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Úvod 

Tématem této práce je zásada poctivého obchodního styku, jež po dlouhá léta 

patřila mezi přední zásady, na které muselo být v obchodněprávních závazcích 

pamatováno. Jelikož se jedná o speciální zásadu vlastní obchodím vztahům, byla vždy 

předmětem diskusí otázka, jaký je vlastně vztah této speciální zásady k zásadě obecné, 

tedy k dobrým mravům. Většina autorů hledala odpověď na tuto otázku v povaze 

obchodních vztahů, která je typická pro podnikatelské prostředí – profesionalita. Za 

účinnosti obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. nebylo o této zásadě pochyb. 

Rekodifikací celého soukromého práva se však výslovný odkaz na tuto obchodněprávní 

zásadu ze zákona téměř vytratil, což nabádá k otázce, jak si tato zásada stojí dnes a jak 

k ní bude praxe přistupovat? Nejen na tuto otázku se níže budu snažit nalézt odpověď.  

Vzhledem ke skutečnosti, jak obsáhlá materie se za obchodněprávními závazky 

skrývá, by bylo téměř nemožné roli zásady poctivého obchodního styku v rámci těchto 

vztahů postihnout, a to zejména s poukazem na účel a rozsah této práce. Proto jsem se 

rozhodla zaměřit se na hledání smyslu této zásady při uplatňování práva na smluvní 

pokutu, jelikož ujednání o smluvní pokutě je v dnešní době součástí velké většiny 

obchodních smluv. Po zralé úvaze a po konzultaci s vedoucí této práce jsem se rozhodla 

přikročit ke zpracování diplomové práce pro právo možná poněkud netradiční.  

Práci budu koncipovat do dvou hlavních částí, přičemž první část teoretická 

bude sestávat z části obecné a zvláštní. V obecné části teoretické se budu snažit 

vystihnout význam zásady poctivého obchodního styku jak za účinnosti dřívějších 

předpisů, tak nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Nejprve se tedy zaměřím na 

význam a postavení zásady poctivého obchodního styku v rámci nového občanského 

zákoníku. Budu se snažit vymezit rozdíl mezi touto speciální zásadou, dobrými mravy  

a principem poctivosti a také přijít na to, jaký je jejich vzájemný vztah. Dále mě bude 

zajímat, jak se liší, resp. bude lišit aplikace této zásady v závislosti na rekodifikaci, 

která k 1. 1. 2014 proběhla, a jaký to mělo dopad na okruh vztahů, v jehož rámci byla 

tato zásada dříve aplikována. Obecnou teoretickou část této práce zakončím pojednáním 

o následcích, které z porušení nejen zásady poctivého obchodního styku, ale také 

dobrých mravů a principu poctivosti plynou.  

Další částí této práce bude teoretická část zvláštní. Jak jsem již výše naznačila, 

ráda bych se soustředila na uplatnění zásady poctivého obchodního styku z hlediska 
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výkonu práva na smluvní pokutu, proto úvodem této části bude krátký exkurs tímto 

institutem, tj. smluvní pokutou. Pro další výklad bude nezbytné pojednat o účelu  

a funkcích, které má ve smlouvě smluvní pokuta plnit, stejně jako o otázce její 

adekvátní výše a oprávnění soudu nepřiměřenou smluvní pokutu snížit. Toto bude 

důležité pro další krok, a sice pro uvědomění si rozdílu mezi (ne)přiměřenou výší 

smluvní pokuty a jejími důsledky, které z toho smluvním stranám před soudem plynou, 

a aplikací zásady poctivého obchodního styku. Dále se budu snažit zmapovat, jak 

v rámci rozhodování soud k ujednání o smluvní pokutě přistupuje a jaká jsou dle 

rozhodovací praxe kritéria poctivého vymáhání smluvní pokuty. 

Nato se budu snažit znalosti načerpané jak v obecné, tak ve zvláštní části 

teoretické aplikovat na konkrétní reálný případ, a sice projekt „Odpadové hospodářství 

Brno“. Smlouva, obchodní podmínky a další dokumenty nezbytné k proniknutí do 

problematiky a k vypracování této části práce mi byly poskytnuty panem  

Ing. Vojtěchem Doležalem se souhlasem jak objednatele, tak zhotovitele projektu 

„Odpadové hospodářství Brno“. V této části se tedy pokusím o zpracování právní 

analýzy, jejímž úkolem bude nalézt odpověď na otázku, zda v tomto konkrétním 

případě při uplatňování práva na smluvní pokutu došlo či nedošlo k porušení zásady 

poctivého obchodního styku. V prvé řadě bude důležité shrnout relevantní aspekty 

smlouvy a obchodních podmínek, jakož i rozhodné okolnosti, které k jejich sjednání, 

resp. k zanesení smluvní pokuty do obchodních podmínek vedly. V dalším kroku bude 

nezbytné stanovit si okruh otázek, na které má tato analýza nalézt odpověď, dále by 

mělo následovat hledání odpovědí na tyto otázky a v poslední řadě bude nezbytná jejich 

syntéza a formulace závěru, ke kterému mě analýza přivedla. 
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Část teoretická - obecná 

1. Vyvažovací principy českého soukromého práva 

Počátky formování zásad, jež do soukromoprávních vztahů vnáší prvky 

spravedlnosti, je možné vypozorovat již v dobách římského práva, kdy se prétor řídil 

poučkou: Ius est boni et aequi. „V průběhu věků se při používání práva vytvořila 

obecná pravidla, která jsou obecně uznávána jako zásady spravedlnosti, a to i tehdy, 

jestliže nejsou normativně vyjádřena v daném právním řádu.“
1
 Na druhou stranu „(…) 

zákon sám často poukazuje k mimoprávním pravidlům chování, resp. k mimoprávním 

normativním systémům.“
2
 Jeden z předních právních teoretiků V. Knapp uvádí, že 

jedním z nejstarších je odkaz na dobré mravy. „Rakouský ABGB se kromě dobrých 

mravů odvolává i na pravidla poctivého styku (…).“
3
 České soukromé právo ve svých 

předpisech na tyto pojmy také odkazuje.
4
 V kodexu občanského práva účinném od 

1. 1. 2014 se pojmům dobré mravy, poctivost a poctivý obchodní styk nelze vyhnout, 

neboť jak je ze systematiky tohoto zákona patrné, jsou řazeny mezi jeho základní 

zásady. 

Tématem mé práce je zásada poctivého obchodního styku. Abychom této 

zásadě a její aplikaci co nejlépe porozuměli, zaměřím se v prvé části této práce na 

vymezení pojmu poctivost, jako standardu chování v právním styku obecně, dále se 

budu zabývat korektivem dobrých mravů a poté se budu snažit o pregnantní vymezení 

zásady poctivého obchodního styku. Exkurs těmito na první pohled významově 

nerozpornými a jasnými pojmy je dle mého názoru nezbytný k vytvoření syntézy  

a vyvození relevantních závěrů týkajících se zásady poctivého obchodního styku. 

1.1 Poctivost 

Na prahu účinnosti nové kodifikace celého soukromého práva se nabízí otázka, 

jak dalece a zda vůbec nový občanský zákoník ovlivnil zásady, na nichž po dlouhá léta 

nejen občanské, ale také obchodní právo spočívalo. Zásada poctivého obchodního styku 

                                                 
1
 Knapp, V.: Teorie práva, 1. Vydání. Praha: C. H. Beck 1995, s. 83. ISBN 80-7179-028-1. 

2
 Knapp 1995 op. cit. s. 139. 

3
 Knapp 1995 op. cit. s. 139. 

4
 K pojmu dobré mravy viz např. ust. § 1 odst. 2, § 545, § 580 odst. 1, § 588, § 2909, § 2072 odst. 1 a 2, 

§ 2331 zák. č. 89/2012 Sb. K pojmu poctivost viz např. ust. § 6 odst. 1 a 2, § 7, § 1729 odst. 1 a 2, § 1749 

odst. 2, § 1801 zák. č. 89/2012 Sb.  
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patřila za účinnosti obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. mezi vůdčí zásady, byť její 

význam byl opředen mnoha nezodpovězenými otázkami. Zejména v poslední dekádě, 

resp. po roce 2000 došlo k velkému nárustu judikatury, a to jak Nejvyššího soudu ČR, 

tak soudu Ústavního, které se jak na výše uvedenou zásadu, tak na princip dobrých 

mravů odvolávaly.  

Následující řádky věnuji principu poctivosti, jehož výslovná proklamace  

v § 6 a § 7 zák. č. 89/2012 Sb. je, dalo by se říci, jistým „novem“, jež tento kodex 

přináší, a roli zásady poctivého obchodního styku a jim příbuzným institutům. 

1.1.1 Standard poctivosti podle zák. č. 89/2012 Sb.  

Podle autorů jednoho z komentářů k zák. č. 89/2012 Sb. F. Melzera a P. Tégla 

představuje princip poctivosti „standard jednání v právním styku, spočívající zejména 

v povinnosti zohlednit oprávněné zájmy ostatních zúčastněných osob.“
5
 Autoři tohoto 

komentáře považují princip poctivosti za „stěžejní hodnotu“
6
 našeho nového 

soukromého práva a dále uvádí, že každý právní řád musí být opřen o hodnoty a být 

jakýmsi „hodnotovým systémem.“
7
 Systémy hodnot ale nemusí a ve většině případů ani 

nejsou totožné.
8
 Byť, jak již bylo zmíněno výše, došlo ustanovením §  6 zák. č. 89/2012 

Sb. k výslovnému zakotvení principiu poctivosti pro celé soukromé právo, nelze bez 

dalšího říci, že se jedná o cosi zcela nové a že by dříve za účinnosti „starého“ 

občanského, resp. obchodního zákoníku požadavek poctivosti v právním jednání 

absentoval. Nejen podle autorů výše uvedeného komentáře, ale také podle Š. Lubyho 

byl princip poctivosti přítomný v našem právním řádu již za účinnosti zák. č. 40/1964 

Sb., ale i zák. č. 141/1950 Sb. Tento autor v jedné z učebnic uvádí:  „Právo žádá od 

jednajících, aby jednali poctivě (čl. VI, VII, § 35 odst. 2, § 43 obč. zák., § 23 zák. 

mezin. obch. atd.), a tím opravňuje účastníky právního styku k tomu, aby důvěřovali 

projevům jiných účastníků; v zájmu ochrany této důvěry vylučuje, aby se ten, kdo tuto 

                                                 
5
 Melzer, F., Tégl. P. a kol.: Občanský zákoník - velký komentář. Svazek 1. §1 – 117. Praha: Leges, 2013, 

s. 102, ISBN 978-80-8757-686-1. 
6
 Srov. Melzer, F., Tégl. P. a kol.: Občanský zákoník - velký komentář. Svazek 1. §1 – 117. Praha: Leges, 

2013, s. 107, ISBN 978-80-8757-686-1. 
7
 Melzer, F., Tégl. P. a kol., 2013, op. cit. s. 102. 

8
 K tomu více Melzer, F., Tégl. P. a kol.: Občanský zákoník - velký komentář. Svazek 1. §1 – 117. Praha: 

Leges, 2013, s. 108, ISBN 978-80-8757-686-1. 
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důvěru zneužívá, sám na její zneužití odvolával.“
9
 Výslovné ustanovení, které by 

tomuto principu odpovídalo, v těchto zákonech nenalezneme, resp. je možné narazit 

pouze na jeho určité projevy. Lze proto shrnout, že princip poctivosti byl celému 

soukromému právu vlastní již před 1. 1. 2014. V éře platnosti dřívějších předpisů byl 

jakýmsi imanentním avšak nezbytným principem jednání v právním styku obecně. Lze 

jej proto označit, a F. Melzer a P. Tégl tak také činí, za „soubor hodnotových 

(morálních) pravidel mezilidských vztahů.“
10

 

Nový občanský zákoník odkazuje ve svém § 6 odst. 1 na povinnost každého, 

počínat si v právním styku poctivě.
11

 Ustanovení téhož paragrafu druhého odstavce na 

to navazuje: „Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. (…)“ 

Dikce nového občanského zákoníku ovšem oblast poctivosti jednání neomezuje pouze 

na odkaz v jednom paragrafu, tj. § 6 zák. č. 89/2012 Sb., ale myšlenku poctivosti dále 

rozvíjí. Občanský zákoník totiž ve svém § 7 zák. č. 89/2012 Sb. obsahuje vyvratitelnou 

domněnka poctivosti právního jednání.
12

 Začleněním presumpce jednání v dobré víře do 

občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. bylo napraveno jisté legislativní pochybení či 

opomenutí, kterého se dopustil zákonodárce v předchozím občanském zákoníku. Tímto 

český občanskoprávní kodex navázal na evropskou kontinentální tradici existence dobré 

víry.
13

 S tímto předpokladem vyjádřeným v Důvodové zprávě k zák. č. 89/2012 Sb. 

ovšem nepanuje shoda ze strany autorů komentáře k tomuto zákonu.
14

  

Do občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. byl převzat princip poctivosti 

v jednání ve smyslu objektivní dobré víry, tzn. poctivost „je množinou morálních 

pravidel mezilidského styku.“
15

 Navzdory této skutečnosti komentář k novému 

zákoníku uvádí, že je třeba být obezřetný, neboť tento nový kodex není zcela 

terminologicky jednotný, když na určitých místech nahrazuje spojení dobrá víra 

                                                 
9
 Luby in Knapp, V., Plank, K.: Učebnice československého občanského práva. Svazek 1. 1. vydání. 

Praha: Orbis, 1965, s. 256.  
10

 Melzer, F., Tégl. P. a kol.: Občanský zákoník - velký komentář. Svazek 1. §1 – 117. Praha: Leges, 

2013, s. 102, ISBN 978-80-8757-686-1. 
11

 Ustanovení § 6 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, In: ASPI [právní informační systém]. 

Wolters Kluwer ČR, a. s. [cit. 23. 2. 2014]: „Každý má povinnost jednat v právním styku poctivě.“ 
12

 Ustanovení § 7 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, In: ASPI [právní informační systém]. Wolters 

Kluwer ČR, a. s. [cit. 23. 2. 2014]: „Má se za to, že kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a 

v dobré víře.“ 
13

 Srov. Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 

Ostrava: Sagit, 2012, s. 67, ISBN 978-80-7208-922-2. 
14

 Srov. Melzer, F., Tégl. P. a kol.: Občanský zákoník. Velký komentář §1 – 117. Svazek 1. Praha. Leges, 

2013, s. 129 - 146, ISBN: 978-80-8757-686-1.  
15

 Melzer, F., Tégl. P. a kol., 2013, op. cit. s. 105. 
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myšleno dobrá víra v subjektivním smyslu výrazem poctivý či poctivě.
16

 Nicméně toto 

je třeba dovodit ze samotného kontextu, v jakém byl daný výraz použit. Ovšem pokud 

přihlédneme k věcné stránce, tak lze shrnout, že nový občanský zákoník „počítá 

s dobrou vírou výhradně jako s normativní hypotézou, jako součástí skutkové podstaty 

předpisů. Dobrá víra tak není pojímána jako něco, co „být má“, nýbrž jako fakticita, 

s jejíž existencí se ve vybraných případech spojují právní následky.“
17

 

1.1.2 Princip poctivosti jako skutková podstata 

Skutková podstata principu poctivosti tak, jak je definovaná § 6 odst. 1 zák.  

