanského 

zákoníku, ale recepci první evropské směrnice upravující splatnost do českého právního 

řádu. 

2.1.1. Období let 1812 až 1950 

Císařský patent č. 946/1811 Sb. z. s., obecný občanský zákoník rakouský (ABGB), 

který byl jedním z významných inspiračních zdrojů nové české právní úpravy, 

upravoval s účinností od 1. 1. 1812 splatnost dluhů nejobecněji v § 1417 tak, že „není-li 

lhůta, kdy se má platiti, nijak vyměřena, nastane povinnost dluh platiti teprv toho dne, 

kdy z něho byl dlužník upomínán“. Jedná se obsahově o totožné ustanovení, jaké nyní 

nalezneme v § 1958 OZ.  

Platila tedy smluvní volnost stran, které si mohly dobu plnění stanovit libovolně (za 

předpokladu, že takto smluvená doba plnění byla možná). Pokud nebyla doba plnění 

smluvena, rozhodovala povaha plnění (§ 1418 ABGB). Pokud z povahy plnění nebylo 

možné splatnost dovodit, použil se objektivní výklad vůle stran. Posledním způsobem, 

jak bylo možné určit konkrétní dobu splatnosti, byla subsidiární výkladová pravidla 

uvedená v § 904 ABGB.18  

                                                 
17 Jako český právní řád v této práci označuji i právní řád rakouský a československý. 
18 Sedláček, Jaromír. Obligační právo. 1. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, str. 92. ISBN 978-80-

7357-519-9. 
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Dobu splatnosti mohl stanovit i soud, a to v případě, že se dlužník zavázal plnit „podle 

svých možností“. V takovém případě mohl věřitel pro určení splatnosti podat určovací 

žalobu, nebo přímo žalobu na plnění spolu se žádostí o určení splatnosti.19 

Zvláštním způsobem stanovení splatnosti byla tzv. výpověď podle § 903 ABGB. Tato 

výpověď neznamenala zánik právního vztahu, ale určení doby plnění jednostranným 

právním úkonem. Stejně jako u výpovědi, na jejímž základě právní vztah zaniká, mohla 

být tato výpověď stanovena buď bez výpovědní doby, nebo s výpovědní dobou. 

Možnost stanovit dobu splatnosti jednostranně výpovědí musela být předem ujednána 

ve smlouvě.20 

Zvláštní pravidla o splatnosti potom obsahovala zvláštní část závazkového práva, 

zejména v ustanoveních týkajících se smlouvy trhové (kupní). 

ABGB nerozlišoval mezi podnikatelskými a nepodnikatelskými subjekty. Specifickou 

úpravu splatnosti pro podnikatele (resp. v souladu s tehdejší terminologií pro kupce) a 

další subjekty vyjmenované v zákoně přinesl od roku 1863 zákon č. 1/1863 Z. ř., 

obchodní zákoník. Článek 289 tohoto zákona upravoval právo stran požadovat úroky 

z prodlení ode dne splatnosti pohledávky, a to i bez nutnosti upomenutí. 

Smluvní svoboda stran při sjednávání splatnosti nebyla ani v obchodním zákoníku 

omezena, podle čl. 327 se při absenci smluvního ujednání mělo plnit na žádost věřitele. 

ABGB zůstával subsidiárně použitelný i pro podnikatelské vztahy. 

Obchodní zákoník a část ABGB týkající se obchodních závazků byly zrušeny k 31. 12. 

1951. 

2.1.2. Období let 1951 až 1990 

Na počátku padesátých let dvacátého století neexistovala systematická úprava 

obchodních závazků, které byly postupně upraveny především ve dvou předpisech o 

hospodářských smlouvách (zákon č. 99/1950 Sb. a následně vládní nařízení č. 33/1955 

Sb.) a v řadě prováděcích ministerských vyhlášek a vládních nařízení. Roztříštěnou 

právní úpravu sjednotil zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník. 

                                                 
19 Tamtéž, str. 93. 
20 Tamtéž. 
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V daném období neexistovaly podnikatelské vztahy v dnešním smyslu, ale pouze vztahy 

vznikající při plnění plánu národního hospodářství mezi socialistickými organizacemi 

(tj. státem vlastněnými podniky).  

Vzhledem k celkové regulaci centrálně plánovaného hospodářství byla i splatnost dluhů 

dána právní úpravou. Regulace splatnosti nebyla obsažena přímo v zákoně, ale ve 

vyhláškách Ministerstva financí. Vedle vyhlášek týkajících se běžné (neinvestiční) 

hospodářské činnosti existovaly i vyhlášky upravující splatnost ve zvláštních případech, 

zejm. u plnění investiční povahy a geologických prací. 

Během uvedeného období byla vydána řada vyhlášek upravujících splatnost faktur. 

Jejich přehled je uveden v následující tabulce. 

Vyhláška č. Doba splatnosti 

370/1951 Ú.l. 14 dnů po odeslání faktury 

240/1955 Ú.l. 10 dnů po odeslání faktury 

204/1964 Sb. 10 dnů po odeslání faktury 

154/1975 Sb. 14 dnů po odeslání faktury 
 

Tabulka 1 – Doby splatnosti faktur dle prováděcích vyhlášek v období let 1954 až 1990 (zpracování 

vlastní) 

 

Určení doby splatnosti přitom bylo relativně kogentní. Dohodou mezi smluvními 

stranami mohla být doba splatnosti pouze zkrácena, nikoliv prodloužena. Pokud byla 

lhůta splatnosti zkrácena, musela navíc faktura obsahovat důvod tohoto zkrácení. 

2.1.3. Období let 1990 až 2004 

Počátek 90. let 20. století přinesl uvolnění trhu a s tím související deregulaci smluvních 

vztahů. K 30. 4. 1990 byla zrušena vyhláška č. 154/1975 Sb., a novelou hospodářského 

zákoníku provedenou zákonem č. 103/1990 Sb. byla od 1. 5. 1990 splatnost stanovena 

tak, že faktura byla splatná do 14 dnů ode dne doručení věřiteli, avšak s tím, že si strany 

mohou bez omezení dohodnout i jinou dobu splatnosti. 

Ke dni 1. 1. 1992 nabyl účinnosti zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který se 

vrátil k zásadě smluvní volnosti, kterou se právní řád vyznačoval před přijetím 

restriktivních hospodářských zákonů a vyhlášek popsaných výše. 
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Ustanovení § 340 ObchZ ve znění účinném do 30. 6. 2013 obsahovalo klasickou 

koncepci závazkového práva známou již z ABGB, která upřednostňuje dohodu stran. 

Není-li takové dohody, může věřitel žádat plnění kdykoliv, třeba i bezprostředně po 

uzavření smlouvy. Dlužník byl povinen závazek splnit bez zbytečného odkladu poté, 

kdy byl věřitelem k plnění vyzván. Tato úprava na jednu stranu nechránila věřitele před 

příliš dlouhou dobou splatnosti, na druhé straně ovšem mohla poškodit i dlužníka, 

pokud by po něm věřitel požadoval plnění dříve, než k němu byl dlužník připraven. 

Možné bylo i určení plnění dlužníkem, s čímž je však spojeno riziko, že dlužník dobu 

plnění neurčí vůbec, nebo ji určí nepřiměřeně dlouhou. V takovém případě tedy mohl 

věřitel navrhnout, aby dobu plnění určil soud.  

Subsidiární určení splatnosti podle § 340 ObchZ se uplatnilo pouze v případech, kdy u 

jednotlivých smluvních typů nebyla doba splatnosti upravena speciálně.21 

Volnost smluvních stran při určení doby splatnosti nebyla výslovně omezena. Uplatnil 

se ovšem obecný korektiv zásad poctivého obchodního styku podle § 265 ObchZ. 

K zákonné regulaci splatnosti došlo až po vstupu do EU a k přijetí unijní legislativy, 

kterou se zabývá následující kapitola. 

2.1. Shrnutí vývoje české právní úpravy splatnosti dluhů  

Za účinnosti ABGB a později rakouského obchodního zákoníku bylo určení splatnosti 

ponecháno zcela na dohodě smluvních stran, která byla limitována korektivem dobrých 

mravů. Právní předpisy obsahovaly pouze subsidiární úpravu pro případ, že smluvní 

strany splatnost nesjednaly.   

Následující období centrálně plánovaného hospodářství naopak znamenalo úplnou 

absenci smluvní volnosti stran. Nejen splatnost dluhů, ale i úroky z prodlení, způsob 

vymáhání dluhů, lhůty dodání zboží a další aspekty, které v tržním hospodářství určuje 

dohoda a vůle smluvních stran, byly upraveny právními předpisy, přičemž možnost 

odchýlit se od nich byla značně omezena. 

                                                 
21 Právní věta z rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 11. 2012, sp. zn. 32 Cdo 2689/2011: 

„Ustanovení § 340 odst. 2 obch. zák. lze použít pouze v případě, nemá-li smlouva nebo právní úprava 

určitého typu smlouvy zvláštní ustanovení.“ 
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Přijetí obchodního zákoníku naopak znamenalo znovuzavedení smluvní volnosti a 

určení splatnosti, které bylo zcela na vůli stran (s přihlédnutím k zásadám poctivého 

obchodního styku). 
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3. Právo EU a jeho vliv na regulaci splatnosti obchodních dluhů 

Vzhledem k tomu, že stávající česká zákonná regulace splatnosti dluhů je převzata 

z práva EU, považuji za vhodné nejprve představit východiska a vývoj unijní úpravy. 

3.1. Prameny práva EU 

Na české právo má právo EU zcela zásadní vliv; názory na míru tohoto vlivu se různí, 

ale uvádí se, že je legislativou EU ovlivněno více než 75% právních předpisů přijatých 

v ČR22 (bez oblasti zemědělství; s ní je podíl ještě vyšší a přesahuje 80%).  

V oblasti splatnosti dluhů z podnikatelských vztahů byla nejprve přijímána právně 

nezávazná doporučení, která měla vliv pouze jakožto rámec činnosti EU v dané 

oblasti.23 

Jako závazné předpisy sekundárního práva EU začaly problematiku splatnosti 

obchodních dluhů regulovat až po roce 2000 směrnice, které jsou pro každý členský stát 

závazné co do zamýšleného účelu, přičemž prostředky dosažení účelu si každý stát 

může zvolit. Povinností státu ve vztahu ke směrnici je: 

 zajistit řádnou transpozici, tj. správné a včasné promítnutí obsahu směrnice do 

vnitrostátního předpisu; 

 zajistit aplikaci vnitrostátního transpozičního předpisu; 

 oznámit transpoziční opatření Komisi.24 

3.2. Obecná východiska unijní úpravy splatnosti obchodních dluhů 

Oproti českému právnímu řádu se právo Evropské unie zabývalo a zabývá 

problematikou splatnosti dluhů z podnikatelských závazků (podle terminologie práva 

EU se podnikatelské vztahy nazývají „obchodní transakce“25; v této kapitole jsou 

                                                 
22 Zbíral, Robert. Analýza míry vlivu EU na vnitrostátní legislativu: Srovnání situace v ČR s jinými 

členskými státy. In: Právník, 2011, roč. 150, č. 11, str. 1049 – 1076.  
23 Svoboda, Pavel. Úvod do evropského práva. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 120. ISBN 978-

80-7400-488-9. 
24 Tamtéž, str. 121 
25 Pojem „obchodní transakce“ je ve směrnici č. 2011/7/EU vymezen tak, že se jedná o transakci mezi 

podniky nebo mezi podniky a orgány veřejné moci, která vede k dodání zboží nebo poskytnutí služeb za 

úplatu. Podnikem je přitom podle evropského práva (srov. Nařízení Komise 800/2008) každý subjekt 
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užívány oba pojmy) mnohem podrobněji a důkladněji, což vyplývá již z původního 

účelu EU. 

EU (resp. její předchůdci ES a EHS) je původně hospodářským uskupením, které bylo 

založeno mimo jiné za účelem dosažení volného pohybu zboží, služeb a kapitálu 

v rámci území (tyto svobody tvoří společný trh). Vyšším stupněm společného trhu se 

poté stalo dosažení jednotného vnitřního trhu na celém území.26 Projevem hospodářské 

integrace měl být volný obchod mezi všemi členskými státy bez jakýchkoliv omezení.27 

Unijní legislativa od počátku odstraňovala překážky bránící dosahování cílů evropské 

integrace. Právě rozdílná pravidla pro splatnost dluhů a možnosti vymáhání v různých 

členských státech tvořila jednu z významných překážek volného obchodu.28   

Počátek konkrétní regulace platebních podmínek v obchodních transakcích znamenalo 

usnesení Evropského parlamentu o jednotném programu ve prospěch malých a 

středních podniků a živnostenského sektoru. Problematiku pozdních plateb konkrétně 

zmiňoval bod 25 tohoto usnesení, kterým Evropský parlament vyzval k řešení problémů 

spojených s dobou splatnosti a pozdními platbami.29 Na základě tohoto usnesení již 

došlo k vydání právních předpisů, a to nejprve nezávazného doporučení, následně i 

závazných směrnic, které jsou v současné době promítnuty i v českém právním řádu. 

3.3. Doporučení o platebních lhůtách v obchodních transakcích 

Již v polovině devadesátých let 20. století panoval v tehdejším Evropském společenství 

názor, že i při respektování smluvní volnosti stran a jejich možnosti určit období plateb 

je vhodné prosazovat větší transparentnost stanovených lhůt a přispívat k dodržování 

dohodnutých termínů.30 Proto vydala Komise Doporučení č. 95/198/EC.  

                                                                                                                                               
vykonávající hospodářskou činnost bez ohledu na jeho právní formu. Jde tedy o širší kategorii než je 

podnikatel dle českého práva, a může zahrnovat i subjekty, u kterých není ekonomická činnost hlavním 

účelem. 
26 Dosažení vnitřního trhu bylo cílem Jednotného evropského aktu platného od 1. 7. 1987. 
27 Svoboda, Pavel. op. cit, str. 234 a násl. 
28 Bod 9 odůvodnění směrnice č. 2000/35/ES. 
29 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. 10. 1994, publikováno v Úředním věstníku EU pod číslem 

C 323 z roku 1994. 
30 Z odůvodnění Doporučení č. 95/198/EC. 
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Tento první dokument věnující se výlučně splatnosti dluhů z obchodních transakcí 

dosud neobsahoval žádné limity, které by splatnost sjednaná smluvními stranami 

neměla překračovat. Doporučení obsahovalo zejména pokyny týkající se „zlepšení“ lhůt 

splatnosti, posílení transparentnosti smluvních vztahů a informování o dopadech 

pozdního placení. Dále bylo členským státům doporučováno, aby zajistily odpovídající 

kompenzaci za pozdní platby. 

Specifická pozornost byla věnována i vymáhání opožděných plateb. Komise zde 

jednoznačně preferovala neformální (tj. mimosoudní) způsoby, které by věřiteli zaručily 

rychlý, efektivní a finančně nenáročný způsob, jak své pohledávky vymoci. Pro soudní 

řízení doporučovala zavést zjednodušené řízení týkající se částek do určité výše. 

3.3.1.  Závěrečná zpráva k Doporučení 

Vyhodnocení účinků doporučení provedla Komise zprávou o opožděných platbách 

v obchodních transakcích zveřejněnou v úředním věstníku pod číslem C 216 dne 17. 7. 

1997. 

Komise v této zprávě shrnula, že ve většině členských států nedošlo k žádným 

činnostem, které byly uvedeny v Doporučení jako žádoucí pro zlepšení situace ohledně 

opožděných plateb.31 Naopak dle Komise došlo ve sledovaném období k zhoršení 

platební morálky a prodloužení doby placení. 

I vzhledem k pasivnímu přístupu členských států proto Komise dospěla k závěru, že je 

nutné stanovit minimální požadavky, které budou muset být zapracovány do 

vnitrostátních předpisů členských států. Tím tedy došlo k zahájení prací na první 

směrnici týkající se boje proti opožděným platbám. 

3.4. Směrnice o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích 

Na počátku roku 2000 byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 

2000/35/ES (dále jen „směrnice“), která upravovala především nárok věřitele na úrok 

z prodlení (čl. 3 odst. 1 směrnice). Na úrok měl mít dle této směrnice nárok věřitel, 

který splnil své smluvní povinnosti a neobdržel platbu včas. Nárok na úrok z prodlení 

nevznikl v případě, že prodlení nebylo zaviněno dlužníkem. Základním principem bylo 

                                                 
31 V dané době, tj. v roce 1996, dosahovala průměrná doba překročení splatnosti dluhů 15 dnů. 
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to, že doba splatnosti je 30 dní, není-li smluvně stanoveno jinak.32 Členským státům 

směrnice umožňovala stanovit pro určité kategorie smluv i delší lhůtu, vždy však 

maximálně šedesát dnů. 

Dále směrnice upravovala nárok věřitele na náhradu nákladů vzniklých z důvodu 

prodlení dlužníka (čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice). Vedle samotné splatnosti se směrnice 

věnovala v článku 5 i vymáhání nesporných pohledávek. V případě nesporné 

pohledávky měly členské státy zajistit, aby věřitel získal exekuční titul do 90 dnů od 

podání žaloby, je-li nárok nesporný. 

Lhůta pro transpozici směrnice byla stanovena do 8. 8. 2002. Do českého právního řádu 

byla směrnice transponována s účinností k 1. 1. 2005. 

3.5. Přepracovaná směrnice o postupu proti opožděným platbám 

v obchodních transakcích 

Po více než deseti letech účinnosti směrnice přistoupila EU k její revizi. Výsledkem 

byla směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/7/EU (dále jen „přepracovaná 

směrnice“). Na rozdíl od původní směrnice měla být nově regulována i smluvní 

ujednání stran týkající se doby splatnosti. Již v době účinnosti předchozí směrnice se 

vyskytovaly názory, že by maximální doba splatnosti třicet dnů měla být stanovena 

zákonem.33 EU nakonec zavedla dvojnásobný limit. V bodě 13 odůvodnění této 

podstatně rozšířené a přepracované směrnice je uvedeno, že „lhůty splatnosti u smluv 

mezi podniky by měly být v zásadě omezeny na 60 kalendářních dnů“.  

Nárok na úrok z prodlení zůstal vyjádřen shodně, jako tomu bylo v původním znění 

směrnice. Podstatnou změnu však přineslo zařazení nového ustanovení (čl. 3 odst. 5), 

podle kterého by lhůta splatnosti neměla ani ujednáním smluvních stran překročit 60 

kalendářních dnů; dohoda o opaku je opět možná pouze v případě, že to není vůči 

věřiteli hrubě nespravedlivé.  

Vedle hmotněprávní úpravy se směrnice zabývá i aspekty procesními. Tvůrci směrnice 

si byli vědomi toho, že vysoké náklady na vymáhání mohou věřitele odradit od 

uplatňování svých práv. Podle článku 6 odst. 1 přepracované směrnice má věřitel mít 

                                                 
32 Albert, Jean a kol., op. cit., str. 48. 
33 Tamtéž, str. 195. 
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vždy nárok na pevnou částku alespoň 40 eur (členské státy mohou stanovit i vyšší).34 

Tyto náklady mají především pokrýt vnitřní náklady na vymáhání pohledávek, tedy 

prostředky vynaložené na upomínání dlužníka jako např. poštovné, čas zaměstnanců 

atd. Ostatní, tj. vnější náklady, může věřitel uplatňovat bez ohledu na fixní částku. Za 

vnější náklady je možné považovat zejména náklady na soudní uplatnění pohledávky, 

včetně nákladů na právní zastoupení. 

Přepracovaná směrnice měla být transponována ve všech členských státech do 16. 3. 

2013; v České republice k tomu došlo se zpožděním, až k 1. 7. 2013. 

3.6. Shrnutí vývoje a posouzení přínosů unijní legislativy 

Výše uvedené shrnutí téměř dvacetileté snahy EU o zlepšení platební morálky35 svědčí 

o tom, jaký význam EU přikládá vlivu včasné úhrady dluhů na celkové podnikatelské 

prostředí a evropské hospodářství. 

Nástrojem, který EU zvolila pro dosažení svého cíle změnit trend opožděných plateb36 a 

odrazovat od nich podnikatele, je regulace maximální přípustné doby splatnosti ve 

všech členských státech. Tímto krokem EU nesledovala pouze ochranu věřitelů, ale i 

sjednocení právních úprav členských států v zájmu odstranění možných překážek 

obchodu na společném trhu. 

K regulaci ve formě směrnic, tj. ve formě závazné pro členské státy, EU přistoupila až 

poté, co nezávazná doporučení nebyla všemi členskými státy ve vnitrostátní legislativě 

zohledněna. 

Dle vyhodnocení vlivů směrnice č. 2000/35/ES na platební morálku měla tato směrnice 

pozitivní efekt, když průměrné prodlení s úhradou dluhů kleslo ze 16 dnů v roce 1995 

na 12,8 dne v roce 2006.37 Sami autoři hodnotící zprávy však připouští, že nelze 

                                                 
34 Tato povinnost se do českého právního řádu dostala novelou nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterou byl 

do uvedeného nařízení vložen nový § 2a, podle kterého činí minimální výše nákladů s uplatněním 

pohledávky 1.200 Kč. S účinností k 1. 1. 2014 bylo nařízení vlády č. 142/1994 Sb. zrušeno a nahrazeno 

nařízením vlády č. 351/2013 Sb., jehož § 3 citované ustanovení převzal. 
35 Zlepšení platební morálky podniků tvoří dlouhodobě jednu z priorit Evropské komise, srov. 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/feroci/priorities/late-payments/index_cs.htm [online] [cit. 

30. 1. 2015]. 
36 Bod 12 odůvodnění přepracované směrnice. 
37 Albert, Jean a kol., op. cit., str. 178. 
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jednoznačně určit, do jaké míry lze tento pokles přičítat pouze směrnici, jelikož vliv 

celkové ekonomické situace na dobu úhrady dluhů je nezanedbatelný.38 

Přepracované znění směrnice přímo limituje smluvní ujednání o době splatnosti, avšak 

přijaté znění je do značné míry kompromisem. Členské státy především mají podle čl. 

12 odst. 3 přepracované směrnice i nadále možnosti přijmout přísnější (tj. pro věřitele 

výhodnější) právní úpravu. Směrnice navíc i nadále počítá s možností stran sjednat dobu 

splatnosti, která stanovené limity přesahuje.  

Přepracovaná směrnice je v účinnosti příliš krátkou dobu na provedení vyhodnocení 

vlivu. Navíc vzhledem zmiňované smluvní volnosti stran směrnice ani nepředpokládá, 

že všichni podnikatelé budou třicetidenní, resp. šedesátidenní stanovení doby splatnosti 

dodržovat. 

Při hodnocení přínosu směrnic je ovšem třeba vzít v úvahu i druhý z účelů směrnice, tj. 

stanovení jednotných základních pravidel ve všech členských státech. Z tohoto hlediska 

vnímám obě směrnice jako velice pozitivní krok, protože podnikatelé ze všech států EU 

musí dodržovat stejná základní pravidla. Věřitelé by tedy měli mít stejná práva bez 

ohledu na to, kterým právem se konkrétní transakce řídí. Vzhledem k tomu, že směrnice 

přestavuje minimální harmonizaci, mě bude v dalších částech této práce zajímat i to, 

jaký přístup členské státy zvolily. 

Pozitivně hodnotím i snahu EU zajistit snazší uplatňování práv věřitelů. Limity určení 

doby splatnosti mohou účinně působit pouze v případě, že jsou zároveň stanoveny 

rychlé a efektivní prostředky zjednání nápravy pro věřitele.39  

 

                                                 
38 Tamtéž, str. 116. 
39 Srov. např. bod 20 odůvodnění směrnice č. 2000/35/ES. 



25 

 

4. Regulace splatnosti dluhů v občanském zákoníku 

Ještě před přijetím občanského zákoníku byla splatnost v českém právním řádu 

regulována novelizovaným zněním obchodního zákoníku. Nejprve byla do českého 

právního řádu transponována směrnice č. 2000/35/ES, a to zákonem č. 554/2004 Sb., 

kterým byl do obchodního zákoníku s účinností od 1. 1. 2005 vložen nový § 369a. 

Tento paragraf dosud neomezoval přímo určení doby splatnosti, ale přiznával věřiteli 

právo požadovat úroky z prodlení po třiceti dnech od doručení faktury nebo žádosti o 

zaplacení dlužníkovi. Vztahoval se pouze na vztahy mezi podnikateli navzájem nebo 

mezi podnikatelem na straně jedné a veřejnoprávní korporací či státní příspěvkovou 

organizací na straně druhé.  

Na samotném konci účinnosti obchodního zákoníku, ke dni 1. 7. 2013, nabyla účinnosti 

novela provedená zákonem č. 179/2013 Sb., kterou byl § 369a ObchZ zrušen. Namísto 

toho byly do § 340 ObchZ vloženy nové odstavce 3 až 6, které již výslovně regulovaly 

přímo splatnost. Obsahově § 340 odst. 3 až 6 ObchZ odpovídal § 1963 OZ, kterému se 

v této kapitole věnuji především. Odlišnost mezi obchodním a občanským zákoníkem 

spočívá ve vymezení okruhu subjektů, na které se zákon vztahuje. 

4.1. Vymezení právní úpravy 

Ustanovení o splatnosti v § 1963 občanského zákoníku je, stejně jako 

novelizovaný  § 340 ObchZ, výsledkem transpozice směrnice č. 2011/7/EU do českého 

právního řádu.  

Ustanovení § 1963 odst. 1 OZ obsahuje subsidiární úpravu pro případ, že ve smlouvě 

(případně i zavedenou praxí mezi stranami40) není ujednaná jiná doba splatnosti. Podle 

tohoto ustanovení je cena splatná do třiceti dnů po doručení faktury či obdobné výzvy 

nebo ode dne, v němž dlužník obdržel zboží či služby, podle toho, co nastalo později.  

Paragraf 1963 odst. 2 OZ limituje smluvní volnost stran tím, že splatnost delší než 

šedesát dnů může být sjednána pouze v případě, že to není vůči věřiteli hrubě 

nespravedlivé. S vymezením pojmu „hrubě nespravedlivé“ doby splatnosti bude nutné 

                                                 
40 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. března 2011, sp. zn. 32 Cdo 4932/2009, podle něhož „nic 

nebrání tomu, aby se stala obchodní zvyklostí (za splnění ostatních podmínek) například sjednávaná 

delší doba splatnosti kupních cen.“ 

 



26 

 

vyčkat na příslušnou judikaturu, která tento pojem vyloží, podobně jako to již 

v současné době činí judikatura z oblasti smluvních pokut či úroků z prodlení.41 

Prozatím jako vodítko může sloužit bod 28 odůvodnění směrnice č. 2011/7/EU, podle 

něhož je zneužitím smluvní svobody sjednání splatnosti, které „není opodstatněno 

podmínkami stanovenými pro dlužníky nebo slouží především účelu dosažení další 

dlužníkovy likvidity na úkor věřitele“. Jednání popsané ve směrnici se tedy týká zejména 

vynucování obchodního úvěru dlužníkem. 

4.2. Cíle právní úpravy 

Důvodem pro zavedení limitů splatnosti dle § 1963 OZ byla ochrana věřitele, boj proti 

opožděným platbám v obchodních vztazích a jejich negativním důsledkům. Z toho 

vyplývají rovněž dva základní cíle současné české právní úpravy, jak je popsána výše. 

Smyslem § 1963 OZ je především: 

a) zakotvit podpůrnou zákonnou lhůtu splatnosti pro případ, že není ujednána ve 

smlouvě; 

b) omezit smluvní svobodu pro smluvní úpravu delší lhůty splatnosti, včetně 

zavedení mechanismů, kterými se věřitel proti nepřípustně dlouhé lhůtě 

splatnosti může bránit.42 

Oba odstavce § 1963 OZ mají zcela jiný význam, proto se jim věnuji samostatně. 

4.2.1. Určení podpůrné doby splatnosti 

Ačkoliv se v této práci zabývám především regulací splatnosti podle § 1963 odst. 2 OZ, 

není bez významu ani stanovení podpůrné lhůty podle § 1963 odst. 1 OZ. Předchozí 

právní úpravy (srov. historický exkurz výše) zpravidla stanovovaly, že při absenci 

předchozího ujednání je dluh splatný na požádání věřitele. V praxi ovšem docházelo ke 

sporům o to, co takovou žádostí je. Dlužník např. namítal, že faktura nezakládá vznik 

platební povinnosti, ačkoliv podle názoru Nejvyššího soudu doručená faktura slouží 

jako výzva k plnění.43 Pokud věřitel neprokázal, že dlužníka k plnění skutečně vyzval, 

                                                 
41 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 1. 2010, sp. zn. 30 Cdo 4665/2009 nebo nález 

Ústavního soudu ČR ze dne 1. 7. 2010, sp. zn. I. ÚS 728/10. 
42 Šilhán, Josef in Hulmák, Milan a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721 – 

2054). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1025. ISBN 978-80-7400-535-0. 
43 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 4. 2004, sp. zn. 32 Odo 978/2003. 
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mohlo dojít i k tomu, že dlužník byl povinen plnit až od okamžiku, kdy mu byla 

doručena žaloba.44 

Aktuální právní úprava obsažená v § 1963 odst. 1 OZ takovýmto sporným situacím 

předchází. Pokud v současné době smluvní strany ve smlouvě splatnost buď nevymezí 

vůbec, nebo ji vymezí nejednoznačně, použije se podpůrná třicetidenní doba splatnosti. 

Právní úprava obsažená v § 369a ObchZ ve znění účinném do 30. 6. 2013 obdobným 

způsobem jako nyní § 1963 odst. 1 OZ (resp. v období od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 

§ 340 odst. 3 ObchZ) vymezovala vznik nároku na úrok z prodlení. Splatnost dluhu 

však nemá důsledky jen pro vznik práva požadovat úroky z prodlení, ale např. i pro 

možnost provést započtení pohledávek. Podle § 1982 odst. 1 OZ lze totiž jednostranně 

započíst zásadně jen pohledávky, které jsou splatné. Nemožnost provést jednostranné 

započtení nesplatné pohledávky dovodil i Nejvyšší soud.45 Současná formulace § 1963 

odst. 1 OZ se již nepochybně vztahuje na všechny důsledky splatnosti, a je tedy 

formulována jednoznačněji než § 369a ObchZ. 

Vedle výše uvedeného dopadu by podle mého názoru mohla subsidiární doba splatnosti 

30 dnů sloužit jako určitá mezní hodnota, podle které by soudy v případě sporu 

posuzovaly přiměřenost konkrétního smluvního ujednání. Toto využití § 1963 odst. 1 

OZ však závisí na tom, jak se k němu postaví soudní praxe. 

4.2.2. Regulace smluvní volnosti stran při určování doby splatnosti 

Druhým z výše uvedených cílů právní úpravy je zavedení limitů pro smluvní volnost při 

sjednávání doby splatnosti. Na rozdíl od subsidiárního určení doby splatnosti je limitace 

stran při jejím smluvním sjednání v českém právním řádu obsažena teprve od 1. 7. 

2013. 

Jak již bylo uvedeno v kapitole týkající se vývoje evropského práva, EU od zavedení 

regulace očekává zlepšení postavení věřitelů zejména z řad malých a středních 

podniků.46 Na rozdíl od období socialismu a tehdejších vyhlášek regulujících splatnost 

                                                 
44 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 2001, sp. zn. 29 Cdo 1840/2000. 
45 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2009, sp. zn. 23 Cdo 3327/2007. 
46 Malé a střední podniky a mikropodniky definuje doporučení Komise 2003/361/ES tak, že střední 

podnik zaměstnává méně než 250 osob a jeho roční obrat nepřesahuje 50 mil. eur, malý podnik 

zaměstnává méně než 50 osob a jeho roční obrat nepřesahuje 10 mil. eur a mikropodnik zaměstnává 
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je ustanovení § 1963 odst. 2 dispozitivní (s výjimkou omezení určení splatnosti ve 

vztahu k veřejnoprávním korporacím, srov. dále).  

Občanský zákoník v podnikatelských vztazích rozeznává dvojí dobu splatnosti. Dobu 

splatnosti nepřesahující šedesát dnů mohou strany sjednat libovolně, aniž by byla 

posuzována důvodnost a přiměřenost takového ujednání. Doba splatnosti delší než 

šedesát dnů již může být na základě námitek věřitele zkoumána z hlediska toho, nakolik 

je tato doba vůči věřiteli spravedlivá. 

Pokud je odběratelem veřejnoprávní korporace, může být delší doba splatnosti 

ujednána, pouze pokud je to odůvodněno povahou závazku, a nesmí přesáhnout šedesát 

dnů. V zákoně není formulace „delší doba splatnosti“ podle mého názoru použita příliš 

vhodně. Z logiky § 1963 OZ nicméně plyne, že by tato formulace měla znít „delší doba 

splatnosti než třicet dnů“.  

Omezení zavedené v § 1963 odst. 2 by ve vztahu ke vztahům podnikatel – podnikatel 

mělo zabránit pravidelnému sjednávání dob splatnosti např. 90 dnů. V zásadě ovšem 

nebrání ve sjednání takové doby splatnosti, která oběma stranám vyhovuje, bez ohledu 

na podpůrné limity. 

4.3. Osobní a věcný rozsah působnosti § 1963 OZ 

Použitelnost § 1963 OZ je omezena jak z hlediska osobního, tak z hlediska věcného. 

Z hlediska osobního rozsahu se § 1963 aplikuje se výlučně na vztahy, které probíhají: 

a) mezi podnikateli navzájem, nebo 

b) mezi podnikateli a veřejnoprávními korporacemi.  

Vymezením pojmu podnikatele dle občanského zákoníku se zabývám v kapitole 2 této 

práce. Jak vyplývá z přehledu vývoje unijní legislativy, byla cílem regulace splatnosti 

především ochrana malých a středních podniků. Ustanovení § 1963 se však vztahuje na 

všechny podnikatele bez rozdílu.  

                                                                                                                                               
méně než 10 osob a jeho roční obrat nepřesahuje 2 mil. eur. Občanský zákoník tento pojem nedefinuje 

ani neodkazuje na použití evropského práva, aplikovatelnost uvedených kritérií pro české právní 

prostředí je sporná (srov. Bejček, Josef. Malí a střední podnikatelé jako slabší strana v hospodářském 

styku? In: Obchodněprávní revue 11-12/2014, str. 317). 
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Z hlediska osobního rozsahu se § 1963 odst. 2 OZ dále vztahuje i na veřejnoprávní 

korporace, na které se vztahuje přísnější regulace než na podnikatele. 

Veřejnoprávní korporace není na rozdíl od podnikatele v občanském zákoníku 

definována. Podle důvodové zprávy k § 1963 OZ se tento pojem použije ve smyslu 

práva EU47, kde se označuje jako veřejný zadavatel. Veřejnoprávní korporací je stát, 

regionální nebo místní orgány, veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.  

Veřejnoprávním subjektem je jakýkoliv subjekt založený nebo zřízený za účelem 

uspokojování potřeb obecného zájmu s právní osobností, který nemá průmyslovou nebo 

obchodní povahu a je financován převážně jinou veřejnoprávní korporací. Jde tedy o 

značně širokou kategorii, která zahrnuje např. vysoké školy, profesní sdružení lékařů, 

advokátů či daňových poradců, obchodní komory, penzijní fondy nebo zdravotnická 

zařízení.48 

Ačkoliv tedy směrnice č. 2011/7/EU používá pro všechny uvedené subjekty legislativní 

zkratku „orgán veřejné moci“, je zřejmé, že kogentnímu omezení splatnosti na šedesát 

dnů podléhá značné množství subjektů. 

Zvláštní omezení pro veřejnoprávní korporace není náhodné. Nepřípustnost doby 

splatnosti přesahující šedesát dnů je dána tím, že financování orgánů veřejné moci je 

odlišné od soukromoprávních subjektů zejména svou trvalostí a předvídatelností49, 

jelikož těmto orgánům plynou příjmy přímo ze státního rozpočtu. Platební morálka ve 

veřejném sektoru navíc byla ze strany EU kritizována již od 90. let 20. století.50 Včasné 

placení faktur ze strany veřejnoprávních korporací považuje EU za jeden ze způsobů, 

jak podpořit podnikání. Dle sdělení Komise nazvaném Plán hospodářské obnovy je 

jedním z cílů zajistit, aby „veřejné orgány hradily faktury, i od malých a středních 

podniků, za dodávky a služby do jednoho měsíce, čímž by se snížily problémy 

s likviditou“.51 

                                                 
47 Článek 2 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a článek 1 odst. 9 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES. 
48 Srov. přílohu III směrnice 2004/18/ES. 
49 Šilhán, Josef in Hulmák, Milan a kol., op. cit., str. 1030. 
50 Srov. např. závěrečnou zprávu k doporučení č. 95/198/EC. 
51 Sdělení Komise Evropské radě ze dne 26. 11. 2008 č. KOM (2008) 800, str. 13. 
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Z hlediska věcného rozsahu je aplikace dále omezena tím, že se týká pouze splatnosti 

peněžitých dluhů, tj. ceny. Ustanovení § 1963 OZ se tedy nepoužije pro stanovení doby 

splnění závazku zboží či službu poskytnout (plnění obecně je upraveno v § 1958 OZ). 

Cenou může být nejen kupní cena, ale i cena za dílo, nájemné, provize, odměny a další 

platby v závislosti na konkrétní smlouvě. 

Ačkoliv je § 1963 OZ součástí všeobecných ustanovení o závazcích, tj. obecné části 

závazkového práva, má aplikační přednost před úpravou splatnosti u jednotlivých 

smluvních typů v rámci zvláštní části.52 

4.4. Následky porušení § 1963 OZ 

Pokud dojde k porušení § 1963 OZ, tj. je-li doba splatnosti sjednána delší, než 

umožňuje zákon, a je-li takové ujednání vůči věřiteli hrubě nespravedlivé, může se 

věřitel dovolat neúčinnosti ujednání o době splatnosti. Neúčinnosti se může dovolat 

nejen sám věřitel, ale podle § 1964 odst. 2 OZ i právnická osoba založená k ochraně 

zájmů malých a středních podnikatelů, jestliže jsou tato ujednání obsažena 

v obchodních podmínkách. Zákon nespecifikuje, zda jde pouze o obchodní podmínky 

dlužníka nebo i o obchodní podmínky věřitele, ale jelikož věřitel své obchodní 

podmínky sestavuje sám a může tedy dobu splatnosti upravit podle svých potřeb, 

pravděpodobně se § 1964 uplatní pouze pro obchodní podmínky dlužníka. 