č. 89/2012 Sb. představuje generální klauzuli, avšak „není jen [pouhou] proklamací bez 

praktického významu,“
18

 nýbrž se jedná o „přímo aplikovatelnou normu“. I přes tuto 

skutečnost v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. nalezneme skutkové podstaty, které 

jsou k tomuto základnímu principu v poměru speciality. Napříč celým kodexem jich lze 

vypočíst hned několik, no o výslovném zakotvení zásady poctivého obchodního styku 

pojednává pouze jedno ustanovení, a sice ustanovení týkající se adhezních smluv. Podle 

ustanovení § 1801 zák. č. 89/2012 Sb.
19

 je stranám smlouvy – podnikatelům - dovoleno 

se odchýlit od výše uvedených kogentních ustanovení, tj. od zákazu začleňovat  

do adhezních smluv doložky určitého typu. To ovšem neplatí, prokáže-li jedna strana 

smlouvy, že doložka uzavřená mimo text smlouvy a zároveň navržená druhou smluvní 

stranou hrubě odporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku. 

Budeme-li se snažit přijít na to, co je myšleno pod výrazem doložky hrubě odporující 

obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku, pak naše snaha zůstane 

alespoň prozatím neúspěšná. Důvodová zpráva tento pojem nijak nerozvádí. Navíc 

                                                 
16

 Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: 

Sagit, 2012, s. 67, ISBN 978-80-7208-922-2. K ustanovení § 6 zák. č. 89/2012 Sb.: „Výraz „dobrá víra“ 

však má ve zdejším právním jazyce již svůj osobitý právní význam jako vnitřní (subjektivní) přesvědčení 

jednajícího o jeho vlastním právním postupu, a tudíž výraz good faith a jemu podobné nelze do češtiny 

správně převést jako dobrou víru. Stalo-li se tak již v některých případech mechanickým překladem 

cizojazyčných textů, jako např. v § 56 odst. 1 platného občanského zákoníku, vede to k nedorozuměním a 

ke scholastickému rozlišování dobré víry v subjektivním a v objektivním slova smyslu. Z toho důvodu se 

táž zásada v návrhu vyjadřuje formulací ukládající každému jednat v právním styku poctivě.“ 
17

 Balarin, J. Poznámky k (absenci) principu dobré víry v návrhu občanského zákoníku. Bulletin 

advokacie, 2011, č. 1-2, 25 s., ISSN 1210-6348. 
18

 Melzer, F., Tégl. P. a kol., 2013, op. cit. s. 112. 
19

 Ustanovení § 1801 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, In: ASPI [právní informační systém]. 

Wolters Kluwer ČR, a. s. [cit. 23. 2. 2014]: „Odchýlí-li se strany od § 1799 nebo 1800 nebo vyloučí-li 

některé z těchto ustanovení, nepřihlíží se k tomu. To neplatí pro smlouvy uzavřené mezi podnikateli, 

ledaže strana prokáže, že doložka uvedená mimo vlastní text smlouvy a navržená druhou smluvní stranou 

hrubě odporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku.“ 



Zásada poctivého obchodního styku 

Diplomová práce 

 

12 
 

odkazuje jen na pojetí těchto smluv v zahraničních úpravách či nadnárodních projektech 

jako jsou návrh evropského zákoníku o smlouvách či DCFR. Tyto svou povahou 

„pouze“ soft law dokumenty se však k této otázce v daném kontextu nijak nevyjadřují.
20

 

Nezbývá než čekat na postoj, který zaujme rozhodovací praxe. 

1.1.3 Poctivost optikou DCFR  

Jak uvádí soudobí autoři: „Právní princip poctivého jednání je zakotven ve 

většině kontinentálních právních řádů, leč v českém soukromém právu s ním máme jen 

omezené zkušenosti.“
21

 K tomu F. Melzer a P. Tégl dodávají, že „(…) i snahy 

evropských privatistů ukazují, že poctivost je základním ideovým východiskem 

společných akademických projektů (…).“
22

 Na základě těchto myšlenek lze proto 

konstatovat, že„[j]ako určitý návod, jak princip poctivosti vykládat a aplikovat v české 

právní realitě, může posloužit koncepce poctivosti v tzv. Draft Common Frame of 

Refence.“
23

  

„DCFR uvádí poctivost jako jednu z „hlavních ingrediencí“ principu (smluvní) 

jistoty. Z principu smluvní jistoty pak dle DCFR vyvěrá nezbytnost tzv. smluvní 

věrnosti (contractual loyalty) mezi stranami. Tato se dle DCFR projevuje např. tím, že 

se strany chovají v souladu s dobrou vírou, spolupracují mezi sebou a nejednají 

nekonzistentně se svým předchozím jednáním. Poctivost je dále projevem principu 

                                                 
20

 Srov. ustanovení čl. II-1:110 Terms “not individually negotiated”: 

(1) A term supplied by one party is not individually negotiated if the other party has not been able to 

influence its content, in particular because it has been drafted in advance, whether or not as part of 

standard terms.  

(2) If one party supplies a selection of terms to the other party, a term will not be regarded as 

individually negotiated merely because the other party chooses that term from that selection.  

(3) If it is disputed whether a term supplied by one party as part of standard terms has since been 

individually negotiated, that party bears the burden of proving that it has been.  

(4) In a contract between a business and a consumer, the business bears the burden of proving that a 

term supplied by the business has been individually negotiated.  

(5) In contracts between a business and a consumer, terms drafted by a third person are considered to 

have been supplied by the business, unless the consumer introduced them to the contract.  
21

 Nový, Z.: Princip „poctivosti“ dle Draft Common Frame of Reference jako inspirace pro výklad § 6 

odst. 1 návrhu občanského zákoníku, Právní rozhledy, 2012, č. 2, s. 46, ISSN 1210-6410. 
22

 Melzer, F., Tégl. P. a kol.: Občanský zákoník - velký komentář. Svazek 1. §1 – 117. Praha: Leges, 

2013, s. 108, ISBN 978-80-8757-686-1. 
23

 Nový, Z.: Princip „poctivosti“ dle Draft Common Frame of Reference jako inspirace pro výklad § 6 

odst. 1 návrhu občanského zákoníku, Právní rozhledy, 2012, č. 2, s. 46, ISSN 1210-6410. 
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„spravedlnosti“, na němž DCFR spočívá. Tento implikuje mimo jiné, že nikomu nesmí 

být umožněno spoléhat se na své protiprávní, nečestné nebo nerozumné chování.“
24

  

V závislosti na výše uvedeném můžeme konstatovat, že princip poctivosti je 

možné charakterizovat třemi základními atributy, kterými jsou čestnost, otevřenost  

a ohled na zájmy druhé strany.
25

 Přístup akademiků pojatý v DCFR, kterým se snaží 

princip poctivosti blíže specifikovat, je nepochybně dobrým krokem k jeho správnému 

uchopení a pochopení, jenže dle mého názoru k tomuto byly využity výrazy, které jsou 

stejně jako samotný pojem poctivosti vágního či inkonzistentního významu. Blíže se 

tyto pojmy snaží vyložit například Ch. Von Bar, E. Clive a H. Schulke-Nölke. Čestnost 

je tak dle těchto a dalších členů evropské výzkumné komise zabývající se evropským 

soukromým právem třeba chápat „ve smyslu nepřijatelnosti podvodu vůči druhé 

smluvní straně.“
26

 Otevřenost je takové chování smluvní strany, které je možno označit 

za transparentní a v neposlední řadě tito autoři vymezují také třetí z výše uvedených 

charakteristik, a sice ohled na zájmy druhé strany, kterým je myšlen ohled minimální 

běžně vyžadovaný.
27

  

Ač nám může být DCFR pomocným vodítkem při výkladu principu poctivosti 

jako standardu chování, který upravuje občanský zákoník č. 89/2012 Sb., je 

přinejmenším překvapující, že generální klauzule ukládající „subjektům 

soukromoprávních vztahů povinnost jednat poctivě“
28

 v DCFR zcela absentuje. 

Poctivost neboli také „Good faith and fair dealing“, jak je tento institut pojmenován 

evropskou, ale i světovou terminologií,
29

 je v DCFR upravena na více místech, přičemž 

pro tuto práci má zásadní význam její pojetí v čl. III – 1:103 DCFR. Takto definovaná 

koncepce poctivosti je platná pro závazkové právo a „zdůrazňuje úlohu poctivosti jako 

„návodu pro chování stran“ specificky u smluvních vztahů dlouhodobého charakteru.“ 

Výraz „[p]octivost je v tomto ohledu základem některých specifických pravidel  

                                                 
24

 Nový, Z.: Princip „poctivosti“ dle Draft Common Frame of Reference jako inspirace pro výklad § 6 

odst. 1 návrhu občanského zákoníku, Právní rozhledy, 2012, č. 2, s. 46, ISSN 1210-6410. 
25

 Srov. Nový, Z.: Dobrá víra jako princip smluvního práva v mezinárodním obchodu. 1. Vydání. Praha: 

C.H.Beck, 2012, s. 139, ISBN 978-80-7400-376-9. 
26

 Nový, Z.: Dobrá víra jako princip smluvního práva v mezinárodním obchodu. 1. Vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2012, s. 139, ISBN 978-80-7400-376-9. 
27

 Srov. BAR, Christian von, CLIVE, Eric, SCHULTE-NÖLKE, Hans (eds.). Principles, Definitions and 

Model Rules of European Private Law. Munich: Sellier European Law, 2009, s. 136. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf 
28

 Nový, Z.: Dobrá víra jako princip smluvního práva v mezinárodním obchodu. 1. Vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2012, s. 140, ISBN 978-80-7400-376-9. 
29

 K tomu srovnání výkladu pojmu „Good faith and fair dealing“ v DCFR a v UNIDOIT. 
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pro typy smluv dlouhodobého charakteru v něm upravených, zejména pravidel 

týkajících se pokračování ve smluvním vztahu (…)“
30

 

O povaze ustanovení týkající se poctivosti dle čl. III-1:103 odst. 2 DCFR  lze 

stejně jako o poctivosti vymezené ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. 

konstatovat toliko, že obě tyto koncepce mají kogentní povahu.
31

 DCFR pak hovoří 

„nejen o nemožnosti vyloučení (…), ale také o nemožnosti (…) limitace [tohoto 

principu].“
32

 

Princip poctivosti a požadavek jednat v právním styku v souladu s tímto 

principem je myšlenka právu vlastní již od nepaměti, proto standard poctivosti 

zakotvený v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. můžeme označit za staronový, který 

byl dřívější nejen soukromoprávní úpravě imanentní. Tento soubor hodnotových 

pravidel mezilidských vztahů lze spolu s dobrými mravy a zásadou poctivého 

obchodního styku označit za mimoprávní pravidlo chování. Jeho výklad a alespoň 

zevrubnou definici bude muset přiblížit až rozhodovací praxe, která k formulaci svých 

závěrů může použít výklad poctivého jednání tak, jak jej chápou evropští akademici, 

zejména v DCFR. 

1.2 Dobré mravy  

„Odchýlení se od (…) příkazu [jednat poctivě] by představovalo rozpor se 

zákonem, který může v některých případech představovat současně i rozpor s dobrými 

mravy.“
33

 Právě takto vymezené porušení povinnosti jednat poctivě nás přivádí k otázce 

vzájemného postavení principu poctivosti a dobrých mravů. Vymezení vztahu obou 

těchto institutů je otázkou nelehkou a mnozí autoři, budu jmenovat například  

I. Pelikánovou,
34

 je považují za kvalitativně shodné. Zatímco „[p]octivost lze chápat 

jako výjimečné pravidlo, které se aplikuje nad rámec dobrých mravů (jde o přísnější 

                                                 
30

 Nový, Z.: Princip „poctivosti“ dle Draft Common Frame of Reference jako inspirace pro výklad § 6 

odst. 1 návrhu občanského zákoníku, Právní rozhledy, 2012, č. 2, s. 46, ISSN 1210-6410. 
31

 Srov. Nový, Z.: Dobrá víra jako princip smluvního práva v mezinárodním obchodu. 1. Vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2012, s. 142, ISBN 978-80-7400-376-9. 
32

 Nový, Z.: Dobrá víra jako princip smluvního práva v mezinárodním obchodu. 1. Vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2012, s. 142, ISBN 978-80-7400-376-9. 
33

 Melzer, F., Tégl. P. a kol.: Občanský zákoník - velký komentář. Svazek 1. §1 – 117. Praha: Leges, 

2013, s. 111, ISBN 978-80-8757-686-1. 
34

 K tomu viz Pelikánová, I., Aktuální otázky obligačního práva a jeho kodifikace v evropském i českém 

kontextu. Právní rozhledy, 2007, č. 18, s. 663, ISSN 1210-6410. 
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požadavek), protože vychází z předpokladu existence nějakého zvláštního vztahu, a tím 

i vyššího požadavku důvěry a loajality. Naopak dobrých mravů se lze dovolávat i mimo 

tyto vztahy.“
35

 Rozdílnost těchto na první pohled podobných instrumentů práva je hned 

dvojí, a sice kvalitativní i kvantitativní. O principu poctivosti bylo pojednáno již shora, 

proto se v následující části práce budu snažit alespoň o přiblížení dobrých mravů  

a jejich vymezení vzhledem k zásadě poctivého obchodního styku.  

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se o dobrých mravech zmiňuje na několika 

místech. Nejprve je o nich pojednáno v ustanovení § 1 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.,
36

 

které dobré mravy považuje za nástroj limitující či korigující autonomii vůle osob,
37

 

jelikož toto ustanovení je klíčové z hlediska kritérií pro odlišení iura cogentia a iura 

dispositiva. Nemusíme chodit daleko, abychom narazili na další z projevů dobrých 

mravů v občanském zákoníku, neboť je o nich zmínka již o paragraf dále, a sice v § 2 

odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb. Toto ustanovení má význam interpretační a aplikační, 

protože limituje soudy v jejich rozhodovací činnosti tak, „aby výsledkem bylo dobré 

uspořádání práv a povinností.“
38

 Dobré mravy stejně jako zásada poctivého obchodního 

styku jsou neurčitým právním pojmem, o jehož vymezení v právním předpise se 

zákonodárce raději nepokouší: „Občanský zákoník ani jiný právní předpis neobsahuje 

definici pojmu dobré mravy. Tuto definici nelze odvodit ani z § 3 odst. 1 obč. zák. 

(…).“
39

 Z pouhého textu právního předpisu ani při využití všech výkladových metod se 

k závěru obsahu dobrých mravů dobrat nelze. Je tomu tak proto, že tento neurčitý 

právní pojem je mnohotvárný a jeho význam se v čase a místě vyvíjí. Podle mého 

názoru by legální definice tomuto pojmu spíše uškodila, než postavila najisto, co vše lze 

pod toto jednoduché sousloví zahnout a jak s ním nakládat. Tyto snahy zákonodárce 

přenechal judikatuře a doktríně. Autoři komentáře k občanskému zákoníku č. 89/2012 

Sb. uvádí: „Účelem zákonodárce přitom není stanovit pozitivním způsobem morálku  

                                                 
35

 Melzer, F., Tégl. P. a kol.: Občanský zákoník - velký komentář. Svazek 1. §1 – 117. Praha: Leges, 

2013, s. 120, ISBN 978-80-8757-686-1. 
36

 Ustanovení § 1 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, In: ASPI [právní informační systém]. 

Wolters Kluwer ČR, a. s. [cit. 23. 2. 2014]: „Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat 

práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek 

nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.“  
37

 K tomu blíže Dvořák, J., Švestka, J., Zuklínová, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1, Díl první: 

Obecná část. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2013, s. 123 – 124 a 137, ISBN 978-80-7478-326-5. 
38

 Dvořák, J., Švestka, J., Zuklínová, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1, Díl první: Obecná část. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2013, s. 124, ISBN 978-80-7478-326-5. 
39

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2008, sp. zn. 33 Cdo 1842/2008, In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR, a. s. [cit. 25. 2. 2014]. 
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a její pravidla vynucovat. Zakotvení dobrých mravů v občanském zákoníku má 

především negativní povahu. Má totiž zabránit prosazování právních jednání, resp. 

vzniku následků takových jednání, která se kvalifikovaným způsobem příčí morálním 

standardům.“
40

 O obecnou definici dobrých mravů se nesčetněkrát pokusil jak Nejvyšší, 

tak také Ústavní soud ČR. Ne vždy se ovšem odborná veřejnost s přístupem těchto 

soudů ztotožnila. Jako zdařilé a mnoha autoritami
41

 citované je usnesení Ústavního 

soudu ČR sp. zn. II. ÚS 249/97
42

 ze dne 26. 2. 1998, které pod pojmem dobré mravy 

rozumí „soubor etických, obecně zachovávaných a uznávaných zásad, jejichž 

dodržování je mnohdy zajišťováno i právními normami tak, aby každé jednání bylo 

v souladu s obecnými morálními zásadami demokratické společnosti. Tento obecný 

horizont, který vývojem společnosti rozvíjí i svůj morální rozsah v prostoru a času, musí 

být posuzován z hlediska konkrétního případu v daném čase, na daném místě a ve 

vzájemném ujednání účastníků právního vztahu. Takové hodnocení přísluší výhradně 

obecným soudům, není ani v možnostech Ústavního soudu vnikat do oněch subtilních 

vztahů jednotlivců, pokud jejich jednání nesignalizuje porušení základních práv  

a svobod.“ Ačkoli po důkladném rozboru této definice nejsme významu dobrých mravů 

o moc blíže, jisté je, že tímto Ústavní soud potvrdil jejich jedinečnost a nutnost 

zkoumání pro každý případ zvlášť. K takovémuto zkoumání se má přistupovat „podle 

objektivního kritéria“.
43

 Tento závěr byl potvrzen také několika rozhodnutími 

Nejvyššího soudu, z nichž si dovolím citovat rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 

11. 12. 2008, sp. zn. 33 Cdo 1842/2008, který uvádí, že „[p]ři hodnocení [rozuměj 

souladu či rozporu s dobrými mravy] musí být brán zřetel na konkrétní 

                                                 
40

 Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol.: Občanský zákoník. Komentář. Svazek 1. Praha: Wolters Kluwer  

ČR, a. s., 2014, s.1313, ISBN 978-80-7478-370-8. 
41

 Odkaz na nález Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 249/97, kterým jsou dobré mravy popisovány, je 

možné nalézt jak ve Velkém komentáři k zák. č. 89/2012 Sb. autorů Melzera a Tégla (Melzer, F., Tégl. P. 

a kol.: Občanský zákoník. Velký komentář §1 – 117. Svazek 1. Praha. Leges, 2013, s. 58, ISBN: 978-80-

8757-686-1), ale také například v učebnici občanského práva autorů Dvořáka, Švestky a Zuklínové 

(Dvořák, J., Švestka, J., Zuklínová, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1, Díl první: Obecná část. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, 432 s., ISBN 978-80-7478-326-5). 
42

 Toto usnesení bylo citováno ve Sbírce soudních nálezů a usnesení Ústavního soudu, sv. 10, usn. č. 14. 

C. H. Beck, Praha 1998, s. 383 an. a jak samotný Ústavní soud ČR, tak také Nejvyšší soud ČR na něj 

v několika svých pozdějších rozhodnutích odkazoval, např. sp. zn. I. ÚS 523/07, sp. zn. I. ÚS 728/10, sp. 

zn. 33 Cdo 1842/2008. 
43

 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 3. 5. 2006, sp. zn. III. ÚS 649/05. Dostupné z: 

http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx: „Soud tedy zjišťuje, zda se příslušné smluvní ujednání (resp. 

jeho výkon) příčí dobrým mravům v daném čase a na daném místě podle objektivního kritéria, nezávisle 

na vědomí a vůli toho, kdo právo nebo povinnost vykonává (nezávisle na zavinění), a v tomto ohledu 

provádí dokazování.“  
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individualizovaný případ a nezáleží tolik na subjektivním názoru jednotlivce, jako na 

hodnocení společenském, objektivizovaném.“  

Z takovéhoto pojednání o dobrých mravech jako morálním standardu, jehož 

účelem je především negativně vymezit jednání, která se této zásadě příčí, vyplývá, že 

jak zákonodárce, tak soudce nemůže s určitostí tento pojem definovat. Nicméně každé 

rozhodnutí, jež se pokouší obecně tento pojem vymezit je velmi důležité a nezbytné 

k jeho správnému uchopení a pochopení.    

1.3 Zásada poctivého obchodního styku  

Výše byly popsány vyvažovací principy tak, jak jsou z hlediska českého 

soukromého práva uplatňovány. Navzdory názoru L. Tichého, že hospodářskému řádu 

je imanentní právní etika a souladnost či rozpornost s dobrými mravy je tak objektivním 

měřítkem, které se zakládá „na kategorii pocitu slušnosti všech slušných a v souladu 

s právem uvažujících lidí“ a je jím nutno poměřovat také obchodní zvyklosti či praxi 

mezi stranami
44

, nesmíme opomnět skutečnost, že obchodněprávní zásada poctivého 

obchodního styku není pojmem synonymickým k občanskoprávním dobrým mravům, 

byť by se tak na první pohled mohlo zdát.  

1.3.1 Aplikace zásady poctivého obchodního styku za účinnosti občanského 

zákoníku č. 89/2012 Sb.  

Na prvém místě je nezbytné vypořádat se s otázkou, jak je to vůbec se zásadou 

poctivého obchodního styku v rámci nově účinné právní úpravy, tj. občanského 

zákoníku č. 89/2012 Sb. Text zákona totiž, jak zmíněno výše, o samotné zásadě 

poctivého obchodního pojednává pouze na jediném místě, a sice v § 1801 týkajícího se 

adhezních smluv. Zato s odkazy na dobré mravy zákonodárce nešetřil, neboť pouze 

v obecné části zákona na ně narazíme nejen v hlavě I (Předmět úpravy a její základní 

zásady), ale také v hlavě V (Právní skutečnosti). Zůstává proto velkým otazníkem, zda 

role zásady poctivého obchodního styku, tak jak ji známe z dřívější úpravy, tedy 

obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., zůstává nezměněna, či zda od ní zákonodárce 

                                                 
44

 Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol.: Občanský zákoník. Komentář. Svazek 1. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2014, s. 1449, ISBN 978-80-7478-370-8. 
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zcela upustil a zda napříště s tímto pojmem nejen obchodněprávní teoretici, ale 

především soudní praxe operovat nebude.  

Jednou z hlavních předností nové úpravy, jak uvádí důvodová zpráva, je její 

integrující charakter. Došlo tedy ke zrušení obchodního zákoníku za předpokladu, že 

materie, kterou obsahoval, bude včleněna do nového soukromoprávního předpisu, resp. 

z části do zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Toto „[i]ntegrační hledisko 

se však nepodařilo naplnit bezezbytku,“
45

 jak přiznává sám autor nového kodexu. 

V zákoníku č. 89/2012 Sb. tak můžeme naleznout „slepá místa“, o nichž lze uzavřít, že 

pro případ pochybností, jak se s těmito úskalími vyrovnat, lze přihlédnout například 

k praxi, která byla v této oblasti užívána, či vycházet z rozhodovací praxe soudů. 

Abychom se dobrali závěru, zaměříme se na povahu obchodněprávního vztahu, 

který s sebou nese jistá specifika. Ta vychází především z povahy stran takovéhoto 

vztahu – podnikatelů. Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. sice nemluví přímo  

o obchodním styku, ale v některých z jeho ustanovení nalezneme odkaz na pojem 

synonymický, svým významem téměř shodný, a to právní styk podnikatelů. Musíme mít 

ale na paměti, že ani dřívější úprava zák. č. 513/1991 Sb. pojem obchodní styk nijak 

nedefinovala. První věta § 558 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. k tomuto uvádí: „V právním 

styku s podnikatelem se výrazu připouštějícímu různý výklad přisoudí význam, jaký má 

v takovém styku pravidelně.“ Dále se v první větě druhého odstavce téhož paragrafu 

dočteme: „V právním styku podnikatelů se přihlíží k obchodním zvyklostem 

zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví, ledaže to vyloučí ujednání stran nebo 

zákon.“
46

 Právním stykem s podnikatelem se rozumí právní styk, kde „alespoň jednou 

stranou tohoto styku, resp. stranou právního jednání, je podnikatel.“
47

 Právní styk, kde 

stranami tohoto vztahu jsou pouze podnikatelé, lze označit za tzv. „pravý“ 

podnikatelský styk, jak činí například L. Tichý. Můžeme tedy uzavřít, že pojem 

obchodní styk, ve smyslu jednání v rámci obchodních závazkových vztahů tak, jak je 

chápán ustanovením § 265 zák. č. 513/1991 Sb., je pojmem obecnějším, jenž obsahově 

zastřešuje dnes účinnou terminologií zákona nejen právní styk podnikatelů, ale i pojem 
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 Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: 

Sagit, 2012, s. 7. ISBN 978-80-7208-922-2. 
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 Ustanovení § 558 odst. 2 první věta zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR, a. s. [cit. 26. 2. 2014]. 
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 Tichý in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol.: Občanský zákoník. Komentář. Svazek 1. Praha: 

Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 1375, ISBN 978-80-7478-370-8. 
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právní styk s podnikatelem. Ze vztahu podnikatelů, ponechám-li stranou oblast 

spotřebitelského práva, plyne jistá specifičnost vyvěrající zejména z profesionality 

podnikatelů. Při poměřování a hodnocení obchodněprávních vztahů tak bohužel samo 

hledisko dobrých mravů neobstojí. Pokud toto vezmeme v potaz, nezbývá než uzavřít, 

že pro oblast obchodněprávních vztahů stále platí, že dobré mravy jsou, ne ovšem cele, 

nahrazeny poctivým obchodním stykem.  

1.3.2 Pojem poctivý obchodní styk 

Poctivý obchodní styk by podle B. Havla měl obsahovat tři složky, a to 

obecnou morálku, obchodní zvyklosti, ale také náležitou, resp. profesionální péči.
48

 

Podle soudobých předních právních teoretiků je „[p]rincipem poctivosti (…) 

poměřováno jednání v právním styku,“
49

 zato zásadou poctivého obchodu, jak popsáno 

v předchozí kapitole, jednání ve styku obchodněprávním, který „předpokládá zdatnost 

podnikatele a jeho dobrou profesionální úroveň.“
50

 Právě tyto složky obchodní styk od 

občanskoprávního styku odlišují a je proto dobré mít na paměti, že obchodněprávní 

zásadu poctivého obchodního styku nelze pokládat za občanskoprávní dobré mravy. 

Názor, který říká, že dobré mravy a poctivý obchodní styk nejsou obsahově totožné, 

zastal také v jednom ze svých rozhodnutí dne 1. 7. 2008 Nejvyšší soud ČR: „Soudní 

praxe, včetně Nejvyššího soudu, připouští, že i v obchodních závazkových vztazích lze 

(podle intenzity příslušného jednání) aplikovat  ustanovení § 39 obč. zák. prohlašující 

za (absolutně) neplatný právní úkon, který se svým obsahem nebo účelem příčí dobrým 

mravům, tedy že  užití této normy není co do rozporu právního úkonu s dobrými mravy) 

apriori vyloučeno úpravou obsaženou v ustanovení § 265 obch. zák. (srov. např. 

rozhodnutí uveřejněné pod číslem 79/2005 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek 

nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. června 2007, sp. zn. 29 Odo 756/2005, jež 

je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu). Je nicméně 

nesprávné, je-li jednání, které je „v rozporu s poctivým obchodním stykem“ a jednání, 

které „se příčí dobrým mravům“, pojímáno jako vztah příčiny (jednání je v rozporu se 
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 Havel, B., Dobré mravy a poctivý obchodní styk [online]. Právník, 2000, č. 1, [cit. 25. 2. 2014]. 
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zásadami poctivého obchodního styku) a následku (a tudíž se takové jednání příčí 

dobrým mravům). Kdyby měl být vztah obou ustanovení chápán tímto způsobem, pak 

by ustanovení § 265 obch. zák. nebylo samostatně aplikovatelné, což odporuje jeho 

ustálenému výkladu i tomu, jak tento institut interpretuje právní teorie. Jinak řečeno,  

z  toho, že určité jednání je ve smyslu ustanovení § 265 obch. zák. v rozporu se 

zásadami poctivého obchodního styku, bez dalšího neplyne, že jde o jednání (právní 

úkon) neplatné, neboť se v intencích § 39 obč. zák. příčí  dobrým mravům.“
51

 Lze tedy 

dospět k názoru, že tento závěr bychom mohli bezezbytku použít i navzdory 

skutečnosti, že se vztahuje k úpravě dobrých mravů a zásadě poctivého obchodního 

styku tak, jak byla upravena, resp. jak k ní soudy přistupovaly za účinnosti dříve 

platného obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. a občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. 