Zákon blíže neuvádí, jakým způsobem se může věřitel neúčinnosti dovolat. Z dikce 

§ 1964 vyplývá, že je nutné podat žalobu (srov. formulaci § 1964 odst. 3 „prohlásí-li 

soud ujednání stran za neúčinné …“). Podobné právo věřitele se v občanském zákoníku 

objevuje i v § 589 ve vztahu k relativní neúčinnosti právního jednání. V § 589 odst. 2 

OZ je ovšem způsob domáhání se neúčinnosti formulován jednoznačně. Podle tohoto 

ustanovení se „neúčinnost právního jednání dlužníka se zakládá rozhodnutím soudu o 

žalobě věřitele, kterou bylo odporováno právnímu jednání dlužníka (odpůrčí žaloba)“. 

Ačkoliv obě ustanovení vykazují i rozdíly (v případech podle § 589 OZ věřitel odporuje 

právnímu jednání dlužníka, oproti tomu v případech podle § 1964 OZ se věřitel domáhá 

neúčinnosti ujednání o splatnosti, přičemž ostatní části právního jednání zůstávají i vůči 

věřiteli platné a účinné), vzhledem k absenci judikatury vyšších soudů ve vztahu k 

                                                 
52 Šilhán, Josef in Hulmák, Milan a kol., op. cit., str. 1026. 
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§ 1964 OZ by mohla být i pro tyto případy využitelná obsáhlá judikatura týkající se 

odpůrčích žalob.  

Právo domáhat se neúčinnosti ujednání o době splatnosti podléhá promlčení v 

obecné tříleté promlčecí lhůtě. V souladu s § 619 odst. 1 OZ by měla promlčecí lhůta 

počínat dnem, kdy smlouva obsahující nepřiměřenou dobu splatnosti nabyla účinnosti.53 

Otázkou je, jak by se posuzovala promlčecí doba v případě dlouhodobého smluvního 

vztahu se splatností delší než 60 dnů, pokud by začal věřitel pociťovat negativní 

důsledky takového ujednání až po uplynutí tří let od vzniku závazku. Pokud by se tento 

věřitel dovolával neúčinnosti ujednání o době splatnosti, zřejmě by musel prokázat, že 

hrubá nespravedlivost tohoto ujednání nastala až později. 

Pokud soud prohlásí ujednání o době splatnosti za neúčinné, použije se především 

ustanovení zákona, tj. podpůrné ustanovení o třicetidenní splatnosti. Zákon však dává 

soudu možnost rozhodnout i jinak („v zájmu spravedlivého řešení“). Takto široké 

vymezení možnosti soudního uvážení je v českém právním řádu ojedinělé; rozhodování 

podle zásad spravedlnosti (ex aequo et bono) je spíše prvkem angloamerického práva. 

Vzhledem k nejasnosti tohoto ustanovení lze spíše očekávat, že soudy budou 

rozhodovat tak, že je splatnost třicetidenní. 

Samotný závazek není případnou neúčinností ujednání o době splatnosti nijak dotčen. 

4.5. Zhodnocení současné právní úpravy v občanském zákoníku 

Jako hlavní problém české právní úpravy obsažené v § 1963 a § 1964 OZ vnímám to, že 

je v současné podobě na několika místech nejednoznačná a nepřesná (srov. některé 

příklady nejasností uvedené výše). 

Velkým přínosem pro praxi by podle mého názoru mohlo být jednodušší určení 

splatnosti ceny v případě, že není smluvně dojednaná. 

Recepcí evropského práva do občanského zákoníku dále došlo k odklonu od úplné 

smluvní volnosti stran k jejímu omezení, a to z důvodu možnosti zneužití smluvní 

svobody silnější smluvní stranou. Zřetelně se tedy projevuje právní názor, že slabší 

                                                 
53 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 8. 2010, sp. zn. 30 Cdo 531/2009, podle něhož lhůta  

pro uplatnění práva odporovat právním úkonům dlužníka počíná v případě kupní smlouvy na nemovité 

věci běžet dnem následujícím po dni, ke kterému vznikly účinky vkladu práva do katastru nemovitostí. 
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smluvní stranou nemusí být nutně pouze spotřebitel, ale často se jedná i o podnikatele, 

zejména z kategorie malých a středních podniků, jež je v unijní legislativě často 

zmiňována. 

Je otázkou, zda limity splatnosti skutečně přispějí k dřívějšímu placení. Na to, v jakých 

lhůtách jsou dluhy v ČR i v jiných evropských státech skutečně hrazeny, se zaměřím 

v samostatné kapitole. 
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5. Splatnost dluhů z hlediska soutěžního práva  

Občanský zákoník není jediným právním předpisem, který reguluje dobu splatnosti 

podnikatelských dluhů. Splatnost je regulována i v oblasti soutěžního práva, a to 

především v rámci ochrany hospodářské soutěže. Ochranu dobrých mravů 

v hospodářském styku zajišťuje i občanský zákoník v § 2976 a násl. OZ, avšak použití 

těchto ustanovení ve vztahu k určení splatnosti se jeví jako nadbytečné, jelikož v § 1964 

OZ je obsažena zvláštní úprava obrany proti hrubě nespravedlivému ujednání o době 

splatnosti. 

Doba splatnosti může být odběratelem stanovena jako jedno z kritérií celkové 

výhodnosti nabídky dodavatele. Dodavatelé tedy mohou být motivováni k tomu, aby 

zvýšili výhodnost své nabídky tím, že prodlouží dobu splatnosti i nad zákonem 

stanovenou šedesátidenní hranici, ačkoliv je to může poškodit. 

Ochrana hospodářské soutěže je v ČR upravena jednak obecně, jednak speciálně ve 

vztahu k regulaci významné tržní síly při prodeji potravinářských produktů. Kontrolu 

dodržování zákona provádí v obou těchto případech Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže. 

5.1. Zákon o ochraně hospodářské soutěže 

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, upravuje ochranu hospodářské 

soutěže proti narušení mimo jiné i zneužitím dominantního postavení soutěžitelů. Přímé 

či nepřímé vynucování delších či jinak nestandardních dob splatnosti může naplňovat 

skutkovou podstatu vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách s jinými 

účastníky podle § 11 odst. 1 písm. a) ZOHS. 

Porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže se v souvislosti se splatností nedopouští 

pouze odběratelé, ale i dodavatelé, jak vyplývá z níže uvedeného příkladu. 

Ve vztahu ke splatnosti řešil Nejvyšší správní soud v řízení podle § 11 odst. 1 písm. a) 

ZOHS méně obvyklou situaci, kdy jednostranným stanovením splatnosti byl poškozen 
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odběratel ze strany dominantního dodavatele. Podle Nejvyššího správního soudu se 

dodavatel tímto způsobil odběratelům újmu v podobě přenosu obchodního rizika.54 

Aplikace zákona o ochraně hospodářské soutěže je obecně limitována tím, že se 

vztahuje pouze na jednání, které je způsobilé vyloučit, omezit, narušit či ohrozit 

hospodářskou soutěž.  

5.2. Zákon o významné tržní síle při prodeji potravinářských produktů a jejím 

zneužití 

Stanovení splatnosti je výslovně regulováno předpisy soutěžního práva pouze v jednom 

odvětví, a to při prodeji potravinářských produktů. Právní úprava je obsažena v zákoně 

č. 395/2009 Sb. o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských 

produktů a jejím zneužití („zákon o významné tržní síle“). 

Působnost zákona o významné tržní síle je omezena z osobního i věcného hlediska. 

Osobní rozsah zákona o významné tržní síle je omezen vymezením významné tržní síly. 

Podle § 3 odst. 1 zákona o významné tržní síle je významnou tržní silou postavení, ve 

kterém je dodavatel závislý55 na odběrateli. Ustanovení § 3 odst. 3 tohoto zákona dále 

stanoví vyvratitelnou domněnku existence významné tržní síly u odběratelů, jejichž 

čistý obrat přesahuje 5 mld. Kč.  

Věcný rozsah působnosti je vymezen tak, že se vztahuje pouze na prodej zemědělských 

a potravinářských produktů56 subjektům, které je odebírají za účelem dalšího prodeje. 

Jedná se tedy o prodej uvedeného zboží obchodním řetězcům. 

5.2.1. Právní úprava splatnosti 

Limity pro stanovení splatnosti jsou obsaženy v odst. 6 přílohy č. 2 zákona o významné 

tržní síle. Podle tohoto ustanovení nesmí být platební lhůta pro každého dodavatele delší 

než 30 dnů. V příloze č. 5, odst. 1, odrážka šestá zákona o významné tržní síle je potom 

                                                 
54 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 3. 10. 2008, č. j. 7 Afs 40/2007-111. 
55 Dle výkladu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nemusí jít pouze o závislost absolutní, neboť 

v současných podmínkách má dodavatel v podstatě vždy určitou možnost volby odběratele (srov. bod 

112 odůvodnění rozhodnutí č. j. ÚOHS-R146/2013/TS-20430/320/RJa ze dne 21. 10 2013). 
56 Pojem potravinářské a zemědělské produkty není v právních předpisech definován. Uvažuje se o jeho 

nahrazení pojmem potravina, který se používá v evropských předpisech. Srov. 

http://www.agris.cz/clanek/187331/vlada-odlozila-navrh-zakona-o-vyznamne-trzni-sile [online] [cit. 5. 

3. 2015]. 
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stanoveno, že odběratel nese odpovědnost za škodu způsobenou tím, že vystavuje 

dodavatele podmínkám úhrady, které uvedenou horní hranici doby splatnosti 

nerespektují.  

Soustavné uplatňování zakázaných praktik je zneužitím významné tržní síly. Zneužití 

významné tržní síly je správním deliktem, za který hrozí pokuta až 10 mil. Kč, případně 

1 % čistého obratu odběratele za poslední účetní období. 

5.2.2. Konkrétní správní řízení dle zákona 

Podle zákona o významné tržní síle dosud v prvním stupni vedl ÚOHS pouze dvě 

správní řízení57, přičemž jen jedno z nich se týkalo stanovení splatnosti v rozporu se 

zákonem. Tomuto rozhodnutí58 se tedy budu věnovat podrobněji. 

V uvedeném případě se odběratel dopustil porušení zákona mimo jiné tím, že s většinou 

svých dodavatelů (konkrétně se jednalo o 53,4 % dodavatelů) sjednával dobu splatnosti 

delší než 30 dnů, a dále že úhrady skutečně ve lhůtách delších než 30 dnů realizoval.  

ÚOHS ve svém rozhodnutí dovodil, že samotné sjednání doby splatnosti překračující 30 

dnů (tj. porušení přílohy č. 2, odst. 6 zákona) není pro existenci zneužití tržní síly 

rozhodné. Aby došlo k naplnění skutkové podstaty zneužití tržní síly, je třeba, aby lhůty 

byly skutečně realizovány (tj. aby došlo k porušení přílohy č. 5, odst. 1, odrážky šesté 

zákona).  

Narušení hospodářské soutěže přitom nespočívá pouze v porušení zákona o významné 

tržní síle. Vedle toho je podle ÚOHS v každém případě třeba posoudit, jakým způsobem 

je hospodářská soutěž narušena.  

Sjednání delší než zákonem stanovené třicetidenní doby splatnosti narušuje 

hospodářskou soutěž jednak horizontálně (ve vztahu k ostatním odběratelům, tj. 

konkurentům), jednak vertikálně (ve vztahu k dodavatelům).59 Vůči ostatním 

odběratelům, kteří dodržují zákonné povinnosti, získá odběratel porušující zákon 

                                                 
57 Stav sbírky rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ke dni 6. 2. 2015. Sbírka je dostupná na 

http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/sbirky-rozhodnuti.html [cit. 6. 2. 2015]. 
58 Rozhodnutí č. j. ÚOHS-S160/2010-7578/2013/460/APo ze dne 24. 4. 2013. 
59 Srov. body 225 a 226 odůvodnění citovaného rozhodnutí. 
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neoprávněnou výhodu spočívající v tom, že má odběratel k dispozici finanční 

prostředky po delší dobu. 

Ve vztahu k dodavatelům je hospodářská soutěž narušena tím, že dochází ke zvýšení 

nákladů těchto dodavatelů na provozní financování výroby (např. nutností nahradit 

výpadek v příjmech překlenovacím úvěrem). Tím jsou tito dodavatelé znevýhodnění ve 

vztahu k jiným dodavatelům, se kterými byla sjednána splatnost v zákonných limitech. 

Za všechna porušení zákona o významné tržní síle60 byla odběrateli uložena pokuta 

v úhrnné výši 22.130.000 Kč, a dále bylo odběrateli do budoucna zakázáno 

uskutečňovat protizákonné praktiky. 

5.2.3. Zhodnocení přínosu zákona 

Zákon o významné tržní síle byl od svého přijetí opakovaně kritizován ze strany 

odběratelů i odborníků, a to zejména z důvodu nejednoznačnosti použitých pojmů.61 

Opakovaně bylo navrhováno zákon zcela zrušit nebo zásadně novelizovat, k čemuž však 

dosud nedošlo. 

Rovněž i minimální množství správních řízení, jež podle zákona o významné tržní síle 

dosud proběhla, naznačuje, že tato právní úprava nemá velký praktický dopad. 

5.3. Možnosti rozšíření veřejnoprávní regulace splatnosti 

Původní návrh zákona o významné tržní síle, který v roce 2008 podala skupina 

poslanců62, se netýkal pouze oblasti prodeje zemědělských a potravinářských produktů, 

ale zneužití významné tržní síly všeobecně. Text „při prodeji zemědělských a 

potravinářských produktů“ se do zákona dostal až na základě pozměňovacích návrhů 

Senátu.63 

Podle mého názoru není v současné době rozšíření veřejnoprávní regulace i na další 

odvětví potřebné. Na základě zákona o ochraně hospodářské soutěže existují možnosti 

obrany před zneužíváním dominantního postavení ze strany odběratelů. Pravidla 

                                                 
60 Vedle nezákonného sjednávání dob splatnosti se jednalo o poplatky za předčasnou úhradu faktur a 

poplatky za postoupení pohledávky. 
61 Srov. stanovisko legislativní rady vlády č. j. 775/14 ze dne 28. 8. 2014. 
62 Sněmovní tisk č. 431/0 (Poslanecká sněmovna, 5. volební období 2006 – 2010). 
63 Usnesení č. 217 z 8. schůze dne 17. 6. 2009. 
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obsažená v občanském zákoníku potom mohou sloužit jako kritérium posouzení toho, 

kdy se jedná o nestandardní dobu splatnosti. 
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6. Vybrané zahraniční právní úpravy splatnosti dluhů 

V této kapitole se zaměřím na porovnání některých zahraničních úprav splatnosti dluhů, 

a to jak v rámci EU, tak i v dalších státech.  

Jako příklad evropského státu mimo EU jsem pro své porovnání zvolila Ruskou 

federaci, která je pro řadu evropských států včetně České republiky významným 

obchodním partnerem.64 Mimoevropské státy v porovnání zastupují USA. 

V jednotlivých právních úpravách budu zkoumat především regulaci splatnosti, tj. zda 

je splatnost právem daného státu regulována, a pokud ano, jaká je stanovená doba 

splatnosti. Dále mě bude zajímat, zda zákon ukládá za nedodržení stanovené doby 

splatnosti sankce.  

6.1. Členské státy EU 

Všechny členské státy EU měly povinnost zapracovat do svých právních řádů obsah 

směrnice č. 2011/7/EU v transpoziční lhůtě, která skončila ke dni 16. 3. 2013.  

I v rámci jednotlivých členských států lze vysledovat rozdíly, a to jak formální (v jakém 

zákoně je splatnost upravena), tak i věcné povahy. Některé z členských států se totiž 

neomezily pouze na doslovné převzetí textu směrnice, ale v jejím rámci zvolily vlastní, 

přísnější úpravu. 

6.1.1. Forma transpozice směrnice 

Některé z členských států zařadily tuto materii do svých občanských, resp. obchodních 

zákoníků. Vedle České republiky je to například Slovensko (§ 340a zákona č. 513/1991 

Zb.), Nizozemí (čl. 6:119a Burgerlijk Wetboek65) nebo Německo (§ 271a Bürgerliches 

Gesetzbuch). 

Další státy zvolily cestu zvláštního zákona o pozdních platbách v obchodních 

transakcích. Jde např. o Spojené království (Late Payment of Commercial Debts 

(Interest) Act 1998), či Španělsko (Ley 3/2004, čl. 4). Tyto zákony jsou poměrně 

                                                 
64 Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu měl vývoz zboží z ČR do Ruské federace v roce 

2014 hodnotu 105.255.000.000 Kč, vývoz z Ruské federace do ČR měl hodnotu 122.159.000.000 Kč. 

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vzoph_cr [cit. 30. 1. 2015]. 
65 Anglický překlad jsem čerpala z http://www.dutchcivillaw.com/civilcodegeneral.htm [cit. 30. 1. 2015].  

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vzoph_cr
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stručné, vedle určení doby splatnosti obsahují ještě ustanovení o úrocích z prodlení a 

některá procesní ustanovení, zejména ve vztahu k náhradě nákladů na vymáhání.  

6.1.2. Specifika úpravy splatnosti v některých členských státech 

V řadě členských států nalezneme obdobnou právní úpravu jako v ČR, tj. doba 

splatnosti při absenci výslovného ujednání činí 30 dnů od doručení faktury nebo plnění 

věřitele, a doba splatnosti delší než 60 dnů je podmíněna dohodou stran a tím, že 

ujednání není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. 

V některých státech (např. v Nizozemí a Německu) musí být dohoda o delší splatnosti 

výslovná, tj. delší doba splatnosti nemůže být zavedena pouze praxí mezi stranami.  

Některé z členských států přijaly přísnější úpravu, než jakou vyžaduje směrnice. 

V Dánsku a ve Švédsku činí doba splatnosti zásadně 30 dnů. Prodloužení této doby 

splatnosti je možné pouze zvláštním písemným ujednáním stran, přičemž doba 

splatnosti nesmí být sjednána nepřiměřeně dlouhá a na újmu věřiteli. Veřejnoprávní 

korporace nemohou třicetidenní lhůtu překročit vůbec, pokud ministerstvo spravedlnosti 

po dohodě s podnikateli nestanoví podmínky, za kterých lze prodloužit dobu splatnosti 

až na 60 dnů.66 V těchto státech tedy nebyla využita možnost prodloužit dobu splatnosti 

ujednáním stran až na 60 dnů bez dalšího. 

Ve Francii (čl. L. 441-6 Code de Commerce67) si podnikatelé mohou dohodnout dobu 

splatnosti, která nepřekročí 45 dnů od konce měsíce nebo 60 dnů od vydání faktury (při 

absenci dohody se uplatní standardní doba splatnosti 30 dnů od dodání zboží nebo 

poskytnutí služby). Zvláštní úprava se vztahuje na prodej zemědělských a 

potravinářských produktů podle čl. L. 443-1 Code de Commerce. Jde o obdobu českého 

zákona o významné tržní síle, která je však obsažena přímo v Code de Commerce. 

Splatnost je v těchto případech odstupňována podle kategorií produktů. 

 30 dnů po skončení desetidenní lhůty od dodání potravin podléhajících rychlé 

zkáze a mražených produktů; 

                                                 
66 Srov. http://www.hannessnellman.com/news-seminars/our-point-view/nordic-market-newsletter-22013 

[cit. 30. 1. 2015] a http://www.informita.com/resources/Informita+-

+EU+Directive+on+Late+Payment+-+February+2014.pdf [cit. 30. 1. 2015] 
67Anglický překlad jsem čerpala z http://www.legifrance.gouv.fr/Traductions/en-English/Legifrance-

translations [cit. 30. 1. 2015]. 
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 20 dnů od dodání živých zvířat a čerstvých masných výrobků; 

 30 dnů od skončení měsíce, v němž byly dodány alkoholické nápoje podléhající 

spotřební dani. 

Code de Commerce obsahuje na rozdíl od jiných evropských úprav přímo sankce za 

nedodržení zákonných podmínek. Sjednání doby splatnosti v rozporu s čl. L. 441-6 

Code de Commerce je sankcionováno pokutou ve výši 15.000 EUR. Za sjednání doby 

splatnosti v rozporu s čl. L. 443-1 hrozí pokuta ve výši 75.000 EUR.  

Stejně vysoká sankce, tj. 75.000 eur, hrozí dle čl. L. 441-4 Code de Commerce i za 

porušení povinností vztahujících se k fakturaci (zejm. řádné vydání faktury, uvedení 

fakturačních údajů, ale i datum splatnosti). Porušení povinností při fakturaci může vést i 

k trestněprávnímu postihu (čl. L. 441-5). 

6.2. Ruská federace 

Závazkové právo je upraveno v první části ruského občanského zákoníku, která byla 

přijata roku 1994 a v účinnost vstoupila k 1. 1. 1995.68 Na rozdíl od vývoje v České 

republice byl v Rusku zaveden již v 90. letech jednotný občanský zákoník pro všechny 

(podnikatelské i nepodnikatelské) subjekty. Stejně jako v českém občanském zákoníku 

však počítá s řadou odchylek pro vztahy mezi podnikateli. Ustanovení § 314 ruského 

občanského zákoníku obsahuje stejné pojetí doby splatnosti, jaké známe ze starších 

českých právních předpisů. 

Podle § 314 odst. 1 ruského občanského zákoníku má být předmět závazku splněn 

nejpozději ke stanovenému dni plnění. V případě, že žádný takový den není stanoven a 

nelze jej určit ani z okolností, má být dle § 314 odst. 2 občanského zákoníku dluh 

splněn v přiměřené době po vzniku závazku. Přiměřenou dobu v konkrétním případě 

musí určit soud.  

§ 314 odst. 2 ruského občanského zákoníku obsahuje rovněž podpůrné ustanovení pro 

případ, že doba plnění není určena a dlužník neplní ani v přiměřené době. V takovém 

případě je dlužník povinen k plnění do sedmi dnů ode dne, kdy k tomu byl věřitelem 

                                                 
68 Yefremova, Maria, Yakovleva, Svetlana a Henderson, Jane. Contract Law in Russia. Oxford: Hart 

Publishing, 2014, str. 14. ISBN 978-1-84946-299-0. Použitá ustanovení ruského občanského zákoníku 

vychází z anglického překladu v této publikaci.   
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vyzván. Dle soudního výkladu slouží institut dodatečné sedmidenní lhůty k plnění jako 

ochrana dlužníka před předčasnou výzvou věřitele k placení.69 

6.3. Spojené státy americké 

Jednotný právní předpis z oblasti obchodního práva představuje Uniform Commercial 

Code (UCC). O použitelnosti UCC rozhoduje každý stát samostatně, avšak v současné 

době se s různými modifikacemi používá ve všech státech USA. 

Dobou splatnosti se pro účely kupní smlouvy zabývá § 2 – 310 (a) UCC, podle něhož 

nedohodnou-li se strany jinak, je cena splatná v době doručení zboží. Pokud dodavatel 

zboží zasílá, je platba odložena až na okamžik, kdy má odběratel možnost zboží 

prohlédnout (§ 2 – 310 (b) UCC) nebo kdy obdrží dokumenty ke zboží (§ 2  310 (c) 

UCC). Ustanovení § 2- 310 (d) potom počítá i s možností odložené platby70, avšak o 

poskytnutí obchodního úvěru musí dlužník požádat. Toto pojetí, kdy při absenci 

výslovného ujednání má platba proběhnout při dodání zboží, je v obchodněprávních 

vztazích poměrně neobvyklé.71   

Zvláštní úpravu splatnosti najdeme v případě veřejných zadavatelů, a to v podobě 

federálního zákona Prompt Payment Act (1982, revize 1999).72 Prompt Payment Act 

(PPA) se vztahuje výlučně na obchodní vztahy mezi federálními úřady a podnikateli 

nebo neziskovými subjekty, které jsou v pozici dodavatele. Cílem PPA je, aby federální 

úřady platily své dluhy vůči dodavatelům včas, a v případě pozdní platby hradily úroky. 

Platba za dodávky zboží nebo služeb je splatná ke dni, který je určen ve smlouvě, nebo 

(při absenci výslovného smluvního ujednání) 30 dnů po tom, co úřad obdrží fakturu (§ 

3903 (a) PPA). Určitá specifika potom platí pro dodávky zemědělských produktů a 

dalšího zboží podléhajícího rychlé zkáze, kdy je splatnost stanovena kratší. V případě 

zakázek ve stavebnictví, kde se počítá se zálohovými platbami, potom prodlení nastává 

14 dnů po obdržení výzvy k úhradě.  

                                                 
69 Tamtéž, str. 208. 
70 „Where the seller is required or authorized to ship the goods on credit.“ 
71 White, James J., Summers, Robert S. Uniform Commercial Code – Fifth Edition. St. Paul: 

Thomson/West, 2006, str. 222. ISBN 978-0-314-14067-6. 
72 U. S. Code, Title 31, Subtitle III, Chapter 39. 
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Vedle určení splatnosti se PPA dále zabývá úroky z prodlení při pozdní platbě. PPA 

přímo neurčuje konkrétní sazbu úroků z prodlení, obsahuje pouze odkaz na sazbu 

určenou ministrem financí. Dodavatel má nárok na úrok z prodlení i bez výslovné 

žádosti. PPA dále úřady motivují k co nejrychlejší platbě tím, že po třiceti dnech 

prodlení úroky přirůstají k jistině, a po této době se platí úroky z prodlení ze zvýšené 

jistiny. 

6.4. Shrnutí zahraničních právních úprav 

Z provedeného srovnání vyplývá, že v členských státech EU se úprava liší především 

v tom, zda mají smluvní strany možnost bez dalších podmínek sjednat dobu splatnosti 

až šedesát dnů, nebo zda je smluvní volnost omezena hranicí třicet dnů. V evropském 

kontextu ojedinělé je to, že ve Francii za porušení limitů sjednání splatnosti hrozí 

pokuta. V ostatních státech, včetně ČR, se případně lze dovolat pouze neúčinnosti 

ujednání o splatnosti (pokud nejde o případy zasahující do hospodářské soutěže uvedené 

v kapitole 6 této práce). 

Ve srovnání s dalšími členskými státy EU je tedy úprava splatnosti v ČR stále poměrně 

liberální, když umožňuje stranám sjednat si i delší než šedesátidenní dobu splatnosti. 

Mimo EU není přímá zákonná regulace doby splatnosti v podnikatelských vztazích 

obvyklá.  

Současné ruské obchodní právo vychází např. z německého BGB nebo i amerického 

UCC.73 Doba splatnosti tedy závisí na dohodě stran, se zvláštní úpravou dlužníka proti 

nepřiměřeně krátké době k placení poskytnuté věřitelem. 

Ve Spojených státech je umožněno odložení platby, aniž by byla stanovena omezení 

tohoto odložení. Větší pozornost je věnována platbám ze strany veřejného sektoru. 

Z hlediska americké federální právní úpravy je patrné, že platbám ze strany veřejného 

sektoru, kde je stanovena maximálně na třicet dnů (na rozdíl od české právní úpravy 

není možné ani prodloužení na šedesát dnů).   

 

                                                 
73 Oda, Hiroshi. Russian Commercial Law. Leiden: Martinus Nijhoff Publishing, 2007, str. 67. ISBN 978-

90-0416-253-2. 
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7. Doba splatnosti podnikatelských dluhů v ČR a dalších evropských 

státech 

V této kapitole se zaměřím na to, v jaké době jsou v současnosti skutečně hrazeny dluhy 

z podnikatelských závazků, a to jak v České republice, tak ji v jiných evropských 

státech. Zjištění stávající platební morálky v konkrétních číslech napomůže 

k vyhodnocení přínosu současné právní úpravy, a v evropském kontextu i pro porovnání 

dopadů v odlišnostech jednotlivých vnitrostátních právních předpisů. 

Platební morálku společností sleduje celá řada finančních, analytických i jiných 

institucí. Pro porovnání se budu věnovat třem analýzám provedeným v roce 2014 

v České republice, případně i v dalších evropských státech. Jelikož každá z analýz 

sleduje vedle splatnosti i jiné faktory, poskytuje jejich kombinace možnost provést na 

závěr ucelenější shrnutí. 

7.1. Výzkum společnosti ČSOB Factoring74 

Z výzkumu provedeného společností ČSOB Factoring vyplývá, že v prvních dvou 

čtvrtletích roku 2014 české společnosti platily svým dodavatelům průměrně 75 dní od 

data vystavení faktury, a zároveň 13, resp. 14 dnů po smluvně dojednané splatnosti. 

Z toho vyplývá, že sjednaná doba splatnosti průměrně dosahovala 62, resp. 61 dnů. 

Jelikož se jedná o průměrnou hodnotu, lze předpokládat, že doba splatnosti v řadě 

případů šedesátidenní hranici podle § 1963 odst. 2 OZ významně přesáhla. Tato doba by 

přitom podle občanského zákoníku měla být přípustná pouze tehdy, není-li vůči věřiteli 

hrubě nespravedlivá.  

Z níže uvedeného vývoje doby skutečné úhrady dluhů a doby splatnosti vyplývá, že jde 

o konstantní stav s výkyvy v řádu několika dnů.  

 

 

  

                                                 
74 Data v této části vychází z tiskové zprávy společnosti ČSOB Factoring, a.s. „České firmy platí faktury 

dva týdny po splatnosti“ vydané dne 25. 7. 2014, dostupné online na http://www.csobfactoring.cz/o-

nas/tiskove-zpravy/ceske-firmy-plati-faktury-dva-tydny-po-splatnosti/ [cit. 24. 8. 2014]. 
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 2009 2010 2011 2012 2013 1Q 

2014 

2Q 

2014 

Počet dní od vystavení 

faktury do úhrady faktury 

77 70 71 75 76 75 75 

Počet dní ode dne splatnosti 

do úhrady 

19 14 14 15 14 13 14 

Průměrná doba splatnosti 

faktury 

58 56 57 60 60 62 61 

 

Tabulka 2 – Vývoj dob splatnosti a úhrady dluhů v ČR (zpracování vlastní, s využitím dat z tiskové 

zprávy společnosti ČSOB Factoring a.s.) 

 

Ve výzkumu ČSOB Factoring byly sledovány platby i v jiných členských státech EU. 

V prvním čtvrtletí roku 2014 byly doby splatnosti v těchto státech následující.   

 CZ DE SK PL IT NL HU 

Počet dnů od vystavení 

faktury do úhrady faktury 

75 40 60 85 63 52 52 

Počet dnů ode dne splatnosti 

do úhrady 

13 -3 4 7 7 7 8 

Průměrná doba splatnosti 

faktur 

62 43 56 78 56 45 44 

 

Tabulka 3 – Srovnání dob splatnosti a úhrady dluhů v různých evropských státech (zpracování vlastní, 

s využitím dat z tiskové zprávy společnosti ČSOB Factoring a.s.) 

 

7.2. Výzkum společnosti Bisnode75 

Zpráva společnosti Bisnode o platební morálce českých společností z června 2014 

vychází z údajů od více než dvou set tisíc společností76 získaných prostřednictvím 

elektronického sledování faktur, její závěry tedy lze považovat za poměrně 

reprezentativní. 

Výzkum společnosti Bisnode zjišťoval především to, kolik dnů po splatnosti jsou platby 

hrazeny. Nezabývá se tedy tím, jaká je u jednotlivých faktur stanovená doba splatnosti. 

V období od roku 2013 do června roku 2014 se prodlení se splatností vyvíjelo podle 

výzkumu následovně: 

                                                 
75 Data v této části vychází ze zprávy Platební morálka podle Bisnode vydané analytickou společností 

Bisnode Česká republika, a.s. zachycující platební morálku v ČR v období let 2008 až 2014. 
76 214 066 společností, viz str. 15 citované zprávy. 
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  3/2013 6/2013 9/2013 12/2013 3/2014 6/2014 

Počet dnů po 

splatnosti 

10 9 11 11 11 11 

 

Tabulka 4 – Vývoj prodlení s úhradou dluhů v ČR (zpracování vlastní, s využitím dat ze zprávy „Platební 

morálka podle Bisnode“) 

 

Výzkum se vedle zjištění prodlení zabýval i celkovou výší dluhů, které byly uhrazeny 

včas. Tento objem podle výzkumu stále klesá. 

  3/2013 6/2013 9/2013 12/2013 3/2014 6/2014 

Včasné úhrady (%) 46 35 44 39 36 33 

Prodlení max. 30 

dnů (%) 

51 55 47 53 55 58 

Prodlení 31 až 60 

dnů (%) 

6 7 6 6 5 4 

Prodlení delší než 61 

dnů (%) 

3 3 3 2 4 5 

 

Tabulka 5 – Podíl faktur placených včas a s prodlením na celkovém množství faktur v ČR (zpracování 

vlastní, s využitím dat ze zprávy „Platební morálka podle Bisnode“) 

 

Zatímco tedy prodlení průměrně stagnuje, zvyšují se částky neuhrazených dluhů, a tedy 

závažnost negativních důsledků neplacení pro věřitele. Konkrétně 5 % faktur 

neuhrazených více než 60 dnů po splatnosti představuje v současné době (resp. k červnu 

roku 2014) při zpracovaném objemu faktur přes 359 mld. Kč částku více než 17 mld. 

Kč. 

7.3. Výzkum společnosti EOS77 

Na rozdíl od předchozích dvou průzkumů se zpráva společnosti EOS zabývá 

profilováním platební morálky nikoliv v jednotlivých státech, ale v regionech západní 

Evropa (reprezentovaný Německem, Belgií, Spojeným královstvím, Španělskem a 

Francií) a východní Evropa (reprezentovaný Ruskem, Polskem, Slovenskem, 

Bulharskem, Rumunskem, Řeckem a Maďarskem).  

                                                 
77 Data v této části vychází ze zprávy EOS Survey 2014 ‘European Payment Practices’ vydané společností 

EOS Group, dostupné online na http://www.eos-

solutions.com/fileadmin/user_upload/studies/2014_Zahlungsgewohnheiten/20140606_EOS_Zahlungsg

ewohnheiten_2014_final_ENG.pdf [cit. 29. 1. 2015]. 
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Výzkum byl proveden metodou dotazníku u dvou set společností z každého státu (s 

výjimkou Německa, kde se výzkumu zúčastnilo čtyři sta společností). 

 DE B UK ES FR Průměr 

Průměrná doba 

splatnosti faktur 

26 38 37 64 42 42 

Faktury uhrazené po 

splatnosti (%) 

19 27 29 25 24 22 

Počet dnů ode dne 

splatnosti do úhrady 

23 22 25 53 31 31 

 

Tabulka 6 – Platební morálka v regionu západní Evropa (zpracování vlastní, s využitím dat z EOS Survey 

2014 ‘European Payment Practices’) 

 

Všechny státy z regionu jsou členskými státy EU, vztahuje se tedy na ně zásadně 

maximálně šedesátidenní splatnost. Ve všech státech s výjimkou Španělska jsou 

průměrné doby splatnosti významně pod touto hranicí, lze tedy předpokládat, že většina 

podnikatelů s dodržením této podmínky nemá problémy. 

Nejkratší doba splatnosti je v Německu, které zároveň vykazuje nejnižší poměr 

neuhrazených faktur ve vztahu k celkovému množství faktur. 

 RU PL SK BG RO GR HU průměr 

Průměrná doba 

splatnosti faktur 

41 37 41 38 40 56 40 42 

Faktury uhrazené po 

splatnosti (%) 

27 27 30 33 30 29 27 28 

Počet dnů ode dne 

splatnosti do úhrady 

22 31 26 32 33 40 22 29 

 

Tabulka 7 – Platební morálka v regionu východní Evropa (zpracování vlastní, s využitím dat z EOS 

Survey 2014 ‘European Payment Practices’) 

 

V regionu východní Evropa je platební morálka výrazně horší, než je tomu v západní 

Evropě (celkový průměr obou regionů je srovnatelný, což je však dáno výrazně horší 

bilancí ve Španělsku). 

7.4. Shrnutí 

Ze všech výše uvedených zpráv vyplývá, že doba prodlení s úhradou faktur po jejich 

splatnosti v poslední době stagnuje, nebo se mírně snižuje. Závěry dvou výzkumů 

týkajících se přímo České republiky se shodují v tom, že čeští podnikatelé své dluhy 
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nehradí včas, ale více než deset dnů po stanovené době splatnosti. Tato doba splatnosti 

je přitom podle výzkumu ČSOB Factoring průměrně delší než šedesát dnů.  

Zároveň však z výzkumu provedeným společností Bisnode vyplývá, že ačkoliv je 

průměrná doba prodlení v posledním období stabilní, jsou předmětem dluhů vyšší 

částky. Ostatní výzkumy se celkovým objemem dlužných částek nezabývaly, proto 

uvedené zjištění nelze potvrdit.  

Celkový pohled na průzkumy ukazuje, že včasné placení dluhů nezávisí výhradně na 

zákonných limitech doby splatnosti, ale i na ekonomické situaci a celkovém 

podnikatelském klimatu v daném státě. Oba průzkumy provedené na evropských státech 

se shodují v tom, že nejnižší doby splatnosti i skutečné doby úhrady jsou v Německu, 

jehož legislativa se přitom od jiných členských států EU neodlišuje. Na rozdíl od 

Francie v Německu ani nejsou zavedeny sankce postihující nepřiměřeně dlouhé doby 

splatnosti. 

Většina porovnávaných států má v zásadě shodnou legislativu upravující splatnost 

dluhů. Naopak mezi Ruskou federací, která limity pro splatnost stanoveny nemá, a 

ostatními státy z regionu, které jsou členy EU, nebyly zjištěny zásadní rozdíly v dobách 

splatnosti.  

Z uvedeného srovnání vyplývá, že recepce evropského práva mohla přispět ke 

sjednocení právní úpravy, na reálnou splatnost dluhů však mají vliv i jiné faktory. Na 

další důvody, které mají nebo mohou mít na platební morálku vliv, se proto zaměřím 

v následující kapitole. 
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8.  Důvody prodlení s úhradou dluhů a možnosti jejich řešení 

Z předchozích kapitol vyplývá, že navzdory současné legislativě, která se snaží pozdní 

úhrady dluhů eliminovat, a navzdory skutečnosti, že věřitelé (alespoň v ČR) často 

poskytují dlužníkům delší dobu splatnosti, než předvídají právní předpisy, k prodlení 

s úhradou dluhů stále dochází. Obchodní dluhy přitom mohou dosahovat i značné výše. 