Nástupem účinnosti občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. se obsahově na těchto 

pojmech nic nezměnilo, to ale nelze říci o následcích jednání v rozporu s těmito 

postuláty, o kterých bude více pojednáno níže. Toto je ovšem pouze subjektivní názor 

autora této práce, a tedy pokud tomu tak skutečně je či bude, ukáže až sama 

rozhodovací praxe. Nové úpravě by ale stále měla zůstat poplatná definice dobrých 

mravů, kterou lze aplikovat i na zásadu poctivého obchodního styku, v níž Nejvyšší 

soud ČR již v roce 1997 dobré mravy, resp. poctivý obchodní styk vymezil jako 

„souhrn společenských, kulturních a mravních norem, jež v historickém vývoji 

osvědčují jistou neměnnost, vystihují podstatné historické tendence, jsou sdíleny 

rozhodující částí společnosti a mají povahu norem základních“
52

  

Toto je třeba mít na paměti především při studiu judikatury, ve snaze přijít  

na to, co vše se pod zásadou poctivého obchodního styku skrývá, jelikož mnohé 

charakteristiky, které používá k upřesnění tohoto významu Nejvyšší soud ČR i Ústavní 

soud ČR, se nápadně podobají dobrým mravům. Obě tyto autority se při pokusu  

o vymezení tohoto postulátu shodují s názorem právních teoretiků J. Hurdíka  

a P. Lavického, kteří upozorňují na jeho „nedefinovanost a nedefinovatelnost.“
53
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1.3.3 Okruh případů, na které soudy mohou (musí) hledisko poctivého 

obchodního styku aplikovat 

Z hlediska aplikace je zásada poctivého obchodního styku právní normou 

s relativně neurčitou hypotézou. Je pak věcí úvahy, zda soud v konkrétním případě 

rozhodne o jejím užití. V našem právním systému by tyto zásady měly být brány jako 

ultima ratio, jelikož nejprve musí být vyčerpána litera zákona a až poté, se zřetelem 

k právní jistotě a smluvní svobodě stran, by mělo být užito nepsaných zásad, na nichž 

náš právní řád spočívá. Soudy by se tak měly k zásadě poctivého obchodního styku 

uchýlit teprve ve chvíli, kdy by pouhou mechanickou aplikací právních předpisů došly 

k nespravedlivému závěru.
54

 Toto nemá za následek snížení právní jistoty, ale efekt 

zcela opačný, protože výkon práva byť bezvadný, a to jak po stránce formální, tak 

z hlediska souladnosti s právním řádem, může být šikanózního či zneužívajícího 

charakteru, jehož účelem je poškodit, popř. znevýhodnit povinného, či vede 

k nepřijatelným důsledkům ve vztahu k účastníkům těchto vztahů.
55

 Z toho plyne  

i nemožnost tuto zásadu paušalizovat. Musí být proto vždy posuzována pro konkrétní 

případ zvlášť.
56

 Aplikaci zásady poctivého obchodního styku výstižně vyjádřil  

J. Lokajíček, podle kterého „[o]bchodní zákoník (…) sice na straně jedné předpokládá 

zdatnost podnikatele při jeho snaze dosáhnout zisku, na straně druhé tato zdatnost nesmí 

překročit meze zásad poctivého obchodního styku. (…) [Z] jiného úhlu pohledu je také 

možné konstatovat, že zásad[a] poctivého obchodního styku tvoří hranice smluvní 

volnosti. V případě jejich překročení bude právo ne neplatné, ale nevymahatelné.“
57

 

K roli zásady poctivého obchodního styku v právním řádu ČR, resp. v oblasti smluvních 

vztahů obchodního práva, tak nezbývá než konstatovat toliko, že působí především jako 

korektiv práv z již existujících vztahů. „[K]orektiv zásadami poctivého obchodního 

styku má být poslední možností (ultima ratio), jak ve výjimečných případech zmírnit či 

odstranit přílišnou tvrdost zákona v situaci, ve které by se přiznání uplatněného nároku 
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jevilo krajně nespravedlivým.“
58

 Nicméně toto by nemělo být jedinou jeho funkcí, ale 

měla by působit také „jako příkaz soudci rozhodovat v souladu s ekvitou.“
59

 

Ačkoli s účinností rekodifikace soukromého práva mizí z dikce zákona odkaz 

na zásadu poctivého obchodního styku (krom výše zmíněného § 1801 zák. č. 89/2012 

Sb.), na její relevanci v rámci obchodněprávních vztahů se ovšem nic nemění. 

Specifická povaha těchto vztahů si žádá, aby se na ně hledělo nejen obecným měřítkem 

dobrých mravů, ale také přes zásadu, která právě zmiňovanou zvláštnost zohledňuje. 

K aplikaci této zásady jako korektivu umožňujícímu zmírnění tvrdosti zákona lze však 

přikročit až ve výjimečných případech, především tam, kde by bez jejího užití hrozila 

krajní nespravedlnost. 

1.4 Vzájemný vztah poctivosti, dobrých mravů a poctivého 

obchodního styku 

Na tomto místě bych se ráda pokusila o syntézu těchto tří pojmů, které jsou si 

na jednu stranu významově blízké, avšak na druhou stranu je třeba je od sebe důsledně 

odlišovat. Jaký je tedy jejich vzájemný vztah? Který z těchto pojmů je významově širší 

a který užší? 

1.4.1 Princip poctivosti v. dobré mravy 

K zodpovězení shora uvedených polemik nám může pomoci bohatá soudní 

praxe. Budeme-li se nejprve zabývat vztahem poctivosti a dobrých mravů, lze k jeho 

osvětlení užít například rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 4. 2001, ve kterém 

Nejvyšší soud ČR vyložil, co je myšleno dobrými mravy, resp. za jakých podmínek je 

právní jednání (dříve právní úkon) s dobrými mravy v rozporu. Podle tohoto rozhodnutí 

se dobrým mravům příčí takový právní úkon (myšleno právní jednání), jenž 

„neodpovídá mravním zásadám, popř. kulturním a společenským normám, které jsou 

obecně přijímány v určité společnosti a vytváří tak obecné mínění o tom, co je 

společností akceptovatelné a pokládané za poctivé a slušné jednání. K rozporu  

s dobrými mravy proto dochází tehdy, jestliže se obsah právního úkonu ocitne v rozporu 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 1. 2009, sp. zn. 29 Cdo 359/2007. In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR, a. s. [cit. 25. 2. 2014]. 
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s uvedeným obecně uznávaným míněním, které ve vzájemných vztazích je pak 

kritériem určujícím, jaký obsah jejich jednání je z tohoto hlediska přijatelný. Dobré 

mravy netvoří uzavřený a petrifikovaný normativní systém, jsou spíše měřítkem 

etického hodnocení konkrétních situací a jejich souladu s obecně uznávanými pravidly 

slušnosti a poctivého jednání.“ Z tohoto závěru Nejvyššího soudu ČR je patrné, že 

dobré mravy jsou pojímány jako „měřítko etického hodnocení“ a v této souvislosti je 

právní jednání poměřováno především s poctivostí a slušností. Odkazem na poctivost  

a slušnost ale není obsah tohoto pojmu zcela vyčerpán. Podle L. Tichého nesmíme 

v souvislosti s dobrými mravy opomenout aplikovat také „mimoprávní (extralegální) 

normy“, čímž dochází k tomu, že „se do práva promítá společný, všeobecně sdílený 

základ, jenž představuje hodnotové minimum (…).“
60

 Tato myšlenka mě nabádá 

k závěru, že dobré mravy jsou pojmem širším než jen pojem poctivost, přičemž princip 

poctivosti v sobě zahrnují. F. Melzer a P. Tégl ve svém komentáři upozorňují na 

kogentní charakter zákonné povinnosti jednat poctivě, podle nich tak „[o]dchýlení se od 

tohoto příkazu by představovalo rozpor se zákonem, který může v některých případech 

představovat současně i rozpor s dobrými mravy.“
61

  

1.4.2 Dobré mravy v. poctivý obchodní styk  

„[D]obré mravy a poctivý obchodní styk není možno používat promiscue, tedy 

že jedno jsou.“
62

 Jak již bylo uvedeno o vztahu dobrých mravů a poctivém obchodním 

styku shora, nejedná se o synonymické pojmy, ale tyto instrumenty přece jen společné 

pojítko mají, a to ekvitní základ. Tento závěr činím v souladu s rozhodnutím Ústavního 

soudu ČR, zejm. s jeho usnesením ze dne 1. 8. 2011, sp. zn. I. ÚS 3727/10: „Jmenované 

zásady totiž mají své společné jádro, jež spočívá v ekvitě; jejich funkcí je nalézání 

spravedlnosti tam, kde by formální aplikace právních norem vedla k neudržitelným 

důsledkům. Jsou tedy rovněž výrazem hodnotového zabarvení právního řádu,  

resp. v dané souvislosti jeho soukromoprávní části.“ Pro uplatnitelnost těchto institutů 

musíme ovšem mít stále na paměti povahu daného soukromoprávního vztahu. Zásadu 

poctivého obchodního styku lze totiž aplikovat pouze za předpokladu, že se jedná  
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o vztah obchodněprávní, tedy jistou odlišnost od jednání v souladu s dobrými mravy lze 

spatřovat v tom, že zásady poctivého obchodního styku dovolují „vzít v úvahu 

zvláštnosti profesionálních vztahů podnikatelského prostředí a jeho specifické etiky. 

Vzhledem k převažující profesionalitě těchto vztahů lze dokonce v obecné poloze 

konstatovat, že citlivost k aspektům sociální spravedlnosti je v režimu obchodního 

práva o něco slabší, což může vést k tomu, že za poctivé v rovině obchodně právní lze 

podle okolností považovat ještě i postupy, které by se ve sféře obecného práva 

občanského mohly jevit již jako nemravné (viz např. obchodním zákoníkem v § 267 

odst. 2 vyloučená možnost namítat v obchodně právních vztazích tíseň a nápadně 

nevýhodné podmínky). Ostatně i v rozhodnutí ze dne 1. července 2008, sp. zn. 29 Odo 

1027/2006, Nejvyšší soud připustil, že normativní systémy poctivého obchodního styku 

a dobrých mravů se obsahově nekryjí.“
63

 Blíže o povaze a specificích 

obchodněprávních vztahů z hlediska aplikace zásady poctivého obchodního styku viz 

kapitola 1.3.3 této práce. „Lze tedy uzavřít, že zásady poctivého obchodního styku se 

s dobrými mravy zcela nepřekrývají, byť oba instituty mají stejný základ. Síto zásady 

poctivého obchodního styku je přitom, obrazně řečeno, hrubší a propadnou jím  

i jednání, která by již sítem dobrých mravů neprošla. Nelze tudíž souhlasit se závěrem, 

že by podnikatelské aktivity musely vždy nutně bezezbytku vyhovět i dobrým 

mravům.“
64

  

Mám-li tedy vyslovit syntézu, jak si vůči sobě stojí princip poctivosti, dobré 

mravy a zásada poctivého obchodního styku, musím konstatovat, že ve všech případech 

se jedná o principy svým významem sobě velmi navzájem blízké. Zatímco dobré mravy 

jsou obecným měřítkem etického hodnocení, tak do zásady poctivého obchodního styku 

se promítá zvláštní charakter podnikatelského prostředí, který tuto zásadu oproti 

dobrým mravům modifikuje. Zásadě poctivého obchodního styku tak obstojí i jednání, 

které by se v porovnání s dobrými mravy jevilo jako neetické.  
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1.5 Výkon práva v rozporu se zásadou poctivého obchodního styku 

Ustanovení dříve platného a účinného předpisu § 265 zák. č. 513/1991 Sb. 

omezovalo užití zásady poctivého obchodního styku pouze pro případy výkonu práva: 

„Výkon práva, který je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku nepožívá 

právní ochrany.“
65

 Obdobné ustanovení ovšem v recentní úpravě absentuje, to ale 

neznamená její rezignaci na užití této zásady či snad na zásadu poctivého obchodního 

styku vůbec. 

Je nasnadě podívat se na problematiku výkonu práva optikou a terminologií 

užívanou v zákoně č. 89/2012 Sb. blíže.  

Obchodněprávnímu ustanovení § 265 zák. č. 513/1991 Sb. obsahově 

odpovídalo občanskoprávní ustanovení § 3 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., které znělo: 

„Výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního 

důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými 

mravy.“ Stávající úprava nahradila zákaz výkonu práva v rozporu s dobrými mravy,  

tj. § 3 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. ustanovením § 8 zák. č. 89/2012 Sb., který se týká 

zákazu zneužití práva: „Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.“ Z této 

skutečnosti vyvstává otázka, zda lze mezi tato dvě ustanovení položit rovnítko. 

Abychom toto mohli s větší či menší určitostí říci, musíme nejprve objasnit, co je 

myšleno pod pojmem zneužití a co pod pojmem výkon práva v rozporu s dobrými 

mravy. 

Nejprve několik málo poznámek k pojmu výkon práva. Jak uvádí A. Gerloch 

za výkon práva lze označit „využití subjektivního práva jeho nositelem“
66

 neboli vlastní 

chování, které je v mezích subjektivního práva, tedy chování, které je možné  

a dovolené. Vyjdeme-li z takovéto charakteristiky výkonu práva, pak zneužití práva 

(abusus iuris) je možno označit za závadný výkon práva, který sice „právní norma 

podle své formulace umožňuje, ale je závadný; z tohoto důvodu je nežádoucí, aby 

takové jednání bylo právní normou kryto.“
67

 A kdy je výkon práva závadný? Je tomuto 

tak v případě, že se dostane do rozporu se základními zásadami. Lze tak uzavřít a použít 
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vymezení zneužití práva tak, jak tomu učinil i Z. Pulkrábek, který za zneužití práva 

považuje „výkon práva v rozporu se základními zásadami právního řádu.“
68

 Naproti 

tomu ale důvodová zpráva k občanskému zákoníku č. 89/2012 Sb. v souvislosti se 

zneužitím práva nehovoří o výkonu práva, nýbrž zneužití práva označuje za 

„protiprávní nedovolený čin, kterému nelze přiznat ochranu.“ 

Obě ustanovení, tj. jak § 8 zák. č. 89/2012 Sb. o zákazu neužití práva, tak § 3 

odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. o zákazu výkonu práva v rozporu s dobrými mravy, mohou 

plnit funkci korektivu ve stejném rozsahu, a to nehledě na definici dobrých mravů, 

jelikož soudní praxe má postihovat jednání, která jsou považovaná z hlediska právního 

řádu za nežádoucí (s ohledem na zásady spravedlnosti). Z tohoto úhlu podhledu „(…) je 

vhodné pojímat zákaz zneužití jako nadřazený zákazu výkonu práv v rozporu s dobrými 

mravy, neboť zneužití práva je forma, která sama o sobě nemá určitý obsah. Dobré 

mravy mohou být jedním z kritérií, které zákazu zneužití mohou určitý obsah 

zprostředkovat.“
69

 Dobré mravy proto mohou být pouze jednou ze zásad, jíž dochází 

k upřesnění zákazu zneužití práva. 