V této kapitole proto uvedu hlavní důvody vzniku prodlení, spolu s možnostmi jejich 

řešení. Z charakteru jednotlivých důvodů pro pozdní platby totiž vyplývá i to, nakolik je 

lze řešit právními prostředky. V určitých případech může být vhodnější čistě 

ekonomické řešení.  

Některými z těchto řešení a dalšími možnostmi zlepšení postavení věřitele se potom 

zabývám v dalších kapitolách této práce. 

8.1. Klasifikace důvodů prodlení 

Z hlediska dlužníka dochází k prodlení s úhradou dluhů v zásadě buď proto, že dluhy 

uhradit nemůže, nebo proto, že dluhy uhradit z jakéhokoliv důvodu nechce. Je zřejmé, 

že ke každému z těchto důvodů je třeba přistupovat odlišně.  

Pokud by dlužník měl zájem dluhy uhradit, avšak v době splatnosti k tomu nemá 

prostředky, existuje buď možnost dohody s věřitelem o dalším odložení platby, nebo 

(při větším množství věřitelů a výši dluhů) řešení prostřednictvím insolvenčního řízení. 

Pokud dlužník nemá zájem své dluhy hradit, ačkoliv disponuje dostatečnými finančními 

prostředky, je možné po něm úhradu dluhů vymáhat např. i soudní cestou. Je-li 

vymáhání dluhů efektivní, může to působit i jako motivace k dodržování dob splatnosti 

pro další dlužníky. 

Jako základní rozdělení důvodů pro neplacení dluhů jsem tedy zvolila kritérium platební 

neschopnosti78 a platební neochoty (někdy též platební nevůle). Tyto pojmy nejsou 

pojmy zákonnými, ale využívají se v ekonomické teorii.79 Rozlišení platební 

                                                 
78 Pojem „platební neschopnost“ zde používám obecněji, než jak uvádí zákonná definice v § 3 odst. 1 

zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. 
79 Srov. Kislingerová, Eva. Podnik v časech krize. Jak se nedostat do potíží a jak se dostat z potíží: 

zkušenosti ze světové recese let 2007 až 2009. Praha: Grada Publishing, 2010, str. 195. ISBN 978-80-
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neschopnosti a platební neochoty může být v praxi obtížné, protože s výjimkou případů 

spadajících pod insolvenční zákon se těmito důvody právní řád zvlášť nezabývá.  

Pro zjištění různých důvodů prodlení, které je možné zařadit do výše vymezených 

kategorií, jsem opět využila výzkum společnosti EOS80, ve kterém je identifikovali sami 

podnikatelé. 

Vedle kategorií platební neschopnosti a platební neochoty může dojít k prodlení 

s úhradou i z administrativních důvodů, například kvůli nedostatečnému systému řízení 

plateb nebo kvůli technickým problémům fakturačního systému.  Těmito případy se 

dále v této práci zabývat nebudu, protože se nejedná o důvody související s právní 

úpravou. Pokud se k administrativním důvodům nepřipojí neochota dlužníka situaci 

řešit, mělo by věřiteli pro vymožení pohledávky postačovat upomenutí dlužníka.  

8.2. Platební neschopnost 

Mezi důvody spadající pod platební neschopnost lze zařadit:  

 dočasné potíže s likviditou; 

 nesplacené pohledávky u vlastních zákazníků (druhotná platební neschopnost); 

 platební neschopnost v užším smyslu (úpadek dlužníka dle insolvenčního 

zákona). 

Tyto důvody zpravidla vyplývají z mimoprávních, tj. ekonomických příčin. Jejich 

efektivní řešení tedy spatřuji opět spíše v ekonomické rovině.   

Při dočasných potížích s likviditou se mohou dlužník a věřitel dohodnout na dalším 

prodloužení doby splatnosti, tj. na poskytnutí obchodního úvěru. Toto řešení však závisí 

na vůli věřitele. Pokud nebude mít zájem obchodní úvěr dlužníkovi poskytnout, může se 

věřitel rozhodnout dlužné pohledávky vymáhat. Věřitel rovněž může souhlasit 

s prodloužením doby splatnosti pod podmínkou uznání dluhu ze strany dlužníka, 

případně provedeného i formou notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti.  

                                                                                                                                               
247-3136-0 a Režňáková, Mária a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada Publishing, 

2010, str. 57. ISBN 978-80-247-3441-5.  
80 EOS Survey 2014 ‘European Payment Practices’, op. cit.  
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Další možností věřitele je prodej pohledávky třetím subjektům, např. využitím služeb 

faktoringové nebo forfaitingové společnosti. Tyto služby jsou podrobněji rozebrány 

v následující kapitole. 

Obrana proti druhotné platební neschopnosti může spočívat ve vyžadování placení 

záloh.81 Toto řešení však na druhou stranu může dále prohloubit finanční problémy 

dlužníka, neboť tím ztrácí výhody obchodního úvěru.  

Úpadkem dlužníka, tj. platební neschopností v užším smyslu, se vzhledem ke 

specifické právní úpravě insolvenčního řízení zabývám samostatně v závěrečné kapitole 

této práce. 

8.3. Platební neochota 

Do kategorie platební neochoty lze zařadit zejména následující důvody: 

 úmyslné neplacení, resp. pozdní úhrada; 

 spory mezi věřitelem a dlužníkem. 

Úmyslné pozdní hrazení dluhů, tj. takové, jež nemá důvod ve finanční situaci 

dlužníka82, je zřejmě odrazem celkově horšího stavu celkového ekonomického83, ale i 

právního prostředí, resp. sníženou důvěru ve vymahatelnost práv věřitelů. Výrazně 

častěji se s ním lze setkat ve východní než v západní Evropě.84 

Právě celkový vztah k platební morálce v určitém odvětví byl posuzován i v judikatuře 

Nejvyššího soudu.85 V tomto případě dlužník, který opakovaně hradil dluhy po 

stanovené době splatnosti, tvrdil, že není povinen hradit úroky z prodlení. Své tvrzení 

odůvodňoval tím, že pozdní platby jsou obchodní zvyklostí v daném odvětví 

(zdravotnictví). 

                                                 
81 Smejkal, Vladimír, Rais, Karel. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4. aktualizované a 

rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2013, str. 31. ISBN 978-80-247-4644-9. 
82 Srov. Režňáková, Mária a kol., op. cit. 
83 Taranda, Petr in Hásová, Jiřina a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 

str. 22. ISBN 978-80-7400-555-8. 
84 V průzkumu společnosti EOS uvádělo úmyslné neplacení jako důvod prodlení 19 % respondentů 

z regionu východní Evropy a pouze 11 % respondentů z regionu západní Evropy. 
85 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. března 2011, sp. zn. 32 Cdo 4932/2009. 
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Nejvyšší soud dospěl k názoru, že zatímco sjednávání delších dob splatnosti se může 

stát obchodní zvyklostí, pozdní úhrada faktur je porušením povinnosti řádně a včas 

splnit dluh. Jednání, které je v rozporu se zákonem, tedy nelze považovat za obchodní 

zvyklost, i kdyby šlo o déletrvající jev rozšířený v celém odvětví. 

Rovněž skutečnost, že ve vztahu mezi věřitelem a dlužníkem bylo v minulosti obvyklé 

nevymáhat úroky z prodlení, nemůže podle Nejvyššího soudu být překážkou uplatnění 

práva na úroky z prodlení v budoucnu. 

Z hlediska současné právní úpravy obsažené v § 1963 odst. 2 OZ je tento případ 

relevantní i z toho důvodu, že dlužníkem byla nemocnice, tj. veřejnoprávní korporace. 

Pokud by nyní soudy podobný případ posuzovaly podle § 1963 odst. 2 OZ, měly by vzít 

v úvahu, že v případě veřejnoprávních korporací doba splatnosti zásadně nemá 

přesáhnout třicet dnů (a nesmí přesáhnout šedesát dnů) od plnění věřitele či od zaslání 

faktury. V současnosti by tedy neměl platit závěr Nejvyššího soudu ohledně toho, že 

sjednávání delších dob splatnosti se může stát obchodní zvyklostí, je-li na straně 

dlužníka veřejnoprávní korporace.86 

Uspokojivé řešení problematiky úmyslné pozdní úhrady dluhů je dlouhodobou 

záležitostí. Jak bylo uvedeno výše, EU zahájila snahu o zlepšení platební morálky již 

před téměř dvaceti lety, a přijetím unijní legislativy se o totéž snaží i členské státy. 

Z krátkodobého hlediska se jako vhodné jeví důslednější uplatňování stávající 

legislativy, a zejména zavedení efektivních způsobů vymáhání pohledávek pro věřitele. 

Prodlení s úhradou dluhu z důvodu sporu mezi dlužníkem a věřitelem se může týkat 

celé řady situací, ve kterých dlužník (odběratel) odmítá uhradit celou dohodnutou cenu 

nebo její část z důvodu tvrzeného porušení smlouvy věřitelem (dodavatelem). V případě 

kupní smlouvy jde např. o neuznanou reklamaci ze strany dodavatele, v případě 

smlouvy o dílo potom o tzv. pozastávky (tj. část ceny, která je zhotoviteli vyplacena až 

po určité době od předání díla, pokud se nevyskytnou žádné závady). 

                                                 
86 To, že členské státy by měly vynaložit veškeré úsilí pro to, aby ve zdravotnictví zajistily úhrady plateb 

v rámci zákonných lhůt splatnosti, které nemají přesahovat 60 dnů, je výslovně uvedeno i v bodě 25 

odůvodnění směrnice č. 2011/7/EU. 



52 

 

Jde tedy o platební neochotu v tom smyslu, že dlužníkovi v úhradě nebrání nedostatek 

finančních prostředků. Na rozdíl od úmyslného neplacení je však dlužník subjektivně 

přesvědčen o tom, že věřitel nemá na vyplacení ceny v plné výši nárok. 

Řešení sporu nespočívá primárně v určení existence a splatnosti dluhu, které jsou mezi 

stranami zpravidla nesporné. Je však nutné posoudit, do jaké míry byla splněna 

smlouva, tj. nakolik je nárok věřitele na úhradu dluhu oprávněný.  

Pro smírné řešení těchto sporů je nezbytná vůle obou stran k vzájemnému jednání, 

například ve formě alternativních způsobů řešení sporů. Pokud je vyřešen spor o splnění 

smlouvy, může následně dojít k úhradě celého dluhu ze strany odběratele. 

8.4. Shrnutí 

Dlužník se může dostat do prodlení s úhradou dluhů z celé řady důvodů. V návaznosti 

na jejich identifikaci a základní přístupy k řešení v následující kapitole uvádím některé 

z možností věřitele, jak posílit své postavení a eliminovat negativní dopady dlužníkova 

prodlení na vlastní podnikání. 
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9. Možnosti zlepšení postavení věřitele 

Věřitel může své postavení ve vztahu ke splatnosti dluhu zlepšit různými způsoby, které 

pro účely této práce rozděluji na nástroje komerční a nástroje zákonné. Toto dělení 

nevychází z právních předpisů ani z teorie, zvolila jsem jej pouze jako pomocné. 

Jako komerční nástroje jsou zde označeny způsoby, které věřiteli poskytují za úplatu 

specializované subjekty. Rovněž komerční nástroje mají svůj základ v občanském 

zákoníku, zejména v právní úpravě postoupení pohledávky a pojistné smlouvy. 

Pojem zákonné nástroje označuje ty metody, jejichž využití pro účely obrany proti 

porušení smlouvy upravuje přímo občanský zákoník a věřitel je může uskutečnit bez 

využití služeb dalších subjektů.  

9.1. Komerční způsoby 

Věřitelům se v současné době nabízí celá řada produktů, které mají pomoci k obraně 

proti špatné platební morálce obchodních partnerů. Tyto produkty poskytují zpravidla 

pojišťovny a banky, může ale jít i o jiné subjekty. Společné všem těmto metodám je to, 

že podnikatel za určitý finanční obnos (stanovený zpravidla procentem z dlužné sumy) 

získá jistotu, že pokud mu dluh nesplatí dlužník, alespoň část své pohledávky získá od 

jiného subjektu. Přenáší tedy riziko vyplývající z prodlení nebo z celkového nesplacení 

na třetí osobu.  

Z hlediska důvodů opožděné úhrady plateb komerční způsoby slouží především jako 

obrana proti platební neschopnosti dlužníka. V případě naplnění sjednaných podmínek 

totiž bude věřiteli plnit jiný subjekt na základě uzavřené smlouvy.  

Níže je uveden přehled vybraných komerčních metod zlepšení postavení věřitele.  

9.1.1. Faktoring 

Faktoring je úplatné postoupení krátkodobých pohledávek z obchodního styku s dobou 

splatnosti zpravidla do 180 dnů.87 Právním základem faktoringu je inominátní 

faktoringová smlouva uzavřená mezi věřitelem (dodavatelem) a specializovaným 

                                                 
87 Režňáková, Mária a kol., op. cit., str. 92. 
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subjektem (například bankou) označovaným jako faktor.88 Na základě této smlouvy 

věřitel úplatně postoupí svou pohledávku na faktora, který mu za odkoupenou 

pohledávku zaplatí určitou část její hodnoty (zpravidla 70 až 90 %).89 Dále si faktor 

může účtovat i poplatek za poskytnutí služby, jehož výše závisí na sazebníku faktora. 

Dlužník (odběratel) není součástí smluvního vztahu založeného faktoringovou 

smlouvou. V souladu s § 1879 OZ není souhlas dlužníka pro postoupení pohledávky 

nutný, avšak podle § 1882 odst. 1 OZ musí být dlužník o uskutečnění postoupení 

vyrozuměn, jinak může i nadále plnit věřiteli. 

Podle toho, zda je spolu s pohledávkou na faktora převedeno i riziko jejího nesplacení, 

se faktoringové smlouvy rozlišují na bezregresní faktoring a regresní faktoring. 

V případě regresního faktoringu si faktor vyhrazuje právo zpětného převodu pohledávky 

v případě, že dlužník neplní.90 

V ČR prozatím výrazně převládá regresní forma faktoringu, ale její podíl pomalu 

klesá.91 Celkově je faktoring v českém podnikatelském prostředí stále více využívanou 

službou, na členy Asociace factoringových společností ČR byly v roce 2014 postoupeny 

pohledávky v celkové výši 163,91 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 

12,7 %.92 

Faktoring (bezregresní i regresní) zbavuje věřitele nutnosti vymáhat svou pohledávku. 

Je tedy vhodný jak pro případy platební neochoty dlužníka (faktor má zpravidla 

k dispozici efektivnější způsoby vymáhání než jednotlivý věřitel), tak i pro případy 

dočasné platební neschopnosti dlužníka. Aby byl věřitel ochráněn i před dlouhodobou 

platební neschopností nebo insolvencí dlužníka, je nutné využít bezregresní formu 

faktoringu. 

                                                 
88 Tamtéž. 
89 Tamtéž. 
90 Tamtéž. 
91 Podle Zprávy o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v ČR 

v roce 2014 vydané Českou leasingovou a finanční asociací [online], dostupná z 

http://www.clfa.cz/index.php?textID=65 [cit. 22. 2. 2015], byl podíl regresního faktoringu na všech 

faktoringových službách, které poskytli členové Asociace factoringových společností ČR, 62,2 %, 

přičemž tento podíl meziročně poklesl o 3,3 %. 
92 Tamtéž. 
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9.1.2. Forfaiting 

Forfaiting probíhá na základě inominátní forfaitingové smlouvy, kterou věřitel postoupí 

pohledávky na třetí subjekt označovaný jako forfaitér. Průběh forfaitingu, tj. postoupení 

pohledávky, je obdobný jako u faktoringu. Tyto služby však mají odlišné použití. 

Na rozdíl od faktoringu se forfaitingovou smlouvou postupují pouze pohledávky 

zajištěné bankovní zárukou, směnkou avalovanou bankou nebo dokumentárním 

akreditivem.93 Dále nemusí jít pouze o krátkodobé, ale i střednědobé a dlouhodobé 

pohledávky. 

Forfaiting se zpravidla využívá pro pohledávky na vyšší částky (přesahující 100.000 

USD)94, nebo v rámci zahraničního obchodu.95 Na rozdíl od faktoringu je forfaiting 

vždy bezregresní.96 Riziko nesplacení dluhu na sebe tedy přebírá forfaitér. Z tohoto 

důvodu je forfaiting výrazně dražší než faktoring. 

9.1.3. Pojištění pohledávek 

Řada pojišťoven, které se specializují na podnikatelskou klientelu, nabízí pojištění rizik 

spojených s podnikáním. Jde zejména o pokrytí široké škály odpovědnosti, pojištění 

zboží a nákladu, ale i o pojištění tzv. finančních rizik, mezi něž patří úvěrová rizika. 

Nesplacení pohledávek je jedním z nejvýznamnějších úvěrových rizik. 

V rámci pojištění pohledávek se pojišťují obchodní transakce s jednotlivými partnery, 

přičemž pojišťovna s využitím svých zdrojů u odběratelů stanoví, jaké je riziko 

neuhrazení dluhů. Na základě toho stanoví finanční limit. Nad tento limit transakce není 

pojištěna.97  

                                                 
93 Režňáková, Mária a kol., op. cit., str. 94. 
94 Andrle, Pavel. Financování pohledávek – Forfaiting, Jednotná pravidla pro forfaiting (URF) včetně 

vzorových smluv. Praha: Národní výbor Mezinárodní obchodní komory v ČR, 2013, str. 8. ISBN 978-

80-904651-2-1. 
95 Režňáková, Mária a kol., op. cit., str. 94. 
96 Tamtéž, str. 95. 
97 Šiman, Josef. Financování podnikatelských subjektů. Teorie pro praxi. Praha: Nakladatelství C H Beck, 

2012, str. 127. ISBN 978-80-7400-117-8. 
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Nákladnost pojištění pohledávek se vedle pojistného odvíjí i od toho, jak vysoká je 

spoluúčast věřitele. Konkrétní podmínky a výjimky z pojištění jsou vždy uvedeny v 

pojistných podmínkách jednotlivých pojišťoven. 

Na rozdíl od faktoringu a forfaitingu nedochází ke změně v osobě věřitele. Pokud tedy 

dlužník své dluhy vůči odběrateli řádně hradí, v původním vztahu se nic nemění.  

9.2. Zákonné způsoby  

Občanským zákoníkem upravené způsoby zlepšení postavení věřitele lze rozdělit na 

zajištění dluhu a utvrzení dluhu. 

Zajištění dluhu znamená, že pozice věřitele je v důsledku použitého právního institutu 

skutečně zlepšena98, tj. je mu dána k dispozici další majetková podstata nebo se věřiteli 

k úhradě dluhu zaváže třetí osoba. Zajištění dluhu zlepšuje kreditní postavení věřitele v 

případě, že původní dlužník neplní, a to z jakéhokoliv důvodu. 

Utvrzení dluhu oproti tomu nezlepšuje pozici věřitele v tom smyslu, že by mu 

k uspokojení pohledávek byl poskytnut dodatečný majetek. Věřitel však získá jiné 

výhody, pro něž se tyto způsoby při sjednávání splatnosti dluhů nebo později v případě 

nehrazení splatných dluhů využívají.99 

9.2.1. Zajištění dluhu 

Konkrétní nástroje zajištění dluhů, u nichž lze uvažovat o využití pro účely zajištění 

podnikatelských dluhů, jsou následující. 

Ručením (§ 2018 a násl. OZ) se třetí osoba vůči věřiteli jednostranným prohlášením 

zaváže k plnění v případě, že dlužník svůj dluh vůči věřiteli nesplní. Plnění po ručiteli 

lze požadovat v případě, že dlužník dluh na základě písemné výzvy věřitele neuhradil. 

Pro aktivaci ručení tedy není nutné po dlužníkovi dluh vymáhat soudní cestou. 

U finanční záruky (§ 2029 a násl. OZ) není na rozdíl od ručení ze zákona nutné vyzvat 

k plnění dlužníka. Právo na plnění vzniká splněním podmínek uvedených v záruční 

listině. 

                                                 
98 Richter, Tomáš in Hulmák, Milan a kol., op. cit., str. 1238. 
99 Důvodová zpráva k § 2010 až 2014 OZ. 
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Efektivita ručení i finanční záruky závisí na tom, nakolik solventní je ručitel (případně 

výstavce finanční záruky). S výjimkou bankovní záruky může být ručitelem kdokoliv. U 

ručitele, stejně jako u dlužníka, tedy hrozí riziko platební neschopnosti či neochoty. 

Pokud neplní ani ručitel, nezbývá věřiteli než svou pohledávku vymáhat soudně. 

Žalovat lze přitom ručitele i dlužníka, kteří jsou vůči věřiteli zavázáni společně a 

nerozdílně. 

Zajišťovacím převodem práva (§ 2040 a násl. OZ) a zástavním právem (§ 1309 a 

násl. OZ) je věřiteli poskytnuta další hodnota z majetku dlužníka. Nesplní-li dlužník 

svůj dluh řádně a včas, má věřitel právo uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy 

(zástavní právo), nebo se podmíněný převod práva stane nepodmíněným (zajišťovací 

převod práva). Oba tyto nástroje mají značné dopady do majetkové sféry dlužníka. 

Majetek využitý pro zajištění dluhu zásadně dlužník nemůže platně zcizit, nebo jej 

znovu využít pro zajištění jiného věřitele, aniž by to mělo dopady na původní 

zajištění.100  

Použití zajišťovacího převodu práva a zástavního práva není v běžném obchodním 

styku příliš praktické, neboť podnikatel uzavírá velké množství transakcí, z nichž dluhy 

průběžně vznikají. Nadměrné zatěžování majetku dlužníka některým z uvedených 

nástrojů by mohlo nepříznivě ovlivnit jeho podnikání.  

Problematická navíc může být i volba předmětu zástavy nebo zajišťovacího převodu, 

aby odpovídala hodnotě dluhu. 

Dokud dlužník své dluhy hradí, působí zajištění dluhů spíše jako motivace, tj. jako 

ochrana před platební neochotou. Uhrazovací funkce zajištění se aktivuje v případě, že 

dlužník není schopen hradit své dluhy. Pokud je ovšem dlužník v prodlení z důvodu 

platební neschopnosti natolik závažné, že je důvodem pro zahájení insolvenčního řízení, 

pozbývá zajištění dluhů svůj původní význam. Věřitel se potom v rámci insolvenčního 

řízení dostane do pozice zajištěného věřitele.101  

9.2.2. Utvrzení dluhu 

Dluh lze utvrdit ujednáním smluvní pokuty nebo uznáním dluhu. 

                                                 
100 Richter, Tomáš in Hulmák, Milan a kol., op. cit., str. 1240. 
101 Tamtéž. 
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Smluvní pokuta (§ 2048 a násl. OZ) je akcesorickým závazkem k úhradě další částky 

(stanovené fixně nebo procentuální částí nesplaceného dluhu), který se uplatní pouze 

v případě, že dlužník svůj dluh neuhradil řádně a včas. Smluvní pokutu tedy nelze 

požadovat v případě, že dluh ještě není splatný. U dosud nesplatného dluhu má smluvní 

pokuta funkci převážně motivační, tj. hrozba smluvní pokuty motivuje dlužníka k tomu, 

aby dluh včas splatil. Smluvní pokuta také slouží jako paušalizovaná náhrada škody, 

která by mohla věřiteli z důvodu prodlení dlužníka vzniknout. 

Uznání dluhu (§ 2053 a násl. OZ) posiluje postavení věřitele tím, že zakládá 

vyvratitelnou právní domněnku existence dluhu v rozsahu, jakém byl uznán. 

Uznáním dluhu dále dochází k prodloužení promlčecí doby. Uznaný dluh se podle 

§ 639 OZ promlčí za deset let ode dne, kdy k uznání došlo. Je-li však v uznání dluhu 

uvedena i doba splatnosti, promlčí se dluh až za deset let od takto určeného dne 

splatnosti. 

Utvrzení dluhu má význam v případě, že dlužník nehradí z důvodu platební neochoty. 

Jelikož věřiteli není dán k dispozici žádný dodatečný majetek oproti původnímu 

závazku, nemají tyto nástroje smysl v případě platební neschopnosti dlužníka. Není-li 

totiž dlužník schopen uhradit dluh z důvodu nedostatku finančních prostředků, nelze 

očekávat, že bude hradit smluvní pokutu. 

9.3. Inkasní společnosti 

Na závěr této kapitoly se budu v krátkosti věnovat vymáhání pohledávek 

prostřednictvím inkasních společností. Na rozdíl od výše uvedených metod nedochází 

při využití inkasní společnosti ke zlepšení postavení věřitele jako takovému. Spoluprací 

se specializovaným subjektem, který má v řadě případů lepší možnosti vymáhání a větší 

autoritu než jednotlivý věřitel, však věřitel přesto může zlepšit svou šanci na získání 

dlužné pohledávky. 

9.3.1. Postavení inkasních společností 

Věřitelé zpravidla vymáhají své pohledávky nejprve sami (kontaktováním dlužníka, 

odesíláním upomínek apod.), případně později prostřednictvím advokátní kanceláře. 

Vedle toho však existuje možnost outsourcingu, tj. smluvního vyčlenění činností 

souvisejících se správou pohledávek a předání této činnosti specializovanému subjektu. 
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V evropských státech prozatím převládá v podnikatelských vztazích interní vymáhání 

pohledávek.102 

Inkasní společnosti (nazývané též agentury) jsou subjekty specializovanými na 

vymáhání pohledávek. Činnost inkasních společností dosud není regulována žádným 

zvláštním zákonem103, probíhá tedy výlučně na smluvním základě. Věřitel pověří 

inkasní společnost příkazní smlouvou, a inkasní společnost následně převezme 

mimosoudní vymáhání pohledávek. Jelikož zákon těmto společnostem nepřiznává 

žádné zvláštní pravomoci, mohou inkasní společnosti dlužníka upomínat, nemohou však 

nijak zasáhnout do jeho majetkové sféry, například odebráním věci.  

9.3.2. Náklady na angažování inkasní společnosti a jejich náhrada 

Za úspěšné vymožení pohledávky náleží inkasní společnosti odměna dohodnutá předem 

ve smlouvě, což může být pevná částka, nebo určité procento vymoženého dluhu. 

V praxi však vzniká otázka, zda lze po dlužníkovi požadovat náklady spojené 

s vymáháním pohledávek prostřednictvím inkasní společnosti. Touto otázkou se 

zabýval i Nejvyšší soud.104 V tomto případě se věřitel na dlužníkovi domáhal úhrady 

nákladů, jež věřiteli vznikly v souvislosti s angažováním inkasní společnosti, a to 

z titulu náhrady škody. Zatímco soud prvního stupně žalobě vyhověl, soud druhého 

stupně a následně Nejvyšší soud žalobu zamítly. 

Nejvyšší soud shledal, že náklady spojené s vymáháním dluhu prostřednictvím inkasní 

společnosti nejsou přímým důsledkem porušení povinnosti dlužníka řádně a včas platit 

své dluhy, a to z toho důvodu, že věřitel se pro uzavření smlouvy s inkasní společností 

rozhodl zcela dobrovolně.105 Argument žalobce (věřitele), že náklady na inkasní 

                                                 
102 EOS Survey 2014 “European Payment Practices“, op. cit., str. 45. 
103 V minulosti nebylo vymáhání pohledávek dokonce ani považováno za živnost. Srov. nález Ústavního 

soudu ze dne 31. 7. 1995, sp. zn. IV ÚS 140/95, podle něhož nepochybily obecné soudy, když došly 

k závěru, že „nelze dovodit, že činnost, označovaná jako vymáhání pohledávek, je ve smyslu uvedeného 

ustanovení [§ 2 živnostenského zákona] živností.“ V současné době mají inkasní agentury zpravidla dle 

živnostenského rejstříku živnostenské oprávnění na živnost volnou. 
104 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 10. 2008, sp. zn. 32 Cdo 1733/2008. 
105 Z odůvodnění rozsudku: „Najmutí inkasní společnosti k vymožení pohledávek není nutným důsledkem 

prodlení žalovaného s placením kupní ceny. Náklady, které žalobkyně ve vztahu s inkasní společností 

vynaložila, tak nejsou bezprostředně způsobeny jednáním škůdce, a nesplňují proto kriteria škody, která 

je vyvolána protiprávním jednáním porušitele právní povinnosti.“ 
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společnost by mu nevznikly, pokud by žalovaný dlužník řádně plnil své dluhy, Nejvyšší 

soud neuznal. 

Citované rozhodnutí Nejvyššího soudu je již staršího data. Mezitím se problematika 

úhrady nákladů na externí vymáhání pohledávek dostala i na úroveň unijního práva, 

konkrétně do směrnice č. 2011/7/EU. V čl. 6 odst. 3 této směrnice jsou mezi náklady 

spojené s vymáháním pohledávek výslovně zařazeny i náklady na pověření advokáta 

nebo využití služeb společnosti vymáhající pohledávky. Do budoucna by v rámci 

eurokonformního výkladu tedy soudy měly věřitelům přiznávat i tyto náklady. 

9.4. Shrnutí 

Aktivita věřitele ve vztahu ke správě a zajištění svých pohledávek může být vedle 

zákonné regulace doby splatnosti dalším prvkem, který přispívá ke zlepšování platební 

morálky.106  

Zákonné metody posílení postavení věřitele mohou často na dlužníka působit 

motivačně, a jejich pomocí tedy lze předcházet platební neochotě dlužníka. Naopak 

v případě platební neschopnosti, zejména jsou-li finanční potíže dlužníka závažnější, 

nejsou tyto způsoby (s výjimkou ručení, je-li ručitel solventní) příliš efektivní.  

Jako vhodný způsob eliminace rizik platební neschopnosti dlužníka se tedy jeví spíše 

komerční metody posílení postavení věřitele, zejména bezregresní forma faktoringu. 

Využije-li věřitel bezregresní faktoring či forfaiting, má jistotu, že alespoň část výše 

pohledávky získá zpět, aniž by ji musel vymáhat. 

Pojištění pohledávek znamená pro věřitele náklady i v případě, že dlužník hradí řádně a 

včas. Proto je tuto formu vhodnější vyhradit pouze pro důležité zakázky, které dodavatel 

vyhodnotí jako potenciálně rizikové. 

Nevýhodou komerčních metod oproti metodám zákonným jsou vyšší náklady.  

Pokud se věřitel rozhodne nepřevádět pohledávky na jiný subjekt, může využít 

specializované pomoci alespoň v oblasti vymáhání. V souvislosti s eurokonformním 

výkladem rozsahu náhrady nákladů vymáhání by měly být věřiteli náklady inkasní 

společnosti uhrazeny. 

                                                 
106 Srov. též Albert, Jean a kol., op. cit., str. 117. 
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10. Soudní vymáhání pohledávek a jeho alternativy 

K vymáhání dluhů prostřednictvím soudního řízení či jeho alternativ může věřitel 

přistoupit v případě, že je dlužník v prodlení a věřitel nezvolil žádný z postupů pro 

zlepšení svého postavení uvedených v přechozí kapitole, nebo takový postup nebyl 

efektivní (zejm. v případě zákonných metod). Důležitost rychlé a účinné vymahatelnosti 

práv věřitelů s co nejnižšími náklady pro zlepšení platební morálky jsem v této práci již 

několikrát zmiňovala.107  

Zákon nepředepisuje, jak mají být pohledávky vymáhány. Základním způsobem 

vymáhání je, jak již bylo uvedeno výše, sporné soudní řízení. V případě úspěchu ve věci 

získá věřitel exekuční titul, na jehož základě lze dlužnou pohledávku vymoci 

v exekučním řízení.108 

Vedle soudního řízení lze ovšem v současné době využít i některou z alternativních 

metod řešení sporů (alternative dispute resolution, zkráceně ADR). Nevýhodou těchto 

metod je, že jejich výsledek zpravidla není exekučním titulem (s výjimkou 

vykonatelného rozhodčího nálezu). V případě, že dlužník ujednání z ADR neplní, 

věřiteli v konečném důsledku nezbývá než se obrátit na soud, jehož rozhodnutí jsou 

v případě nutnosti exekučně vymahatelná. To neplatí v případě, že jsou dohoda či 

jednostranné prohlášení dlužníka uzavřeny ve formě notářského zápisu se svolením k 

vykonatelnosti. 

Jednotlivé způsoby jsou dále podrobněji popsány samostatně. 

10.1. Soudní řízení 

Vymáhání pohledávek v soudním řízení je jediným způsobem, se kterým nemusí 

žalovaná strana souhlasit. Jde tedy o možnost využitelnou v případě, že mimosoudní 

vymáhání pohledávek věřitelem nebylo úspěšné, a pokud se strany předem závazně 

                                                 
107 Srov. též bod 6 odůvodnění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
108 Srov. Richter, Tomáš. Insolvenční právo. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2008, str. 232. ISBN 978-

80-7357-329-4. 
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nedohodly na jiném způsobu řešení sporů (např. prostřednictvím rozhodčí doložky nebo 

doložky o užití ADR109). 

V případě, že je žalován dlužník, který nehradí dluhy z důvodu platební neochoty, může 

dojít k tomu, že po podání žaloby dojde k úhradě dluhu (tj. žaloba zde na dlužníka 

působila motivačně). V takovém je tedy nárok žalobce uspokojen i bez pravomocného 

soudního rozhodnutí. Vzniká zde ovšem otázka náhrady nákladů řízení, které do té doby 

žalobci vznikly. S touto možností výslovně počítá § 146 odst. 2 vět druhá zákona č. 

99/1963 Sb., občanského soudního řádu (o. s. ř.). Byla-li žaloba podána důvodně (tj. 

byl-li žalovaný v prodlení), a zároveň ke zpětvzetí žaloby došlo výlučně z důvodu 

chování žalovaného (tj. po podání žaloby došlo k úhradě dluhu), je žalovaný povinen 

hradit náklady řízení.110 

Pokud k úhradě dluhu po podání žaloby nedojde, proběhne prvostupňové řízení. 

Nejčastějším negativem, které je v souvislosti se soudním řízením zmiňováno, je jeho 

značná délka a vysoké náklady. Podle průzkumu provedeného Světovou bankou ve 162 

zemích světa byla v ČR v minulém roce průměrná doba od podání žaloby po skutečné 

zaplacení dlužné částky 611 dnů, přičemž celkové náklady (soudní poplatky, právní 

zástupce) činily 33 % výše pohledávky.111 

Je zřejmé, že takto dlouhé čekání na úhradu pohledávky je pro podnikatele značně 

zatěžující; podnikatelé s menším obratem se mohou během čekání na pravomocný 

rozsudek dostat do závažných finančních potíží.  

Proto byly do právních předpisů zařazeny instituty, které mají za cíl řízení v platebních 

věcech urychlit. 

                                                 
109 Vynutitelnost závazku řešit spor metodou ADR je dosud sporná. Viz Cholenský, Robert. Praktický 

průvodce mediací podle nové právní úpravy. Praha: Linde, 2013, str. 203. ISBN 978-80-7201-901-4. 
110 Putna, Mojmír in Drápal, Ljubomír, Bureš, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. 

Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 991. ISBN 978-80-7400-107-9. 
111Zpráva Enforcing Contracts vydaná Světovou bankou [online], dostupná na 

http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/enforcing-contracts [cit. 20. 2. 2015]. 
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V českém civilním procesu mají tyto instituty podobu tzv. zkrácených neboli 

rozkazních řízení112 podle § 172 a násl. o. s. ř. 

10.1.1.  Rozkazní řízení 

Rozkazní řízení se od klasického řízení odlišuje tím, že soud rozhodne i bez jednání, 

dokazování a slyšení žalovaného, a to vydáním platebního rozkazu. 

Zákonné podmínky pro to, aby soud takto mohl rozhodnout, jsou následující: 

 je uplatněno právo na zaplacení peněžité částky, a zároveň 

 uplatněné právo vyplývá ze skutečností uvedených žalobcem. 

Věřitel tedy uplatňuje své právo prostřednictvím klasické žaloby, soud za splnění výše 

uvedených kumulativních podmínek může vydat platební rozkaz i bez výslovné žádosti 

žalobce. Soud však na druhou stranu může i při splnění podmínek nařídit jednání. 

Zákonem není stanovena žádná limitní částka, v rozkazním řízení se tedy může 

rozhodovat i o značně vysokých pohledávkách. Podmínkou je, aby se podle žaloby 

jevily jako nepochybné.113 

Platebním rozkazem je žalobci uloženo, aby do patnácti dnů od doručení platebního 

rozkazu žalobci uhradil uplatněnou pohledávku včetně nákladů řízení, nebo aby podal 

odpor. Odporem se platební rozkaz ruší a soud nařídí jednání. Pokud odpor není včas 

podán, nabývá platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku. Jde tedy o exekuční 

titul. Při pluralitě subjektů na straně žalovaných má odpor podaný jedním ze žalovaných 

účinky i pro ostatní. 

Podmínkou úspěchu rozkazního řízení, nejde o podmínku zákonnou, je tedy i 

nespornost nároku žalobce. Dlužník se může platebnímu rozkazu podvolit např. proto, 

že tímto způsobem předejde vzniku vyšších nákladů soudního řízení, které by v případě 

neúspěchu byl povinen věřiteli uhradit. 

                                                 
112 Winterová, Alena, Macková, Alena a kol. Civilní právo procesní. První část – Řízení nalézací. 7. 

aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde, 2014, str. 348. ISBN 978-80-7201-940-3. 
113 Tamtéž.  
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Vzhledem k tomu, že je platební rozkaz vydáván bez jednání a dokazování, jde o 

značný zásah do práv žalovaného. Zákon proto obsahuje další podmínky použitelnosti 

platebního rozkazu. Platební rozkaz musí být doručen žalovanému do vlastních rukou 

(je-li více žalovaných, musí být platební rozkaz doručen každému z nich). Platební 

rozkaz nelze doručit do ciziny; má-li však dlužník obvyklý pobyt na území členského 

státu EU, lze využít evropský platební rozkaz (srov. dále). 

10.1.2. Zvláštní případy rozkazního řízení 

Variantami rozkazního řízení jsou řízení o elektronickém platebním rozkazu a evropský 

platební rozkaz. 

Elektronický platební rozkaz podle § 174a o. s. ř. se použije v případě, že je žaloba 

podána na elektronickém formuláři s uznávaným elektronickým podpisem žalobce. 