Dále bych ráda věnovala pár poznámek § 3 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.  

a ustanovení § 265 zák. č. 513/1991 Sb. z hlediska jejich vzájemného vztahu k § 8 zák. 

č. 89/2012 Sb. Obě tato dříve platná ustanovení znamenala zneužití práva, ale z vůle 

zákonodárce tento termín užit nebyl. K použitelnosti § 8 zák. č. 89/2012 Sb.  

I. Pelikánová a R. Pelikán v jednom z komentářů k tomuto předpisu uvádí, že 

ustanovení § 265 zák. č. 513/1991 Sb. byť v něm, stejně jako v § 3 odst. 1 zák.  

č. 40/1964 Sb., není užito termínu zneužití práva, by bylo nové úpravě § 8 zák.  

č. 89/2012 Sb. bližší než § 3 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.  

Nezbývá než uzavřít, že výkon práva v rozporu se zásadou poctivého 

obchodního styku byl z hlediska terminologie nového zákona nahrazen obecnějším 

pojmem zneužití práva. Avšak, jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, i na toto 

obecné zneužití práva se musíme dívat skrz obchodněprávní vztahy, chceme-li takto 

závadný výkon práva měřit se zásadou poctivého obchodního styku. 
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1.6 Porušení vyvažujících principů českého soukromého práva a 

jeho následky 

Důvodová zpráva k občanskému zákoníku č. 89/2012 Sb. v souvislosti se 

zneužitím práva nehovoří o výkonu práva, nýbrž v souladu se zásadou male enim iure 

nostra uti non debemus označuje zneužití práva za „protiprávní nedovolený čin, 

kterému nelze přiznat ochranu.“
70

  

1.6.1 Následky jednání v rozporu s principem poctivosti  

Jelikož kapitola 1.1 této práce je věnovaná principu poctivosti tak, jak jej 

upravuje občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014, krátce na tomto místě pojednám také  

o následcích jeho porušení. Zodpovědět otázku jaké konkrétní důsledky s sebou 

porušení tohoto principu nese, není věc jednoduchá.  

Jde-li o porušení principu poctivosti jako generální skutkové podstaty 

vyjádřené § 6 zák. č. 89/2012 Sb. je ve druhém odstavci uvedeno, že „[n]ikdo nesmí 

těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu (…).“
71

 Toto pravidlo, ač se jedná  

o konkrétní projev obecného principu poctivosti vyjádřeného v prvním odstavci téhož 

paragrafu, nám v hledání následku jeho porušení příliš nepomůže. Nalezení odpovědi 

budeme muset zkoumat optikou použitou již v předchozí kapitole 1.5, a sice z pohledu 

zneužití práva, kterým vlastní nepoctivé jednání nepochybně je. Napříště se v této 

kapitole budu zabývat pouze aspekty a důsledky porušení principu poctivosti jako 

generální skutkové podstaty a nikoli jejími dalšími projevy, resp. speciálními 

skutkovými podstatami.  

Jelikož zákaz těžit z vlastní nepoctivosti podle druhého odstavce § 6 zák.  

č. 89/2012 Sb., jinými slovy výkon práva získaného vlastním nepoctivým jednáním, je 

jedním z typů zneužití práva, zůstává proto otázkou, která ustanovení nového kodexu 

lze na jednání porušující povinnost poctivosti aplikovat. Posoudíme takové jednání 

podle § 6 odst. 2 nebo podle § 8 zák. č. 89/2012 Sb.? Nalézt jednoznačný závěr není 

věcí jednoduchou, zvlášť když zatím pro konkrétní názor nenajdeme oporu v soudní 

praxi.  Jako zdařilý se mi zdá opět závěr obsažený v komentáři autorů F. Melzera  
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a P. Tégla, který situaci uzavírá s tím, že za správnou by se mohla jevit kombinace obou 

výše zmíněných ustanovení, tedy jak § 6 odst. 2, tak § 8 zák. č. 89/2012 Sb. a k tomu 

blíže uvádí, že si „ustanovení sice konkurují, ale nejsou v konfliktu, a jedno lze těžko 

považovat za zvláštní ve vztahu k druhému. Jejich skutkové podstaty se totiž překrývají 

- § 6 odst. 2 dopadá i na dovolání se vlastní nepoctivosti v jiných případech než při 

výkonu práva (neslouží toliko k usměrnění výkonu práva), § 8 zase dopadá i na jiné 

výkony práva, než které se opírají o vlastní nepoctivé jednání (neslouží toliko k obraně 

proti dovolání se vlastní nepoctivosti).“
72

 Důsledky rozporu s principem poctivosti tak 

můžeme ztotožnit s důsledky, které plynuly z porušení ustanovení § 265 zák.  

č. 513/1991 Sb. tedy s porušením zásady poctivého obchodního styku, resp. výkonu 

práva v rozporu s touto zásadou, neboť zákonná dikce v obou případech stejně
73

 

neposkytne právní ochranu. Takovýto výkon práva se stane nevymahatelným. K tomu 

více viz kapitola 1.6.3. 

1.6.2 Následky jednání v rozporu s dobrými mravy 

V této kapitole musíme přísně rozlišovat právní jednání (dříve právní úkon)  

a výkon práva, a to z důvodu diametrálně odlišných právních následků, které se s jejich 

porušením pojí a jejichž následky rozlišoval zákonodárce již  v dřívější úpravě. 

Následkem právního úkonu příčícího se dobrým mravům, jak patrno z § 39 zák.  

č. 40/1964 Sb. byla jeho neplatnost, a to neplatnost absolutní. Naproti tomu výkon práva 

příčící se dobrým mravům byl dle § 3 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. „pouze“ 

nevymahatelný. Tento závěr ovšem není patrný přímo z dikce ustanovení § 3 odst. 1, ale 

bylo třeba jej dovodit. Tak se stalo jednak ze strany judikatury již rozsudkem 

Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 2 Cdon 1706/97, jednak ze strany právní teorie, kde budu 

jmenovat například názor J. Hurdíka a P. Lavického a dále J. Salače či J. Petrova.  

Je správné se na tomto místě ptát, proč reflektuji úpravu, která k datu 

1. 1. 2014 pozbyla své účinnosti. Je tomu tak především proto, že změna zákonných 

předpisů neměla na výše uvedené závěry vliv. Nic na tomto nemění fakt, že s účinností 
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nového občanského kodexu došlo k výslovné proklamaci zásady, která do této doby 

byla „pouze“ judikatorně dovozována, a sice zásady potius valeat actus quam pereat 

vyjádřené § 574 zák. č. 89/2012 Sb., tedy že „[n]a právní jednání je třeba spíše hledět 

jako na platné než jako na neplatné.“ Otázkou ovšem zůstane, zda se bude stejně jako 

v dřívější úpravě jednat o neplatnost absolutní či „pouze“ relativní. Odpověď na tuto 

otázku zní obojí.  Stávající úprava v § 580 až 582 zák. č. 89/2012 Sb. uvádí důvody 

neplatnosti právního jednání, mezi kterými je v prvním odstavci § 580 uveden také 

rozpor s dobrými mravy. Ustanovení § 588 téhož předpisu vypočítává, z jakých důvodů 

může soud k neplatnosti právního jednání přihlédnout i bez návrhu, tedy z jakých 

důvodů je možno uvažovat o absolutní neplatnosti. Je tomu tak mimo jiné, příčí-li se 

právní jednání dobrým mravům zjevně. Rozlišení právního jednání nemravného  

a právního jednání zjevně se příčícího dobrým mravům, jak uvádí v komentáři jeden 

z jeho autorů L. Tichý, je důležité z hlediska míry přísnosti sankcí. „Zatímco prosté 

nemravné jednání může naplňovat skutkovou podstatu zneužití práva, kvalifikované 

nemravné jednání [zjevně se příčící dobrým mravům] je postihováno neplatností.“
74

 

Následkem právního jednání, jež odporuje dobrým mravům, je neplatnost. Pokud 

jednání dosáhne takové intenzity, že „je svým obsahem a účelem ve zjevném rozporu 

s dobrými mravy“
75

, lze jej označit za kvalifikovaně nemravné a jeho následkem bude 

absolutní neplatnost. Není-li ovšem kritérium zjevnosti naplněno, jedná se pouze  

o neplatnost relativní. Na tomto místě by šlo platnost, resp. neplatnost právního jednání 

a jeho jednotlivé aspekty z hlediska rozporu s dobrými mravy rozebrat detailněji, to 

však přesahuje rámec této práce, a proto na tomto místě tato polemika končí a v další 

části se posune na úroveň výkonu práva v rozporu s dobrými mravy. 

 O výkonu práva, jenž je souladný s požadavkem jednat v rámci dobrých 

mravů, lze hovořit jako „o jakémsi etickém minimu obsaženém v pozitivním právu, 

které působí jako určitý filtr a chrání před nežádoucími právními následky ty, kteří by 

jimi mohli být dotčeni.“
76

 Pokud vyjdeme z citace myšlenky Z. Pulkrábka, již jednou 

zmíněné v kapitole 1.5 této práce, která zákaz zneužití práva staví do pozice superiority 
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k zákazu výkonu práv v rozporu s dobrými mravy, pak užitím argumentu a fortiori 

dospějeme k závěru, že následkem jednání výkonu práva v rozporu s dobrými mravy, 

stejně jako tomu bylo v případě výkonu práva v rozporu s principem poctivosti, je 

nevymahatelnost, jinými slovy nemožnost domáhat se s úspěchem svého práva u soudu.  

1.6.3 Následky jednání v rozporu se zásadou poctivého obchodního styku. 

Již v kapitole 1.6.1 a 1.6.2 této práce při rozboru následků jednání v rozporu 

s principem poctivosti a dobrými mravy jsem se zároveň dotkla také tématu následků 

jednání nesouladného se zásadou poctivého obchodního styku.  Úkolem této kapitoly 

tak bude shrnout a zdůraznit relevantní závěry.  

Vyjdeme-li z premisy, kterou lze dovodit na základě jednotlivých úsudků, 

k nimž jsem se v této práci již dopracovala, pak je možné následky výkonu práva 

příčícího se zásadě poctivého obchodního styku vyvozovat z ustanovení § 8 zák.  

č. 89/2012 Sb. a výkonu takovéhoto práva nepřiznat právní ochranu. Podobně činila 

také předchozí úprava obchodního zákoníku v § 265 zák. č. 513/1991 Sb.
77

 

Následkem nebo chcete-li sankcí za závadnost výkonu práva, který spočívá 

v porušení zásady poctivého obchodního styku, je neposkytnutí právní ochrany, jinak 

nevymahatelnost. „V rozporu se zásadami poctivého obchodního styku může být jen 

výkon práva, nikoliv právní úkon (…) samotný, z něhož je právo uplatňováno. Právě 

předpokladem aplikace ustanovení § 265 obch. zák. je platný právní úkon, z něhož je 

právo uplatňováno.“
78

 Toto rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR je stále relevantní, 

 i když 1. 1. 2014 došlo k radikálním změnám v souvislosti s účinností nového kodexu. 

Předestírám, že rozbor významu pojmů právní jednání (právní úkon) a výkon práva byl 

již proveden v některé z předchozích kapitol. „[R]ozpornému výkonu práva [soud 

„pouze“ neposkytne] právní ochranu, aniž by se jakkoliv zaobíral otázkou platnosti či 

neplatnosti. Dojde pak k paradoxu, kdy výkon práva, jež byl soudem shledán jako 

nepoctivý, může mít právně relevantní následky. Důvodem takovéhoto řešení je výše 
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proklamovaná profesionalita podnikatelů a snaha zákonodárce o co největší smluvní 

svobodu v oblasti hospodářských vztahů.“
79

 S tím souvisí také otázka, zda výkon práva 

rozporný s poctivostí obchodování je třeba před soudem namítat či zda je k němu soud 

povinen přihlédnout ex officio. Podle důvodové zprávy k občanskému zákoníku  

č. 89/2012 Sb.: „Sankcí za zneužití práva je odmítnutí právní ochrany zdánlivého 

výkonu práva. Má-li tedy být sankce naplněna, závisí to (…) na vůli osoby zneužitím 

práva dotčené.“
80

 Z citovaného jednoznačně vyplývá nezbytnost námitky strany 

takovýmto „výkonem práva“ dotčené. V tom lze spařovat jistou kontinuitu s dřívější 

úpravou zásady poctivého obchodního styku v obchodním zákoníku, zejm. pak 

s judikaturou vážící se k ní. Stejný názor vyjádřil ve svých odborných článcích také 

například J. Lokajíček.
81

 Nelze si ovšem nepovšimnout také existence ojedinělého 

názoru, který by šel k poctivosti obchodního styku také vztáhnout a který argumentuje 

zcela opačně. Tak tomu bylo například v nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 7. 5. 2009, 

sp. zn. I. ÚS 523/07.  

Podle nové úpravy pouze „[z]jevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.“
82

 

Jak tedy onu míru intenzity rozporu výkonu práva se zásadou poctivého obchodního 

styku budou posuzovat soudy, resp. jaká kritéria k tomuto hodnocení použijí? Podle 

komentáře k tomuto ustanovení je ovšem „[z]neužití práva tím více zavrženíhodné, čím 

méně je zjevné. Proto bezpochyby i nezjevné zneužití práva musí být zbaveno právní 

ochrany, protože je zajisté snazší takový důsledek vyvodit proti zneužití zjevnému. (…) 

Není možné dospět k závěru, že právě pro (…) nezjevnost nebo obtížnost důkazu se 

[takové]mu [zneužití práva] právní ochrany nedostane. Naopak – zneužití, které je 

skryté nebo jehož důkazy jsou znepřístupněny, je závažnějším protiprávním jednáním, 

které musí být sankcionováno přísněji (…).“
83

 Nelze jinak, než s tímto názorem vyslovit 

souhlas. Zároveň ale musíme mít na paměti, že takto podaný výklad zjevnosti je, dle 
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mého názoru, do jisté míry zavádějící, poněvadž zpochybňuje či opomíjí druhý aspekt 

tohoto pojmu, a sice nepochybnost o takto učiněném zneužití práva. Zjevnost 

samozřejmě nelze pojímat pouze jako „rozpor, který je zřejmý každému prima facie“
84

, 

ale také tak, že „o naplnění skutkové podstaty nesmí být při právním posouzení 

pochybnost.“
85

 Nezbývá tedy, než čekat, až jak výraz zjevnosti ve spojení se zneužitím 

práva pojme soudní praxe.  