V případě elektronického platebního rozkazu je již výše nároku limitována, a to částkou 

1 mil. Kč. Pro řízení o elektronickém platebním rozkazu se obdobně použijí ustanovení 

o platebním rozkazu.  

Odpor proti elektronickému platebnímu rozkazu lze rovněž podat na elektronickém 

formuláři. 

Evropský platební rozkaz není upraven v občanském soudním řádu, ale v přímo 

použitelném nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se 

zavádí řízení o evropském platebním rozkazu. V § 174b o. s. ř. jsou obsažena jen 

některá doplňující ustanovení týkající se doručování a příslušnosti soudu. 

Evropský platební rozkaz se použije v přeshraničních případech, tj. má-li alespoň jedna 

ze stran bydliště nebo obvyklý pobyt v jiném členském státě, než je členský stát soudu, 

u něhož byl podán návrh na vydání evropského platebního rozkazu. Podmínky pro 

vydání evropského platebního rozkazu jsou formulovány poněkud odlišně od českého 

práva. Tímto způsobem mohou být vymáhány: 

 pohledávky na určitou částku (výše není limitována), které 

 jsou v době podání návrhu na vydání rozkazu splatné. 
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Občanský soudní řád splatnost pohledávky jako podmínku vydání rozkazu výslovně 

neuvádí, avšak obecně lze vycházet z toho, že nesplatnou pohledávku nelze vůbec 

žalovat (dlužník není povinen plnit dříve, než nastane splatnost).  

Řízení o evropském platebním rozkazu se od řízení podle občanského soudního řádu liší 

i delší, třicetidenní lhůtou pro podání odporu. Nařízení umožňuje i náhradní způsoby 

doručení, ovšem dle § 174b odst. 1 o. s. ř. může být evropský platební rozkaz doručen 

pouze do vlastních rukou. 

10.1.3. Zhodnocení rozkazních řízení 

Výše popsané rozkazní řízení i jeho další varianty jsou nepochybně pro oblast soudního 

vymáhání dluhů přínosem. Vzhledem k absenci jednání a dokazování jde o časově i 

finančně méně náročnou variantu řízení. Musí se ovšem jednat o případy, kdy je právo 

žalobce mezi stranami nesporné, tj. nebude-li podán odpor. 

Výhody rozkazního řízení se totiž neuplatní v případě, že žalovaný podá proti 

platebnímu rozkazu odpor. Poté následuje již klasické soudní řízení. Tato ochrana 

žalovaného je však z hlediska požadavků právního státu nezbytná. Při řízení o vydání 

platebního rozkazu se neuplatní zejména zásada audiatur et altera pars, neboť žalovaný 

nemá možnost uplatnit své protiargumenty. 

10.1.4. Evropské řízení o drobných nárocích 

Dalším zvláštním typem soudního řízení je tzv. evropské řízení o drobných nárocích 

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007.  

Toto řízení se použije pouze pro přeshraniční finanční spory, u nichž hodnosta nároku 

(bez úroků a nákladů řízení) nepřesahuje částku 2.000 EUR. 

Stejně jako u rozkazních řízení zahajuje věřitel řízení podáním návrhu na zahájení řízení 

na formuláři u příslušného soudu. Žalovaný následně obdrží od soudu odpovědní 

formulář, na který může žalovaný do třiceti dnů odpovědět. Do třiceti dnů od případné 

odpovědi žalovaného soud vydá rozhodnutí. 

Rozhodnutí vydané v rámci evropského řízení o drobných nárocích je bez dalšího 

uznatelné a vykonatelné ve všech členských státech EU, a to bez meritorního 

přezkoumání. 
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Částka 2.000 eur není v obchodním styku bagatelní, proto může být evropské řízení pro 

věřitele výhodným způsobem, jak vymáhat pohledávky z běžných transakcí po 

zahraničním dlužníkovi. 

10.2. Rozhodčí řízení  

Nejznámější114 alternativou soudního řízení je řízení rozhodčí. Rozhodčí řízení je 

podrobně upraveno v zákoně č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu 

rozhodčích nálezů (rozhodčí řád). 

Rozhodčí řízení se v průběhu své existence etablovalo jako plnohodnotná alternativa 

klasického soudního řízení využívaná zejména pro obchodní spory, mezi něž patří i 

vymáhání podnikatelských dluhů. Soudnímu řízení se podobá i v tom, že jeho 

výsledkem je závazné řešení právního sporu115, na rozdíl od ADR, jejichž výsledek je 

pro strany zásadně nezávazný. 

Pravomoc rozhodce nebo rozhodčího soudu však vždy musí být založena rozhodčí 

smlouvou nebo rozhodčí doložkou ve smlouvě, na základě které dluh vznikl. Rozhodčí 

smlouvu lze uzavřít před vznikem sporu, nebo i po jeho vzniku. Povinnost podrobit se 

rozhodčímu řízení tedy nikdy nevyplývá ze zákona. 

V podnikatelském prostředí České republiky lze využít institucionalizovanou arbitráž, 

např. před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR116 

nebo před Rozhodčím soudem při Českomoravské komoditní burze Kladno. Oproti 

arbitráži ad hoc je institucionalizovaná arbitráž důvěryhodnější, avšak na druhou stranu 

ztrácí některé z tradičně uváděných výhod rozhodčího řízení, jako je nízká nákladnost, 

rychlost a pružnost.117 

Vymáhání pohledávky v rozhodčím řízení je třeba uplatnit žalobou, neexistuje zde tedy 

obdoba platebního rozkazu, jaký známe ze soudního řízení. Rozhodčí nález je závazný, 

a pokud dlužník neplní dobrovolně, je i exekučním titulem podle § 40 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). 

                                                 
114 Cholenský, Robert. op. cit., str. 24. 
115 Winterová, Alena, Macková, Alena a kol., op. cit., str. 567. 
116 V dalším textu této části vycházím právě z pravidel řízení u tohoto rozhodčího soudu. 
117 Winterová, Alena, Macková, Alena a kol., op. cit., str. 568. 
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Pro věřitele může být rozhodčí řízení výhodné v tom, že je zásadně jednostupňové 

(nedohodnou-li se strany jinak), a tedy zpravidla rychlejší. Další výhodou je možnost 

zvolit osobu arbitra. 

10.3. Alternativní metody řešení sporů 

Alternativní metodou řešení sporů je prakticky vše, co není soudním řízením. Jde o 

širokou škálu postupů od zcela neformálních (jako je vyjednávání) až po mediační 

řízení se zákonem upravenými pravidly. 

Použití ADR je zcela dobrovolné, důležitým předpokladem jejich praktické aplikace je 

tedy vůle obou stran k vyřešení sporu. Tuto vůli u sporů o zaplacení dluhu často 

nenacházíme, a to především (nikoliv však výlučně) ze strany dlužníka. Využívání 

těchto metod nemá v České republice takovou tradici, jako v zemích svého původu 

(obvykle Spojené státy či západní Evropa). Rovněž ne každá metoda ADR je pro řešení 

finančních sporů mezi podnikateli vhodná; často jde o metody, které vyhovují spíše 

potřebám rodinného, pracovního či občanského práva. 

Přesto jde o způsoby, které by mohly přinést očekávané zrychlení a zlevnění celého 

procesu vymáhání. 

Níže uvádím ty z ADR118, které jsou buď přímo určené, nebo svou povahou vhodné pro 

finanční spory. V závorkách vždy uvádím anglické názvy metod, pod kterými se 

vyskytují v zahraniční literatuře. 

10.3.1. Vyjednávání (Negotiation) 

Jde o první fázi kontaktu věřitele a dlužníka za účelem dohody o úhradě dluhů, často 

bez přítomnosti právního zástupce.119 Při řešení pozdních plateb jde o zcela běžnou 

praktiku, která není nijak zákonem regulována. Vyjednávání může mít podobu 

upomínání dlužníka, ale např. i jednání o splátkách, prominutí části plateb, dalšího 

odložení splatnosti apod. 

                                                 
118 Vzhledem k tomu, že ADR nejsou upraveny zákonem, se u různých autorů můžeme setkat s různou 

kategorizací a označením jednotlivých metod.  
119 Cholenský, Robert. op. cit., str. 18. 
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I v případě neúspěchu této fáze řešení sporu je vyjednávání značně důležité, protože při 

pozdějším soudním či jiném řízení může sloužit jako důkaz toho, že se daná strana 

aktivně snažila situaci vyřešit ještě před podáním žaloby. 

Zvláštní význam má potom dle § 142a o. s. ř. výzva k plnění (obvykle označovaná jako 

„předžalobní upomínka“), jejíž zaslání žalovanému nejméně 7 dnů před podáním 

návrhu na zahájení řízení je podmínkou pro to, aby měl žalobce proti žalovanému 

v případě úspěchu ve věci nárok na náhradu nákladů řízení. 

10.3.2. Důvěrný posluchač (Confidential listener) 

Jde o metodu přímo určenou pro finanční spory. Důvěrného posluchače lze využít 

v případě, že dlužník sice je ochoten určitou částku zaplatit, avšak ne tolik, kolik 

požaduje věřitel.  

V tomto případě třetí osoba (důvěrný posluchač) odděleně vyslechne obě strany a zjistí, 

jakou nejvyšší částku je dlužník ochoten zaplatit, a na druhé straně jakou nejnižší částku 

je věřitel ochoten přijmout. Na základě návrhů obou stran potom důvěrný posluchač 

stanoví, zda je možné dosáhnout dohody na kompromisní částce.120  

Pokud se nejvyšší a nejnižší navrhovaná částka nepřekrývají, uplatnění této metody 

zpravidla končí. Pokud existuje rozmezí částek, na kterém by se strany mohly shodnout, 

pokračuje jednání o konkrétní uhrazené částce i nadále. Bližší podmínky vždy stanoví 

samotné strany. 

10.3.3. Mediace (Mediation) 

Vedle rozhodčího řízení se mediační řízení stalo od roku 2012, kdy byl přijat zákon č. 

202/2012 Sb., o mediaci, druhým alternativním způsobem řešení sporů se zvláštní 

právní úpravou.  

Podstatou mediace je zásah třetí strany (mediátora), který má podporovat komunikaci 

mezi stranami konfliktu tak, aby bylo možné dosáhnout smírného řešení uzavřením 

dohody (§ 2 písm. a) zákona o mediaci).  

                                                 
120 Tamtéž, str. 19. 
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Zákon o mediaci dále nijak neupravuje, jak by měla mediace probíhat. Většina 

ustanovení zákona se týká podmínek pro výkon činnost mediátora a dalších 

organizačních podmínek mediace. Způsob mediace nemusí upravovat ani mediační 

dohoda, která má pouze vymezit obsah konfliktu. 

V případě sporů o podnikatelské dluhy je mediace vhodná zejména v případě prodlení 

s úhradou dluhů z důvodů sporů mezi dlužníkem a věřitelem.121  

Stejně jako ostatní ADR není ani mediace co do výsledku závazná, pokud se strany na 

závaznosti nedohodnou. 

10.3.4. Zhodnocení přínosu alternativních metod 

Alternativní metody jsou v českém právním řádu spíše novinkou. Na rozdíl od 

klasického soudního, a v poslední době stále častěji i rozhodčího, řízení, kladou tyto 

metody větší nároky na aktivitu stran a jejich vzájemnou spolupráci při řešení 

platebních problémů dlužníka. 

Do budoucna spatřuji jejich přínos pro situace, kdy v současné době dochází k úhradě 

dluhů nebo jednání o splátkovém kalendáři až poté, co je podána žaloba. Pokud by se 

v českém prostředí ADR rozšířily a získaly autoritu, bylo by možné předcházet tomu, 

aby žaloby sloužily jako „kvalifikovaná výzva k úhradě“. Tím by jednak došlo 

k rychlejšímu a méně nákladnému vyřešení sporu, jednak by se snížilo zatížení soudů. 

10.4. Vymáhání pohledávek v Německu 

Pro srovnání s českou úpravou soudního vymáhání pohledávek jsem tentokrát zvolila 

pouze Německo, které se v celoevropském kontextu vyznačuje nejkratšími dobami 

splatnosti a zároveň nejmenším podílem nesplacených obchodních dluhů. Proto mě 

zajímá, v čem se liší český a německý systém vymáhání pohledávek, a nakolik lze 

případné poznatky z Německa aplikovat i v české praxi. 

Německé soudnictví se obecně označuje za poměrně rychlé a bez vysokých nákladů122. 

Doba od podání žaloby do zaplacení částky v Německu dosahuje průměrně 394 dnů, 

                                                 
121 Tamtéž, str. 208 
122 Srov. analýzu Mediace ve světě (část Německo, autor Kristková, Veronika) [online] dostupná na 

http://www.amcr.cz/co-je-to-mediace/ [cit. 27. 2. 2015].  
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přičemž náklady činí 14,4 % pohledávky.123  I zde však existují zvláštní řízení určená 

pro rychlejší vymožení pohledávek mezi podnikateli a ADR. Těmito specifiky se budu 

zabývat dále. 

10.4.1. Příkazní řízení 

Německý občanský soudní řád (Zivilprozessordnung, ZPO124) obsahuje v § 688 a násl. 

podobnou úpravu platebního rozkazu, jakou známe z ČR. Platební rozkaz je vydán na 

žádost žalobce. Pokud žalovaný do dvou týdnů podá odpor, dochází automaticky 

k zahájení soudního řízení. Pokud není odpor podán včas, nabývá platební rozkaz 

účinnosti. 

Přímo v ZPO je rovněž upraven postup při vydávání exekučního příkazu na základě 

platebního rozkazu (na rozdíl od ČR, kde je exekuční příkaz upraven v exekučním 

řádu). Exekuční příkaz vydá na žádost žalobce soud, nebo je obsažen přímo v platebním 

rozkazu (§ 699 odst. 2 ZPO).  Dlužník může podat odpor i proti exekučnímu příkazu. 

Další odlišností německé úpravy je to, že žalobce musí podat žádost o vydání 

exekučního příkazu ve lhůtě šesti měsíců od doručení platebního rozkazu dlužníkovi. 

Tato lhůta je podle § 701 ZPO prekluzivní. Oproti tomu občanský soudní řád promlčecí 

dobu u platebního rozkazu nespecifikuje. Použije se tedy § 640 OZ, podle něhož se 

právo přiznané rozhodnutím orgánu veřejné moci se promlčí za deset let ode dne, kdy 

mělo být podle rozhodnutí plněno. 

Již z rozsahu, který je v ZPO platebnímu rozkazu věnován125, je zřejmé, že je tato 

metoda v Německu značně významná. Soudní řízení je vydáním platebního rozkazu 

ukončeno až v osmdesáti procentech případů.126 

                                                 
123 Zpráva Enforcing Contracts, op. cit. 

124 Anglický překlad jsem čerpala z http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.html 

[cit. 27. 2. 2015]. 
125 Zatímco v občanském soudním řádu je klasický platební rozkaz upraven ve třech paragrafech, v ZPO 

je to šestnáct paragrafů. 
126 Pitterle, Richard, Molnár, Bohumír. Řešení pohledávek v Německu. 2. aktualizované vydání. Praha: 

Linde, 2009, str. 69. ISBN 978-80-7201-759-1. 



71 

 

10.4.2. Využití ADR pro podnikatelské spory v Německu 

Na rozdíl od českého právního prostředí jsou ADR v Německu již řadu let etablovány, a 

to i pro podnikatelské spory. Již v roce 2000 byl v Německu za pomoci mediátora 

vyřešen spor o 200 mil. eur.127  

Mediace se v Německu využívá např. pro předčasné ukončení smlouvy nebo spory mezi 

společníky128, avšak není vyloučeno ani její využití pro spory o splatnost a úhradu 

pohledávek. Úspěšnost mediace se pohybuje mezi 70 a 80 %.129  

Podle § 278 a 278a ZPO nejsou mediace ani další smírné způsoby řešení sporu povinné. 

Jejich využití může soud doporučit. Povinnou mediaci upravuje zvláštní právní předpis, 

avšak její zavedení závisí na jednotlivých spolkových zemích. Povinná mediace nebyla 

odbornou veřejností příznivě přijata.130 

10.5. Shrnutí 

Základním způsobem, jak vymáhat pohledávky, je v ČR soudní řízení. Soudní řízení 

může být významně urychleno vydáním platebního rozkazu, které je ovšem možné 

pouze v případě, že dlužník nárok věřitele uznává a nepodá proti němu odpor. 

Současná praxe nabízí i celou řadu alternativních možností, které však s výjimkou 

rozhodčího řízení nejsou upraveny zákonem. Ani zákon o mediaci neupravuje samotný 

průběh mediace, ale jen obecné podmínky pro její výkon. Nedostatečná právní 

ukotvenost ADR může být překážkou jejich aplikace v podnikatelských sporech, kde se 

rozhoduje o vysokých částkách.  Do budoucna by se ovšem některé typy ADR mohly 

napomoci lepší platební morálce, zejména ve vztahu k platební neochotě. 

V Německu, kde je množství pozdních plateb výrazně nižší než v ČR, se již obchodní 

mediace využívá i pro spory o vysoké finanční částky. Rovněž právní úprava 

rozkazního a navazujícího exekučního řízení je podrobnější. 

 

                                                 
127 Trittmann, Rolf. Alternative dispute resolution in Germany. In: ADR Bulletin (2002): Vol. 5: No. 4 

[online], dostupný na http://epublications.bond.edu.au/adr/vol5/iss4/3 [cit. 27. 2. 2015], str. 59. 
128 Tamtéž. 
129 Mediace ve světě (část Německo, autor Kristková, Veronika), op. cit. 
130 Tamtéž. 
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11. Důsledky insolvenčního řízení pro splatnost a vymáhání pohledávek 

Pokud jsou finanční problémy dlužníka natolik závažné, že dlužník není dlouhodobě 

schopen hradit své dluhy, řeší se jeho situace v insolvenčním řízení podle zákona č. 

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

účelem úpadkového práva je zajistit celkové vyřešení majetkových vztahů dlužníka, 

který je v úpadku.131 Z ekonomického hlediska je potom smyslem insolvenčního řízení 

zajistit, aby na trhu nepůsobily ekonomicky neúspěšné subjekty, resp. aby byla finanční 

aktiva poskytnuta těm podnikatelům, kteří je využívají efektivněji.132  

Při úpadku dochází ke změně způsobu vymáhání práv a povinností ze závazku mezi 

dlužníkem a věřitelem. Není-li dlužník v úpadku, věřitel zpravidla vymáhá celou výši 

své pohledávky individuálně (např. některým ze způsobů uvedených v předchozích 

kapitolách). Při řešení úpadku konkursem i reorganizací se pohledávky všech věřitelů 

uspokojují kolektivně v objemu, který je za daných podmínek reálný.133 

Insolvenční řízení představuje komplexní a obsáhlou problematiku. Cílem této práce 

není podat vyčerpávající popis insolvenčního řízení, ale zabývat se jeho vlivy na 

splatnost a vymáhání pohledávek.  V úvodní části se však v krátkosti obecně zaměřím 

na pojem úpadku dlužníka, neboť tento pojem je pro insolvenční právo klíčový, a se 

splatností pohledávek rovněž úzce souvisí. 

11.1. Úpadek dlužníka 

Insolvenčním řízením se primárně řeší úpadek, resp. hrozící úpadek dlužníka. Podle § 3 

odst. 1 InsZ je podmínkou úpadku to, že dlužník má: 

 u více věřitelů  

 peněžité dluhy více než 30 dnů po splatnosti,  

 které není schopen plnit.  

Tyto tři podmínky jsou přitom formulovány kumulativně. 

                                                 
131 Bod 7 odůvodnění usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 12. 2010, sp. zn. II. ÚS 2444/10 
132 Richter, Tomáš, op. cit., str. 128. 
133 Hostinský, Jan. Věřitel v českém a evropském insolvenčním právu. Brno: Key Publishing, 2009, str. 9. 

978-80-7418-010-1. 
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Více věřitelů a delší dobu neuhrazené dluhy lze vnímat jako běžnou součást 

podnikatelské reality.134 Zvláště doba úhrady dluhů se nad hranicí 30 dnů po lhůtě 

splatnosti pohybuje v ČR poměrně často, jak vyplývá z průzkumů provedených u 

českých společností prezentovaných v této práci. 

Pro určení toho, zda skutečně došlo k úpadku dlužníka, nebo zda úpadek hrozí, je tedy 

zásadní otázkou posouzení schopnosti dlužníka plnit své dluhy. Kritéria pro posouzení 

obsahuje § 3 odst. 2 InsZ. Podle tohoto ustanovení se uplatní právní domněnka úpadku 

mj. v případě, že dlužník nehradí dluhy ani více než 3 měsíce po lhůtě splatnosti.135  

Určení doby splatnosti jednotlivých dluhů je tedy zásadní pro to, aby se vůbec dalo 

uvažovat o úpadku dlužníka. Podpůrná kritéria pro určení splatnosti dle § 1963 OZ 

mohou usnadnit i pozici věřitele v insolvenčním řízení při prokazování toho, zda byly 

splněny podmínky úpadku dlužníka.  

Pro zahájení insolvenčního řízení ovšem nestačí pouze to, aby byl dlužník v úpadku 

(resp. v hrozícím úpadku). Řízení lze zahájit pouze na návrh, který může podat jak 

věřitel, tak dlužník. Je-li podnikatel v úpadku, je povinen insolvenční návrh podat ihned 

poté, co se o svém úpadku dozví nebo měl dozvědět. 

11.2. Uplatňování pohledávek v rámci insolvenčního řízení 

Po zahájení insolvenčního řízení nemohou být podle § 109 odst. 1 písm. a) InsZ 

pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty uplatněna žalobou, jestliže 

mohou být uplatněna přihláškou. Přihlášku pohledávky je možné podat od zahájení 

insolvenčního řízení až do skončení lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku. Tato lhůta 

je prekluzivní, později tedy nelze přihlášku podat. Pohledávka věřitele ovšem nezaniká; 

po skončení insolvenčního řízení lze pohledávku dále vymáhat způsoby uvedenými 

v předchozí kapitole této práce. 

Mezi pohledávky, které nemohou být uplatněny přihláškou, patří podle § 170 písm. a) 

InsZ úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení, u kterých splatnost nastala až po 

rozhodnutí o úpadku. 

                                                 
134 Srov. Taranda, Petr in Hásová, J. a kol., op. cit., str. 20. 
135 Tuto domněnku považuje za nejdůležitější i T. Richter (srov. Richter, Tomáš, op. cit., str. 199) 
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Naopak § 173 odst. 2 InsZ výslovně připouští, aby byly přihláškou uplatněny i 

nesplatné pohledávky. Přihláškou nesplatné pohledávky ovšem nedochází k jejímu 

zesplatnění.136 

Přihlášené pohledávky se v rámci insolvenčního řízení uspokojují buď prostřednictvím 

konkursu, nebo reorganizace. 

Při konkursu (§ 244 a násl. InsZ) jsou pohledávky uspokojeny z výnosu zpeněžení 

majetkové podstaty dlužníka. Pokud výtěžek ze zpeněžení majetkové podstaty pokrývá 

nebo převyšuje veškeré pohledávky i náklady na insolvenční řízení, mohou být 

pohledávky uhrazeny v plné výši. Není-li majetek dostatečný, uspokojují se pohledávky 

podle zákonem stanoveného pořadí. Pohledávky obchodních partnerů přitom spadají až 

do poslední skupiny „ostatních pohledávek“, jež se uspokojují poměrně. 

Účelem reorganizace (§ 316 a násl. InsZ) je postupné uspokojení pohledávek při 

zachování provozu podniku dlužníka. Vypořádání pohledávek v případě reorganizace je 

tedy složitější než u konkursu a řídí se reorganizačním plánem. Účinností 

reorganizačního plánu zanikají práva všech věřitelů vůči dlužníkovi, včetně věřitelů, 

kteří nepodali přihlášku pohledávky. Tato práva jsou nahrazena novými právy danými 

reorganizačním plánem.137 Reorganizace má dále stanoveny podmínky přípustnosti, 

které tento způsob pro některé dlužníky prakticky vylučují. Především musel dlužník 

podle § 316 odst. 4 InsZ dosáhnout v předchozím účetním období čistého obratu 

alespoň 50 mil. Kč nebo zaměstnávat alespoň 50 zaměstnanců v pracovní poměru. 

V případě, že dlužník povinnosti vyplývající z reorganizačního plánu neplní, dochází 

k přeměně reorganizace v konkurs. 

11.3. Splatnost pohledávek v insolvenčním řízení 

Jak již bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, je insolvenční řízení procesem směřujícím 

k celkovému vyřešení majetkových vztahů dlužníka. Insolvenčním řízením tedy musí 

dojít k vyřešení jak splatných, tak i nesplatných přihlášených pohledávek.  

Splatnost pohledávek se liší v závislosti na tom, jestli se pohledávky uspokojují 

prostřednictvím konkursu, nebo reorganizace. 

                                                 
136 Richter, Tomáš, op. cit., str. 234. 
137 Smrčka, Luboš in Hásová, Jiřina a kol., op. cit., str. 1125. 
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11.3.1. Splatnost pohledávek při konkursu 

Fikce splatnosti nesplatných pohledávek nastává podle § 250 InsZ prohlášením 

konkursu, tj. okamžikem, kdy se má přistoupit k uspokojování pohledávek v rámci 

konkursu výše uvedeným způsobem. Pokud by neexistovala fikce splatnosti, mohlo by 

dojít k uspokojení jednotlivých věřitelů až poté, co by nastala splatnost jejich 

pohledávky. Tím by jednak docházelo k poškození těchto věřitelů, jednak ke značným 

nárokům na insolvenční soudy a správce, kteří by museli zjišťovat, kdy nastane 

splatnost jednotlivých pohledávek. 

Pro fikci splatnosti přitom není rozhodné, zda byly pohledávky přihlášeny.138 

Nepřihlášené pohledávky však nelze v rámci konkursu uspokojit, a po dobu trvání 

insolvenčního řízení je nelze ani řešit mimo insolvenční řízení. Fikce splatnosti tedy 

nemá pro nepřihlášené pohledávky význam. 

Fikce splatnosti trvá pouze po dobu trvání konkursu, tj. pomine, pokud bude konkurs 

zrušen.139 

11.3.2. Splatnost pohledávek při reorganizaci 

Splatnost pohledávek v případě reorganizace není v současné době v insolvenčním 

zákoně výslovně upravena. V § 329 odst. 3 InsZ ve znění účinném do 31. 12. 2013 bylo 

uvedeno, že splatnost závazků a pohledávek se rozhodnutím o povolení reorganizace 

vždy vrací do původních termínů. Ustanovení nebylo v samotném zákoně ani 

v důvodové zprávě blíže vysvětleno.140 Výklad tohoto ustanovení byl v praxi obtížný141, 

proto bylo od 1. 1. 2014 zrušeno. 

Vzhledem k povaze reorganizačního plánu, který, jak bylo uvedeno výše, nahrazuje 

původní práva a povinnosti mezi dlužníkem a věřitelem právy a povinnostmi novými, 

by v reorganizačním plánu měla být sjednána i nová splatnost pohledávky, resp. 

                                                 
138 Hásová, Jiřina in Hásová, Jiřina a kol., op. cit., str. 869. 
139 Tamtéž. 
140 Richter, Tomáš, op. cit., str. 307. 
141 Důvodová zpráva k zákonu č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o 

insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů: „Vypuštění odstavce 3 z § 329 insolvenčního 

zákona je v zájmu právní jistoty věřitelů, když tomuto ustanovení byly v praxi přisuzovány jiné účinky, 

než byly jeho zakotvením v textu insolvenčního zákona zamýšleny (jeho záměrem rozhodně nebylo 

obnovit stav závazků a pohledávek dlužníka k době jejich prapůvodního vzniku).“  
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odložení splatnosti (§ 341 odst. 3 InsZ). Zároveň by však nemělo být další prodloužení 

doby splatnosti podstatou řešení neuhrazených dluhů.142  

Ustanovení § 337 odst. 3 InsZ počítá i s případy, že v reorganizačním plánu není 

sjednána nová doba splatnosti. Podle tohoto ustanovení je pohledávka, jejíž výši, 

splatnost ani další vlastnosti reorganizační plán nemění, označena za pohledávku 

nedotčenou reorganizačním plánem. U takové pohledávky by se zřejmě mělo 

postupovat v souladu s původními parametry. To, aby některá pohledávka nebyla 

reorganizačním plánem změněna, je ovšem v rozporu se základním smyslem 

reorganizačního plánu, a v praxi tedy tuto situaci nelze předpokládat.143 

11.4. Shrnutí důsledků insolvenčního řízení pro věřitele 

Čím dříve je insolvenční řízení zahájilo, tím lépe může plnit svou funkci ochrany trhu 

před ekonomicky neúspěšnými subjekty. Dokud nejsou finanční potíže dlužníka tak 

závažné, že by jeho majetek zcela nedostačoval pro uspokojení věřitelů, mohou se 

věřitelé přihlášených pohledávek domoci jejich úhrady snáze a s nižšími náklady, než 

by tomu bylo v soudním řízení. 

Pokud není insolvenční návrh podán včas (ať již samotným dlužníkem nebo jeho 

věřiteli), hrozí, že dluhy narostou do takové výše, že majetek dlužníka bude postačovat 

na uspokojení pouze zlomku pohledávek jednotlivých věřitelů. 

Zveřejnění informace o zahájení insolvenčního řízení navíc slouží jako prevence vzniku 

nedobytných pohledávek. Rozumně hospodařící věřitel by neměl poskytnout možnost 

odložené platby subjektu, který se nachází v insolvenčním řízení.  

V insolvenčním řízení se mění splatnost pohledávek i způsob jejich vymáhání. Ať již 

byla doba splatnosti sjednána jakkoliv, v rámci konkursního řízení se uplatňují všechny 

pohledávky stejně, a to i v případě, že splatnost dosud hmotněprávně nenastala. 

V případě reorganizace zákon počítá s tím, že v reorganizačním plánu bude splatnost 

stanovena znovu. 

                                                 
142 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. 11. 2012, č. j. 3 VSOL 731/2012-B-197. Podle 

právní věty tohoto usnesení je existence neuhrazených splatných pohledávek za majetkovou podstatou a 

pohledávek jim postavených na roveň zásadní překážkou realizace reorganizace dlužníka. 
143 Srov. Smrčka, Luboš, in Hásová, Jiřina a kol., op. cit., str. 1094. 
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Závěr 

Ve své práci jsem se věnovala době splatnosti a možnosti vymáhání splatných 

pohledávek z hlediska aktuální legislativy ČR i dalších států. Tato problematika má dva 

hlavní aspekty. Jednak regulaci doby splatnosti, jednak možnosti věřitelů vymáhat své 

pohledávky po splatnosti. 

V oblasti regulace doby splatnosti považuji za klíčové, že současná právní úprava v ČR 

ani v dalších členských státech EU nemá za cíl úplné omezení odkládání plateb a 

poskytování obchodního úvěru. To by dle mého názoru nebylo ani ekonomicky žádoucí, 

protože by tím mohlo být narušeno financování podnikání prostřednictvím obchodního 

úvěru.  

Namísto toho je cílem právní úpravy to, aby byla doba splatnosti zkrácena zásadně pod 

60 dnů, a nedocházelo tak k poškozování dodavatele (je-li slabší smluvní stranou) tím, 

že by byla vynucována nepřiměřeně dlouhá doba splatnosti. Ke splnění tohoto cíle, 

alespoň v ČR, podle aktuálních průzkumů dosud nedošlo, když v řadě případů sjednaná 

doba splatnosti 60 dnů překračuje. Značný přínos však spatřuji již v tom, že zákon 

jednoznačně stanoví, jaká doba splatnosti je považována za přiměřenou a v souladu 

s dobrými mravy. 

Aktuální česká právní úprava by tedy měla do budoucna zamezit problémům při 

určování jednak toho, kdy doba splatnosti vůbec nastala, a jednak toho, jaká doba 

splatnosti již je vůči věřiteli hrubě nespravedlivá. Tyto otázky musel dříve v některých 

případech řešit i Nejvyšší soud.   

Dále by mělo dojít k přehodnocení judikatury týkající se doby splatnosti v případech, 

kdy je na straně dlužníka veřejnoprávní korporace. V těchto případech by limit doby 

splatnosti 60 dnů měl být kogentní. 

Ustanovení § 1963 a § 1964 OZ však obsahují i určité nejasnosti, které naopak bude 

nutné za pomoci judikatury vyšších soudů vyřešit. Možné aplikační problémy spatřuji 

zejména u domáhání se neúčinnosti ujednání o době splatnosti podle § 1964 OZ. 

Po srovnání zákonů z různých členských států EU jsem zjistila, že česká právní úprava 

patří mezi ty liberálnější. Některé ze členských států prodloužení doby splatnosti nad 

hranici 60 dnů neumožňují, nebo je dokonce sankcionují. Takovéto omezení vůle 
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smluvních stran nepovažuji za vhodné. De lege ferenda by však bylo možné uvažovat o 

tom, aby pro prodloužení doby splatnosti nad šedesátidenní hranici bylo i v ČR nutné 

výslovné ujednání stran. Prozatím by měla být i pro současné vztahy, nejde-li o 

veřejnoprávní korporace, použitelná dosavadní judikatura Nejvyššího soudu týkající se 

konkludentního prodloužení dob splatnosti.  

Ze srovnání právních úprav a dob splatnosti v různých členských státech EU dále 

vyplynulo, že ani v zásadě stejná právní úprava nebrání tomu, aby se skutečné doby 

splatnosti lišily až o desítky dnů. Z toho je zřejmé, že na dobu splatnosti působí řada 

faktorů, které lze popsat jako celkovou kulturu podnikatelského prostředí. Tyto faktory 

však nejsou definovány právními předpisy a jejich porovnání, na rozdíl od porovnání 

právních úprav doby splatnosti není možné. Vzhledem k absenci vhodných průzkumů 

na toto téma jsem tedy od zjišťování odlišností v právním prostředí upustila. 

Druhou oblastí, které jsem se věnovala, je možnost věřitelů vymáhat své pohledávky po 

splatnosti. Základní možností je sporné soudní řízení, jehož výhodou je to, že se mu 

dlužník musí podrobit. Nevýhodou je naopak značná délka a vysoká nákladnost.  

V současné době existují i alternativy k soudnímu řízení, zejména obchodní mediace, 

které se s úspěchem využívají např. v Německu. Podrobnější zkoumání možností 

alternativního řešení obchodních sporů v ČR nebylo vzhledem k rozsahu této práce 

možné.  

Pod vlivem aktuální právní úpravy by v procesní oblasti mělo dojít k přehodnocení 

stávající judikatury Nejvyššího soudu ve vztahu k přiznávání náhrady nákladů věřiteli 

v případě úspěchu ve sporu, a to i v případě využití tzv. inkasních agentur.  

Jak doba splatnosti, tak i způsob vymáhání pohledávek se mění, je-li s dlužníkem 

zahájeno insolvenční řízení. Tyto změny jsou nutné s ohledem na zvláštní charakter 

tohoto řízení. 
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Abstrakt 

Práce se zabývá vývojem a současnou právní úpravou regulace doby splatnosti dluhů 

z podnikatelských závazků a vymáhání pohledávek v českém i evropském právu. Cílem 

práce je zjistit, jak může právní úprava ovlivnit dobu splatnosti, a které další faktory 

působí na platební morálku podnikatelů.  

Samotný text práce je rozčleněn do jedenácti kapitol. V úvodní kapitole jsou vymezeny 

základní pojmy, které jsou dále v práci používány, zejména pojem závazek a 

podnikatelský vztah, dále splatnost dluhu a odložená platba. Druhá kapitola obsahuje 

přehled právní úpravy doby splatnosti a její případné regulace od ABGB až po vstup 

České republiky do Evropské unie. Vývoji unijní legislativy je věnována třetí kapitola. 

Čtvrtá kapitola obsahuje podrobný rozbor aktuální české právní úpravy regulace doby 

splatnosti s poukazem na některé možné problematické body. V páté kapitole se práce 

věnuje veřejnoprávní regulaci doby splatnosti prostřednictvím práva na ochranu 

hospodářské soutěže. Šestá kapitola obsahuje přehled vybraných zahraničních právních 

úprav. Následující část práce zkoumá reálné doby splatnosti v ČR a dalších evropských 

státech. Osmá kapitola se věnuje identifikaci důvodů prodlení s úhradou dluhů, a 

v navazující kapitole i možnostem, jakými může věřitel zlepšit své postavení při 

vymáhání pohledávek. Desátá kapitola obsahuje možnosti věřitele vymáhat splatné 

pohledávky v klasickém soudním řízení či v rozkazním řízení a jeho variantách. 

V dalších částech desáté kapitoly se práce soustředí i na alternativní metody řešení 

sporů a na možnosti jejich využití pro účely řešení sporů o úhradu dluhů. V závěrečné 

jedenácté kapitole se práce zabývá tím, jak se mění splatnost pohledávek a jejich 

vymáhání v insolvenčním řízení, a dalšími dopady insolvenčního řízení na vztah mezi 

dlužníkem a věřitelem. 

 



90 

 

Summary 

This diploma thesis deals with development and current legislation regulating time of 

payment in relation to commercial debts, and collection of creditor´s claims both in 

Czech and European law. The aim of the thesis is to find out how the legislation may 

influence time of payment and what other factors affect general attitude towards paying 

commercial debts.  

The text is divided into eleven chapters. Introductory chapter defines basic terms which 

are used throughout the thesis, such as obligation and relation between entrepreneurs, 

time of payment and deferred payment. Second chapter contains overview of legislation 

related to time of payment and its possible regulation since ABGB until entry of the 

Czech Republic into the EU. Development of EU legislation is described in chapter 

three. Fourth chapter contains detailed analysis of current Czech legislation with accent 

on potentially problematic points. Fifth chapter deals with public-law regulation of time 

of payment by the means of protection of economic competition. Chapter six contains 

comparison of selected foreign legislations. Following part of the thesis analyses actual 

time of payment both in Czech Republic and other European states. Chapter eight 

identifies reasons for default in payment. Following chapter suggests methods through 

which the creditor may improve its position in relation to debt collection. Chapter ten 

describes possibilities of the creditor to enforce its claims in classic court proceedings or 

the payment order proceedings and its variations. Other parts of tenth chapter point out 

some alternative methods of dispute resolution and their possible use in relation to 

dispute over paying off debts. Final eleventh chapter examines how the time of payment 

and methods of enforcing claims changes in relation to insolvency proceedings, and 

other impacts of insolvency proceedings on debtor – creditor relationship. 
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