Lze shrnout, že následky porušení vyvažujících principů českého soukromého 

práva, a to principu poctivosti, dobrých mravů a zásady poctivého obchodního styku se 

nijak neliší, neboť ve všech případech nebude výkonu práva rozpornému s těmito 

principy přiznána právní ochrana a takto vadný výkon práva bude tedy nevymahatelný. 

Výše uvedené však platí jen v případě, že s těmito principy je poměřován výkon práva. 

Toto je nezbytné mít na paměti, jelikož v případě dobrých mravů by mohl nastat 

aplikační omyl. Musíme proto striktně rozlišovat, zda se dobrým mravům příčí samo 

právní jednání či až výkon práva. V prvém případě je totiž následkem neplatnost 

právního jednání. V závislosti na intenzitě nemravnosti se jedná buď o neplatnost 

absolutní, nebo relativní. Následkem výkonu práva v rozporu s dobrými mravy pak 

zůstává již zmiňovaná nevymahatelnost.   

1.7 Sumarizace teoretické části 

Tato část diplomové práce si kladla za cíl přiblížit a vyjasnit některé 

z vyvažovacích principů, které jsou soukromému právu vlastní již od dob římského 

práva. Otázka způsobu jejich pojetí a výkladu v recentním soukromém právu je stále 

namístě. Potřeba vyjasnění pojmů poctivost, dobré mravy a zásada poctivého 

obchodního styku opět vyvstala, a to díky změnám, kterými soukromé právo od 

1. 1. 2014 prošlo. Tyto pojmy obsahují soubor hodnotových pravidel mezilidských 

vztahů, jenž působí jako mimoprávní pravidla chování. Jejich přesnou definici nelze 

v textu zákona najít. Můžeme se však alespoň v obecné rovině opřít o judikaturní závěry 

našich soudů, a to i navzdory rekodifikaci soukromého práva. Morální standardy jsou 

totiž stavebními kameny práva, jejichž základ by měl být neměnný. 
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Ačkoli s účinností zák. č. 89/2012 Sb. výslovný odkaz na obchodněprávní 

zásadu poctivého obchodního styku téměř vymizel, o její existenci a relevanci nemůže 

být pochyb. Toto je dáno zejména zvláštností vztahů – profesionalitou podnikatelů, 

které se v obchodním právu vyskytují. Tato zásada svým způsobem modifikuje 

občanskoprávní dobré mravy. Byť jsou oba principy stejného ekvitního základu, tak 

přes síto zásady poctivého obchodního styku projde i jednání, které by se z hlediska 

dobrých mravů mohlo zdát neetickým. 

Co se týče dobrých mravů a zásady poctivého obchodního styku, je nezbytné 

rozlišování právního jednání a výkonu práva. Toto má význam z hlediska následků při 

porušení těchto zásad.  V případě, že dojde k výkonu práva příčícího se ať už principu 

poctivosti, dobrým mravům, nebo zásadě poctivého obchodního styku, je následkem 

takto uplatňovaného práva jeho nevymahatelnost neboli nemožnost se s úspěchem 

svého práva domoci u soudu, jelikož ten takovému výkonu práva neposkytne právní 

ochranu. U dobrých mravů je možné uvažovat nejen o rozporu výkonu práva, ale také  

o rozporu právního jednání s touto zásadou. V tomto případě však bude následkem 

takovéhoto jednání neplatnost.  
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Část teoretická - zvláštní 

Vzhledem k účelu této práce a nemožnosti vyčerpat obsáhlou materii, kterou 

problematika zásady poctivého obchodního styku bezesporu je, bych se v další části této 

práce věnovala zásadě poctivého obchodního styku z hlediska sjednání a následné 

možnosti vymoci smluvní pokutu utvrzující ve smlouvě sjednanou povinnost. Nejprve 

připojím pár poznámek týkajících se samotného institutu smluvní pokuty, poté bych si 

dovolila zjištěné poznatky aplikovat na konkrétní případ. Pro tyto účely jsem za 

modelový zvolila projekt „Odpadového hospodářství Brno“, jehož bližší popis připojím 

posléze. 

2. Aplikace zásady poctivého obchodního styku pro oblast smluvní 

pokuty 

Posouzení, zda výkon práva odpovídá poctivému obchodnímu styku, resp. 

právnímu styku mezi podnikateli či s podnikateli, je otázkou právní, k jejímuž 

posouzení je oprávněn výhradně soudce. Ten tak čelí nelehkému úkolu, jelikož v potaz 

musí vzít mimo jiné jedinečnost každého případu zvlášť.  

S problematikou zásady poctivého obchodního styku se setkáme napříč celým 

obchodním právem, zejména pak v rámci úpravy závazkových vztahů. Smluvní pokuta 

však patří mezi ty oblasti, s nimiž je tato zásada hojně spojována, a s níž soudy při 

rozhodování sporů často argumentují. 

2.1 Smluvní pokuta 

2.1.1 Pár poznámek o institutu smluvní pokuty 

Úprava smluvní pokuty prošla v české právní historii řadou změn. Od institutu 

blížícího se svou povahou náhradě škody, jak byla zakotvena ve všeobecném 

občanském zákoníku z r. 1811, přes institut dle systematiky zařazený mezi způsoby 

zajištění závazků v občanském zákoníku z r. 1950. Poté od přijetí zák. č. 40/1964 Sb. 

úprava tohoto institutu dlouhé roky absentovala. Do obchodních závazkových vztahů, 

pominu-li oblast vztahů se zahraničními subjekty a vztahy tuzemských socialistických 

organizací, tedy zák. č. 101/1963 Sb. a č. 109/1964 Sb., vstoupila úprava smluvní 

pokuty až účinností novely občanského zákoníku č. 509/1991 Sb. a přijetím obchodního 
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zákoníku č. 513/1991 Sb., tj. k 1. 1. 1992, kde byla dle systematiky opět řazena mezi 

instituty zajištění. Rekodifikací soukromého práva se chápání tohoto institutu ubírá, 

právě co se týče systematiky, trochu jiným směrem, než tomu bylo doposud, a je řazena 

mezi instituty utvrzující dluh. O zajišťovací institut se nejedná proto, že hospodářsky 

nezajišťuje pohledávku věřitele, ale naproti tomu mu poskytuje jiné výhody.  

„[Z] pohledu zavázané strany rozmnožuje povinnosti o další povinnosti k plnění, tedy 

z pohledu oprávněné strany jí utvrzení dluhu poskytuje další jiné výhody, (…).“
86

 

V důsledku odstranění dualismu závazkového práva účinností občanského zákoníku  

č. 89/2012 Sb. doznala úprava smluvní pokuty jistých změn a je tak nyní jednotná pro 

všechny soukromoprávní vztahy. Ustanovení, která se ke smluvní pokutě vztahují, tj. 

§ 2048 až § 2052 zák. č. 89/2012 Sb., vzaly za svůj základ úpravu obchodního zákoníku 

č. 513/1991 Sb. doplněnou o některá formulační upřesnění.   

2.1.2 Funkce smluvní pokuty 

Smluvní pokuta nehledě na to, zda o ní uvažujeme jako o institutu 

zajišťovacím či utvrzovacím, by měla ve smlouvě plnit určité funkce. Jak je patrno 

z důvodové zprávy, tak „[ú]čelem smluvní pokuty je dát předem (tedy před splněním  

a zpravidla již při uzavírání smlouvy) najevo zvýšený zájem věřitele na náležitém 

splnění smluvní povinnosti.“
87

  Z takovéhoto vymezení účelu, kvůli kterému často ke 

sjednání smluvní pokuty dochází, vychází funkce, které má ve smlouvě plnit.  

Ačkoliv P. Raban ve své učebnici označuje smluvní pokutu za „sankční 

plnění“
88

, není sankce či aktivování sankčního mechanismu její primární a jedinou 

funkcí. Tato funkce smluvní pokuty by vystupovala do popředí pouze v případě, že by 

si strany ve smlouvě krom smluvní pokuty sjednaly zároveň právo na náhradu škody, 

čímž by prakticky potlačily na minimum její reparační charakter. Smluvní pokuta by 

měla být v prvé řadě motivačním prostředkem, kterým bude dlužník hnán ke splnění své 

povinnosti, jelikož v případě nesplnění či prodlení s řádným plněním, by k jeho 

primární povinnosti přistoupila povinnost další v podobě plnění ujednaného v dohodě  

o smluvní pokutě. Smluvní pokuta by proto měla zastávat především funkci prevenční  
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a dále pak reparační a sankční. Jednotlivé funkce proto nelze pojímat izolovaně, 

poněvadž teprve „[k]omplexní působení všech funkcí smluvní pokuty pak směřuje 

k dosažení splnění hlavního závazku, případně k odstranění negativních důsledků jeho 

porušení vzniklých na straně věřitele.“
89

 Někteří autoři, z nichž budu jmenovat 

například T. Tintěru, k těmto již tradičně uváděným funkcím přiřazují další, a to funkci 

limitace odpovědnosti neboli terminologií nově účinné soukromoprávní úpravy omezení 

povinnosti k náhradě škody.  

Shora nastíněné pojetí smluvní pokuty odpovídá také evropským tendencím 

prosazujícím se v soukromém právu. Toto je patrné například z ustanovení III. – 3:712 

DCFR nazvaném „Stipulated payment for non-performance“. 

Vyváženost všech funkcí smluvní pokuty je předpokladem správného 

zabezpečení fungování tohoto institutu a také předpokladem, že tento bude ve smlouvě 

plnit úlohu, kterou má. S tím také neodmyslitelně souvisí výše smluvní pokuty.  

J. Bejček správně upozornil, že „smluvní pokuta by neměla být nástrojem k dosažení 

mimořádného zisku, avšak přiměřeným zajišťovacím a nátlakovým prostředkem 

k udržení smluvně konformního jednání partnera.“
90

 

2.2 Přiměřenost smluvní pokuty a moderační právo soudu 

Přiměřenost výše smluvní pokuty byla zejména za účinnosti úpravy 

občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. 

mnohokráte předmětem diskusí. Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. sjednotil 

dvojkolejnost občanskoprávní a obchodněprávní povahy tohoto institutu, která tu před 

jeho účinností panovala, a „zavádí možnost soudu snížit smluvní pokutu pro všechny 

vztahy, nikoli jen mezi podnikateli“
91

, jak tomu bylo dříve.  
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2.2.1 Postup soudu při posuzování přiměřenosti smluvní pokuty 

Do ustanovení § 2051 zák. č. 89/2012 Sb. upravující moderační právo soudu 

bylo téměř doslovně přejato ustanovení § 301 zák. č. 513/1991 Sb.
92

 pouze s tím 

rozdílem, že „[n]ově je (…) moderace možná výslovně jen na návrh dlužníka.“
93

 

Začleněním této formulace do znění § 2051 zák. č. 89/2012 Sb. došlo k poměrně 

masivnímu odklonu od výkladu ustanovení § 301 zák. č. 513/1991 Sb. tak, jak jej 

prováděla soudní praxe. Nejvyšší soud totiž dříve dovozoval, že „[v]yjdou-li v průběhu 

řízení najevo skutečnosti, které odůvodňují závěr, že smluvní pokuta je nepřiměřeně 

vysoká, může ji soud snížit i bez návrhu dlužníka (…).“
94

 Tento svůj závěr poté dále 

rozvinul, když podle něj „[v]yplývá-li však ze skutkových zjištění, že jsou zde 

okolnosti, které zakládají moderační oprávnění soudu podle § 301 obch. zák. (tj. že výše 

smluvní pokuty je nepřiměřeně vysoká), není již věcí úvahy soudu, zda toto moderační 

právo využije a soud je povinen tohoto oprávnění využít.“
95

 Takto formulované závěry 

byly plně v souladu s judikatorně dovozeným procesem rozhodování o nepřiměřenosti  

a následném využití moderačního práva soudem, který byl velmi zdařile popsán 

v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 1. 2005 pod sp. zn. 32 Odo 400/2004. 

Podle tohoto rozhodnutí se posuzování o (ne)přiměřenosti rozpadá do tří fází: „V první 

fázi soud řeší otázku, zda byla sjednána nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta. Pro toto 

posouzení zákon žádná kritéria nestanoví; závěr o tom, zda je sjednána nepřiměřeně 

vysoká smluvní pokuta, je tedy věcí volného uvážení soudu. Posouzení otázky 

(ne)přiměřenosti smluvní pokuty závisí na okolnostech konkrétního případu, zejména 

na důvodech, které ke sjednání posuzované výše smluvní pokuty vedly a na 

okolnostech, které je provázely. Není rovněž vyloučeno, aby soud již při posuzování 
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této otázky přihlédl k významu a hodnotě zajišťované povinnosti, zákon mu to však 

neukládá. V případě, kdy soud dojde k závěru o nepřiměřenosti smluvní pokuty, 

nastupuje druhá fáze jeho rozhodování, kdy posoudí, zda-li použije svého moderačního 

práva či nikoli, tj. zda-li nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu sníží. Ustanovení § 301 

obch. zák. zakotvuje právo soudu, nikoli však jeho povinnost snížit nepřiměřeně 

vysokou smluvní pokutu. Stejně jako ve shora popsané první fázi jeho rozhodování, 

zákon ani v této druhé fázi nevymezuje žádná kritéria pro rozhodnutí soudu, zda svého 

moderačního práva použije a je rovněž věcí jeho úvahy, zda při tomto posouzení 

přihlédne případně i k významu a hodnotě zajišťované povinnosti. Bude-li výsledkem 

druhé fáze rozhodování soudu jeho závěr, že svého moderačního práva využije, 

nastupuje poslední třetí etapa jeho rozhodování, kdy posuzuje, až kam (v jakém 

rozsahu) nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu sníží. Teprve v této poslední fázi 

rozhodování je soud ze zákona povinen přihlédnout k hodnotě a významu zajišťované 

povinnosti, přičemž možnost soudu snížit smluvní pokutu není neomezená – věřitel má 

vždy právo na pokutu alespoň ve výši vzniklé škody.“ Tento rozhodovací proces však 

postupem času doznal jistých změn, když Nejvyšší soud ČR začal druhou fázi tohoto 

rozhodování modifikovat. Náznaky vývoje, kterým se judikatura ve věci moderace 

nadále ubírala, byly patrné z rozhodnutí Velkého senátu sp. zn. 31 Cdo 2707/2007 ze 

dne 14. 10. 2009. Tendence judikatury, které byly tímto rozhodnutím pouze naznačeny, 

byly expresis verbis vyjádřeny již v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 

25. 11. 2008, ve kterém byl vysloven následující závěr: „Vyplývá-li však ze skutkových 

zjištění, že jsou zde okolnosti, které zakládají moderační oprávnění soudu podle § 301 

obch. zák. (tj. že výše smluvní pokuty je nepřiměřeně vysoká), není již věcí úvahy 

soudu, zda toto moderační právo využije a soud je povinen tohoto oprávnění využít.“
96

 

Mnozí autoři, mezi kterými budu jmenovat například P. Čecha, takovýto posun nevítali. 

Podle subjektivního názoru autora této práce hrozilo, že na základě těchto rozhodnutí 

začnou soudy až příliš zasahovat do soukromoprávních vztahů, což je považováno za 

negativní jev. Nově formulované ustanovení týkající se moderačního práva soudu  

v § 2051 zák. č. 89/2012 Sb. tak udělalo těmto tendencím přítrž, když výslovně 

zakotvilo nutnost návrhu dlužníka před přikročením soudu k posouzení (ne)přiměřenosti 
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výše smluvní pokuty, resp. využití moderačního práva. To ovšem neznamená, že soudy 

i nadále nebudou moci postupovat podle shora uvedeného schématu vyjádřeného již 

v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Odo 400/2004, ba naopak. Tento proces 

rozhodování bude ale v závislosti na změně úpravy moderace, viz výslovně v zákoně 

vyjádřené nezbytnosti dlužníkova návrhu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní 

pokuty, jistým způsobem modifikován. Ve druhé fázi rozhodování soud již nebude čelit 

otázce, zda ke snížení přistoupit či nikoli. V této fázi bude rozhodující, zda dlužník tuto 

moderaci sám navrhne. Toto bude nadále nezbytným předpokladem, bez kterého 

moderace nebude přicházet v úvahu.  

2.2.2 Přiměřená výše smluvní pokuty stanovené procentní sazbou 

Podle ustanovení § 2048 věty první zák. č. 89/2012 Sb.: „Ujednají-li si strany 

pro případ porušení smluvené povinnosti smluvní pokutu v určité výši nebo způsob, jak 

se výše smluvní pokuty určí, může věřitel požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, 

zda mu porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda.“
97

 Stejně jako v předchozí úpravě 

tedy může být smluvní pokuta sjednána buď jako plnění jednorázové či jako podíl 

(procentní vyjádření) z určité hodnoty, která je ve smlouvě vyjádřena. „Vzhledem  

ke stejnému principu vystavění způsobu určení výše smluvní pokuty lze předpokládat, 

že dále citovaná judikatura a závěry v ní obsažené budou použitelná i nadále.“
98

 A právě 

takto ve smlouvě ujednané smluvní pokuty se týkají mnohá soudní rozhodnutí, jelikož 

nepřiměřenost takto koncipované smluvní pokuty byla účastníky často namítána. Proto 

Nejvyšší soud ČR „(…) judikoval zásadu, podle níž roste-li výše smluvní pokuty 

s dobou prodlení, není možné poměřovat přiměřenost absolutní výší celkové částky 

pokuty, když ta byla způsobena právě délkou prodlení, tedy samotným dlužníkem. 

Předmětem posouzení musí být jen zvolená sazba. Totéž platí pro případnou moderaci 

smluvní pokuty – moderuje se nikoliv celková výše pokuty (např. z jednoho milionu 

korun na půl milionu korun), nýbrž sazba, kterou se tato výše vypočte (pokutu ve výši 

jednoho procenta z dlužné částky denně tak např. soud sníží na půl procenta denně).“
99
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Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 1. 2013
100

, které potvrdilo již 

několikrát vyslovené závěry, tak „na nepřiměřenost smluvní pokuty nelze usuzovat  

z její celkové výše, je-li důsledkem dlouhodobého prodlení a s tím spojeným 

navyšováním o jinak přiměřenou "denní sazbu“ smluvní pokuty.“ Nejvyšší soud ČR 

v tomto rozhodnutí dále „[k]onstatoval, že opačný závěr je nepřijatelný, neboť by ve 

svých důsledcích zvýhodňoval dlužníka (čím déle by dlužník své povinnosti neplnil, tím 

více by byl zvýhodněn při posuzování případné nepřiměřenosti výše smluvní pokuty)  

a znamenal by zpochybnění funkcí, které má smluvní pokuta plnit.“
101

 

Na základě zjištěného se tedy naskýtá otázka, jaká sazba smluvní pokuty je 

ještě přiměřená? Je nutno poznamenat, že odpověď na tuto otázku nelze paušalizovat. 

Jak již bylo poznamenáno výše, soud musí při takovémto posuzování vzít v úvahu 

konkrétní okolnosti daného případu. Nicméně z vývoje soudní praxe lze usuzovat 

alespoň na obecná kritéria přiměřenosti výše sazby. Podobný názor zaujal také  

P. Čech
102

, který se v jednom ze svých článků pokusil o sumarizaci závěrů, ke kterým 

se Nejvyšší soud ČR ve svých rozhodnutích dobral. Níže se pokusím toto ilustrovat  

na vybraných soudních rozhodnutích. 

Onou „bezpečnou“ hranicí by mělo být 0,5 % denně z dlužné částky za každý 

den prodlení. Takto konstruovaná sazba smluvní pokuty je soudy považována za 

ujednání platné, v souladu s dobrými mravy.
103

 Naopak kritickou hranici by měla 

představovat dle ustálené soudní praxe výše procentní sazby smluvní pokuty stanovená 

1 % denně.
104

 Oba tyto závěry byly shrnuty mimo jiné rozsudkem Nejvyššího soudu ČR 

ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. 33 Cdo 3123/2010: „Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu 

se již v otázce úměry sankční povinnosti představující smluvní pokutu ustálila. Zatímco 

smluvní pokuta sjednaná ve výši zhruba 0,5% denně z dlužné částky je posuzována jako 

platné ujednání, které je v souladu s dobrými mravy, ujednání o smluvní pokutě ve výši 
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1% denně je zpravidla považováno za neplatný právní úkon, který se příčí dobrým 

mravům.“ 

Je ovšem nutno mít na paměti, jak ostatně sám Nejvyšší soud ve svém 

rozhodnutí ze dne 30. 5. 2012, sp. zn. 33 Cdo 4900/2010 uzavřel: „Uvedené – jak 

rovněž dovodila judikatura – neplatí bezvýjimečně (bez dalšího), nýbrž „zpravidla“,  

tj. neexistují-li okolností odůvodňující mimořádnou výši pokuty.“ Shora připojené 

Nejvyšší soud ČR v tomto svém rozhodnutí uvedl zejména proto, že v daném případě 

posoudil smluvní pokutu stanovenou sazbou ve výši 1 % z dlužné částky za každý den 

prodlení za přiměřenou.
105

 Důležitost brát zřetel na konkrétní okolnosti byla také 

důvodem rozhodnutí, ve kterém Nejvyšší soud ČR dne 26. 6. 2012, sp. zn. 29 Cdo 

1734/2012 rozhodl, že „[s]azba 0,5 % denně z dlužné částky za každý den prodlení 

může v závislosti na dalších konkrétních okolnostech případu vést k závěru  

o nepřiměřeně vysoké smluvní pokutě, stejně jako může být shledána pro poměry dané 

věci přiléhavou.“ 

Závěrem k přiměřenosti výše ujednané smluvní pokuty nezbývá než uzavřít, že 

s účinností občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. bylo postaveno najisto, kdy, zda a za 

jakých podmínek bude soud přikračovat ke snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty. 

Oproti dříve diskutované otázce nutnosti či možnosti, tak napříště, dle mého názoru, 

dojde ke zprůhlednění tohoto rozhodovacího procesu, jelikož aby se soud k tomuto 

kroku mohl uchýlit, bude nezbytné, aby tomuto nejprve předcházel návrh na moderaci 

ze strany dlužníka. Poněvadž nová úprava tohoto institutu krom výše zmíněné s sebou 

žádné podstatnější změny nenese, budou dosud vyslovené závěry Nejvyššího soudu ČR 

týkající se přiměřenosti výše smluvní pokuty určené procentní sazbou, použitelné  

a relevantní i za účinnosti nového zákona. 

2.3 Vymáhání smluvní pokuty odporující zásadě poctivého 

obchodního styku 

Nelze jinak než souhlasit s názorem D. Patěka, podle kterého „[o]becně platí 

zásada, že každý, komu náleží určité subjektivní právo, je může vykonávat a dovolat se 

jeho ochrany v soudním řízení. (…).“ K tomu však tento autor dodává: „Výjimkami 
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z výše uvedeného jsou zákaz výkonu práva v rozporu s dobrými mravy a odnětí právní 

(zejména soudní) ochrany v případě výkonu práva v rozporu se zásadami poctivého 

obchodního styku. Takový výkon práva sice nezneplatňuje právo samé, ovšem náš 

právní řád mu neposkytuje standardní ochranu (…). Soud v těchto případech 

autoritativně nepřizná existující právo z titulu jeho uplatňování za podmínek či 

způsobem rozporným s dobrými mravy, resp. zásadami poctivého obchodního 

styku.“
106

 A právě otázku jaké jsou kroky soudu, při posuzování souladnosti či 

rozpornosti uplatňování práva na smluvní pokutu se zásadou poctivého obchodního 

styku se budu snažit vyložit v následujících kapitolách. 

2.3.1 Postup soudu při hodnocení dohody o smluvní pokutě 

Na tomto místě se nabízí krátký exkurs do procesu hodnocení dohody  

o smluvní pokutě, poněvadž tento je důležitý pro uvědomění si významu zásady 

poctivého obchodního styku a jejího místa v rozhodovacím procesu. Tento exkurs však 

nemá být detailním zmapováním průběhu celého soudního procesu, ale jen jakousi 

rekapitulací nastiňující nejdůležitější jeho fáze, které mají pro posuzování ujednání  

o smluvní pokutě zásadní význam. 

Soudy v prvé řadě zkoumají ujednání o smluvní pokutě z hlediska formy čili 

dodržení podstatných náležitostí. V dalším kroku je přistoupeno k posouzení, zda je 

ujednání o smluvní pokutě v souladu či v rozporu s dobrými mravy čili s ustanovením 

§ 580 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. (dříve § 39 zák. č. 40/1964 Sb.). Tento požadavek je 

hodnocen k okamžiku jejího sjednání. Pokud je ze strany soudu rozpor shledán, pak je 

takováto dohoda považována za neplatnou viz kapitola 1.6.2 této práce. Podrobný 

rozbor podmínek neplatnosti ujednání o smluvní pokutě z hlediska souladu či rozporu 

takovéhoto právního jednání s dobrými mravy není předmětem hodnocení této práce. 

V další části se proto zaměřím na fázi posuzování smluvní pokuty, kterou je 

přiměřenost smluvní pokuty. Dříve na základě úvahy soudu, dnes však již až k návrhu 

dlužníka, pokud ten takovouto námitku vůbec vznese, se soud zabývá otázkou 

přiměřenosti či nepřiměřenosti výše smluvní pokuty, viz kapitola 2.2.1 a 2.2.2 této 

práce. Podle rozhodovací praxe (ne)přiměřenost závisí „zejména na důvodech, které ke 
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sjednání posuzované výše smluvní pokuty vedly a na okolnostech, které je 

provázely.“
107

 Z takto formulovaného závěru je patrné, že kritérium přiměřenosti 

nezávisí až na konkrétních okolnostech, které nastaly plynutím času, ale stejně jako 

v případě platnosti či neplatnosti ujednání z hlediska dobrých mravů je toto hodnoceno 

k okamžiku sjednání smlouvy, resp. dohody o smluvní pokutě samotné. Podle 

judikatury „[k]e skutečnostem, které nastaly po sjednání smluvní pokuty, (…)  

při hodnocení (ne)přiměřenosti sjednané smluvní pokuty podle ustanovení § 301 obch. 

zák. přihlížet nelze.“
108

 Až posledním krokem, ovšem nezávislým na předchozích,  

ke kterému se soud uchýlí, je posouzení zda způsob, kterým je smluvní pokuta 

vymáhána odpovídá zásadě poctivého obchodního styku. Nesmíme přehlédnout, 

k jakým skutečnostem se posuzování souladu či rozporu se zásadou poctivého 

obchodního styku pojí, neboť jen „[s]kutečnosti, k nimž došlo až následně, by mohly – 

podle své povahy – vést toliko k závěru, že uplatnění práva na smluvní pokutu je (zcela 

či zčásti) výkonem práva v rozporu se zásadou poctivého obchodního styku, jenž podle 

ustanovení § 265 obch. zák. nepožívá právní ochrany (…).“
109

 Už proto nemůže dojít 

k vyslovení závěru, že nepřiměřenost rovná se rozpor s poctivým obchodním stykem.  

O samotném procesu posuzování výkonu práva z hlediska zásady poctivého obchodního 

styku pojednám níže. 

2.3.2 (Ne)poctivý výkon práva či (ne)přiměřená výše smluvní pokuty? 

Předchozí kapitoly této práce byly zaměřeny na posuzování (ne)přiměřenosti 

smluvní pokuty. Od tohoto musíme důsledně oddělovat a odlišovat situace, kdy dohoda 

o smluvní pokutě je ujednána platně, nicméně nároku na ni je odepřena ze strany soudů 

ochrana. Pro stručnou rekapitulaci odkazuji na kapitoly 1.5 a 1.6.3 této práce a zejména 

pak na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 12. 2011, sp. zn. 32 Cdo 542/2010:  

„V rozporu se zásadami poctivého obchodního styku může být jen výkon práva, nikoliv 

právní úkon (…) samotný, z něhož je právo uplatňováno. Právě předpokladem aplikace 

ustanovení § 265 obch. zák. je platný právní úkon, z něhož je právo uplatňováno.“ 
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Navzdory takto formulovanému závěru dochází velmi často ke směšování 

pojmů, kdy z nepřiměřenosti výše smluvní pokuty bývá vyvozován také rozpor se 

zásadou poctivého obchodního styku. Tento názor je zcela mylný, jelikož stírá rozdíl 

mezi bezvadností právního jednání (právního úkonu) a právě zmiňovaným výkonem 

práva. Na potřebu tyto pojmy důsledně od sebe rozlišovat upozornil také Nejvyšší soud 

ČR ve svém rozhodnutí publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí  

a stanovisek pod č. 17/2010. Tento rozsudek považuji za natolik důležitý, že si z něj 

dovolím citovat: „Doposud však v soudní judikatuře nebyla řešena otázka vztahu obou 

citovaných ustanovení § 265 a § 301 obch. zák., kterou dovolatel vymezil 

prostřednictvím uplatněného dovolacího důvodu, když zdůraznil, že závěr odvolacího 

soudu o nepřiměřené výši smluvní pokuty sám o sobě odůvodňuje postup soudu podle 

§ 301 obch. zák., nikoli však použití § 265 obch. zák. Při řešení této otázky je třeba mít 

na zřeteli odlišnost zákonných předpokladů, za kterých podle § 265 obch. zák. výkon 

práva nepožívá právní ochrany a za kterých podle § 301 obch. zák. může soud smluvní 

pokutu snížit. Předpoklad nepřiměřené smluvní pokuty je podmínkou pro použití 

moderačního práva soudu podle § 301 obch. zák., není však zákonem stanovenou 

podmínkou pro rozpor výkonu práva se zásadami poctivého obchodního styku  

ve smyslu § 265 obch. zák.; rozporný se zásadami poctivého obchodního styku může 

být totiž i výkon práva na smluvní pokutu, jejíž výše není nepřiměřená. Samotná 

skutečnost, že smluvní pokuta je nepřiměřeně vysoká, nevypovídá nic o tom, jakým 

způsobem a za jakých okolností vykonává věřitel svá práva na smluvní pokutu a zda jde 

o výkon jeho práva v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, tedy o takový 

výkon práva, který je vůči dlužníku zneužívající (například šikanózní). Posoudí-li soud 

smluvní pokutu jako nepřiměřeně vysokou, nejsou tím současně bez dalšího naplněny 

všechny předpoklady pro aplikaci ustanovení § 265 obch. zák., tedy pro závěr, že výkon 

práva na smluvní pokutu nepožívá právní ochrany, nýbrž jen pro postup podle § 301 

obch. zák. V takovém případě soud nemá na výběr, která z uvedených ustanovení 

použije, neboť jejich vztah je konkurující právě pro odlišnost předpokladů, za nichž jsou 

tato ustanovení aplikovatelná. Dospěl-li proto odvolací soud k závěru, že k odepření 

právní ochrany práva žalobkyně na část smluvní pokuty ve smyslu § 265 obch. zák. 

postačuje posouzení smluvní pokuty jako nepřiměřeně vysoké, je jeho rozhodnutí 

nesprávné a lze uzavřít, že dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci podle 
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§ 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. byl v posuzované věci naplněn.“
110

 Takto odůvodněný 

názor lze stručně shrnout, a Nejvyšší soud ČR tak také učinil, do právní věty podle níž 

„[s]amotná skutečnost, že smluvní pokuta je nepřiměřeně vysoká, neodůvodňuje 

aplikaci ustanovení § 265 obch. zák. nýbrž postup soudu podle § 301 obch. zák.“
111

  

I přes skutečnost, že tato rozhodnutí vynesl Nejvyšší soud ČR za účinnosti 

dřívější úpravy, tedy zák. č. 40/1964 Sb. a zák. 513/1991 Sb., musím konstatovat, že 

tato zůstanou bezesporu relevantní i po rekodifikaci, neboť tou se nazírání na rozdíl 

mezi nepřiměřeností výše smluvní pokuty a uplatňováním práva na ni zcela jistě 

nezměnil.  

2.3.3 Kritéria posuzování nepoctivého výkonu práva 

Jak shodně uvádí autoři Z. Kovařík a D. Patěk, praxe „přímo ve vztahu  

ke smluvní pokutě (…) ukazuje, že problém poctivosti obchodování nebude ani tak  

ve výši smluvní pokuty, jako spíše v podmínkách, za nichž byla pokuta sjednána 

(…).“
112

 Nezbývá než si tedy položit otázku, jak poznám, že výkon práva ve věcech 

smluvních pokut se příčil zásadě poctivého obchodního styku a jaká jsou tedy kritéria 

takovéhoto posuzování. Za prvé je nezbytné uvědomění si, že případem porušení zásady 

poctivého obchodního styku je „jednání, které (…) formálně není s kogentní úpravou 

zákona v rozporu, ale zcela jasně [tuto zásadu] porušuje.“
113

 Pokud má být ale 

přikročeno k posouzení jednání, kterým smluvní strana vymáhá smluvní pokutu, a toto 

má být označeno za rozporné se zásadou poctivého obchodního styku, muselo by ze 

strany soudu být hodnoceno „samo toto jednání, nikoli jednání jiné (…) a [soud by] 

musel (…) prozkoumat všechny okolnosti tohoto jednání. Odepřít ochranu by bylo 

možno pouze takovému požadavku, který by opomíjel zajišťovací, sankční  

a kompenzační charakter institutu smluvní pokuty, nevycházel by z jeho smyslu, popř. 

by jej dokonce zneužíval k poškození dlužníka. Smluvní pokuta by např. byla účtována 

v situaci, kdy by bylo zřejmé, že závazek plněn nebude, že smluvní pokuta zde postrádá 
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svou prevenční funkci a nelze očekávat, že bude plnit funkci kompenzační. Je nutno též 

zdůraznit, že smluvní pokuta je v občanském zákoníku upravena jako paušalizovaná 

náhrada škody, pokud není mezi smluvními stranami přijato jiné ujednání (…). Soud 

proto musí do svého hodnocení zahrnout i nespornou kompenzační funkci smluvní 

pokuty.“
114

  

Na základě judikatury si nelze nepovšimnout skutečnosti, že sám Nejvyšší 

soud ČR aplikací zásady poctivého obchodního styku šetří a případy, kdy je shledán 

rozpor s touto zásadou označuje spíše za „výjimečné“.
115

 Tak bylo tímto soudem 

deklarováno například v již citovaném rozhodnutí ze dne 16. 2. 2005, sp. zn. 32 Odo 

487/2004: „Pro takový případ poskytuje obchodní zákoník ochranu tak, že soud výkon 

práva, na který sice formálně právně vznikl nárok, odepře; jde však o výjimečné 

případy.“ S tímto rozhodnutí se plně ztotožňuji a dodávám, že dle mého názoru tomu 

nebude jinak ani za účinnosti stávajících předpisů.  

Z povahy zásady poctivého obchodního styku jako nedefinovatelného právního 

principu, za účinnosti dřívější úpravy výslovně v zákoně zakotveném a dnes 

obchodnímu právu imanentním, lze dovodit nemožnost přesně stanovit kritéria jejího 

hodnocení, jakož i další okolnosti, které v případě posuzování výkonu práva s touto 

zásadou musí být vzaty v potaz. Hledisko účelu a vyváženosti funkcí smluvní pokuty 

jsou ale dle mého názoru hlavními vodítky, které mohou soudu v jeho rozhodování 

napomoci.  
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Část analytická (případová studie) 

3. Aplikace zásady poctivého obchodního styku na smluvní 

pokutu z prodlení při realizaci projektu „Odpadové 

hospodářství Brno“  

V této analytické části se pokusím o právní analýzu konkrétního reálného 

případu. Se souhlasem všech zúčastněných stran si dovolím vzít za modelový vzor 

projekt „Odpadové hospodářství Brno“, jehož podstatu se budu snažit objasnit 

v následujících kapitolách. V rámci tohoto rozsáhlého projektu se budu věnovat pouze 

problematice týkající se ujednání o smluvní pokutě za prodlení a ustanovením smlouvy 

a obchodních podmínek, která s tímto bezprostředně souvisí a bez nichž nelze smluvní 

pokutu za prodlení vykládat. Ve snaze zohlednit všechny důležité aspekty daného 

případu a odpovědět pokud možno co nejpregnantněji na vymezené otázky podrobím 

tato ujednání analýze, kterou budu koncipovat dle schématu IRAC
116

, jenž slouží jako 

základní metodologické východisko pro zpracování právních analýz.   

3.1 Popis projektu „Odpadové hospodářství Brno“  

3.1.1 Obecný popis projektu „Odpadové hospodářství Brno“ 

Projekt „Odpadové hospodářství Brno“ (dále jen „OHB“) byl projektem 

rekonstrukce a modernizace spalovny komunálních odpadů SAKO Brno, a.s. (dále jen 

„SAKO“) spolufinancovaný z velké části Evropskou komisí v rámci finančního nástroje 

ISPA
117

 a z části také z národních finančních zdrojů poskytnutých Státním fondem 

životního prostředí. Podíl dotací na celkových nákladech zhotovitele tvořil cca 56,8 %, 

přičemž celkové náklady na zhotovení stavby dosahovaly výše 87 890 000 EUR (bez 

                                                 
116

 Pozn. aut.: Schéma IRAC se skládá ze čtyř částí: Issue (shrnutí relevantních faktických i právních 

informací řešeného problému a formulace otázek, na které má dát analýza odpověď), Rule (výčet 

právních pravidel a předpisů, které budou aplikovány), Application (vlastní analýza), Conclusion 

(sumarizace zjištěných poznatků a závěrů).  
117

 Pozn. aut.: Finanční nástroj ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-accession neboli Nástroj 

předvstupních strukturálních politik) zaměřen na financování infrastrukturních projektů v oblastech 

životního prostředí a dopravy. Jeho úkolem bylo usnadnit implementaci "acquis communautaire" (práva 

EU) v kandidátských zemích, v období od r. 2000 do okamžiku jejich vstupu do EU, a přispět tak 

k udržitelnému rozvoji těchto zemí. Projekty zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních nebo 

montážních prací, případně i související projektové či inženýrské činnosti, a která je jako celek schopna 

plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci v oblasti životního prostředí, musely podporovat 

zavádění environmentální legislativy EU. 
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DPH). Na výběr zhotovitele byla vypsána veřejná soutěž, ve které nejlépe uspělo 

konsorcium dvou společností CNIM & SIEMENS, se kterým byla dne 24. 10. 2007 

uzavřena smlouva o dílo (dále jen „smlouva“)
118

. Vzorem při zpracovávání smluvních 

dokumentů, tj. smlouvy a obchodních podmínek, byly smluvní podmínky „FIDIC 

YELLOW BOOK“
119

, resp. jejich překlad do českého jazyka zohledňující platnou 

legislativu ČR a charakter celého projektu. Datum ukončení realizace projektu bylo 

stanoveno na 30. 9. 2010.  

3.1.2 Koncepce smlouvy a obchodních podmínek 

Smlouva se zhotovitelem a obchodní podmínky byly vyhotoveny v souladu 

s českým právním řádem. Vzhledem k povaze stran smlouvy se jedná o obchodní 

závazkový vztah podle § 261  odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., a proto se na tento smluvní 

vztah vztahují ustanovení obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.  

Smluvní dokumenty, tj. smlouva a obchodní podmínky měly zajistit 

objednateli dostatečně silné postavení, které by reflektovalo rizika spojená 

s podmínkami projektu poskytovaných dotací, zejména pravidlo jejich časově 

omezeného čerpání. Na všechna tato rizika byl zhotovitel upozorněn již v zadávacím 

řízení. Především byla zdůrazněna nezbytnost včasného dokončení projektu OHB, tedy 

nejen zhotovovacích prací, ale i zkušebního provozu, a to nejpozději do 30. 9. 2010. 

Zadavatel si fakticky v zadání výběrového řízení vytvořil tří měsíční rezervu mezi 

požadavkem dokončení prací oproti konečnému termínu možnosti čerpání dotací z EU, 

přičemž datum ukončení tohoto dotačního programu bylo stanoveno na 31. 12. 2010.
120

 

Z tohoto důvodu bylo přikročeno k netradičnímu řešení, zejména z pohledu smluvních 

podmínek FIDIC, kdy do obchodních podmínek byly začleněny tzv. milníky 

                                                 
118

 Pozn. aut.: Pro přehlednost rekapituluji: Smlouva o dílo ze dne 24. 10. 2007 byla uzavřena mezi 

společností SAKO Brno, a.s. jako objednatelem a konsorciem CNIM & SIEMENS jako zhotovitelem. 
119

 Pozn. aut.: Federation Internationale des Ingenieurs – Conseils („FIDIC“) je mezinárodní organizace 

konzultačních inženýrů, jenž pro usnadnění obchodování a realizace mezinárodních investičních projektů 

vyhotovila celou škálu vzorových smluvních podmínek, jejichž výběr záleží na charakteru daného 

projektu; „FIDIC YELLOW BOOK“ je označení v rámci systému obchodních podmínek FIDIC pro 

dokument Conditions of Contract for Plant & Design-Build, tzv. „Yellow Book“, First Edition 1999 tj. 

obchodní podmínky pro zakázky "Dodej a vyprojektuj-postav". 
120

 Viz směrnice MŽP č. 13/2003, o čerpání finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí 

České republiky pro investiční projekty realizované v rámci Fondu soudržnosti; dále viz Metodika 

finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. 
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výstavby
121

 (viz Příloha 1). Tyto kontrolní termíny byly do obchodních podmínek 

implementovány k zajištění „hladkého“ průběhu výstavby. Jejich hlavním účelem bylo 

zajistit realizaci stavby v předem daném časovém limitu čerpání finančních prostředků. 

Krom výše popsaného měly milníky také automotivační funkci, neboť prodlení by 

znamenalo, že zhotoviteli nebude proplacena odpovídající část ceny díla, tím pobízely 

zhotovitele k jejich včasnému splnění. Případné nedodržení těchto termínů bylo také 

zajištěno smluvní pokutou v čl. 8.7 obchodních podmínek (viz Příloha 2). Tento 

mechanismus fungoval tak, že pokud došlo k prodlení ze strany zhotovitele, pak tento 

byl sankcionován za nesplnění daného milníku tím, že neobdržel určitou část finančních 

prostředků, jelikož platby byly uvolňovány až po řádném splnění povinnosti v milníku 

vymezené, ale také tím, že byl dále povinen za nesplnění určeného termínu uhradit 

smluvní pokutou za prodlení podle čl. 8.7 obchodních podmínek (Příloha 2).  

V obchodních podmínkách je milník č. 10 vázán na vydání pravomocného 

kolaudační rozhodnutí a protokolu o převzetí díla. Jeho včasné splnění úzce souviselo 

s významným pochybením při „plnohodnotné“ realizaci stavby.  Funkce tohoto milníku 

byla jednak „automotivační“ s vazbou na proplacení určité procentní části ceny za dílo 

zhotoviteli, jednak sankční. Pokud by došlo ke zhotovitelovu pochybení, resp. prodlení, 

tak by mu ze strany objednatele nebylo proplaceno cca 20 % hodnoty díla a navíc by 

byl zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu. 

Smluvní pokuta spojená s neplněním milníku č. 10 uvedená v čl. 8.7 

obchodních podmínek byla konstruovaná takto: 

„Nesplní-li zhotovitel daný ukazatel pro milník č. 10 ani do 3 měsíců od 

termínu milníku, vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% 

z nabídkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení, maximálně ovšem 10% 

nabídkové ceny díla včetně DPH.“ 

V souladu s výše uvedeným je pro případ nedokončení díla a maximální délce 

prodlení zhotovitel sankcionován smluvní pokutou v částce o celkové hodnotě 

10 458 910 EUR.  

                                                 
121

 Pozn. aut.: Milníky výstavby jsou nástrojem a způsobem, jehož pomocí lze do určité míry zajistit do 

bezproblémový chod realizace. V originále smluvních podmínek FIDIC nejsou tzv. milníky obsaženy a 

v době, kdy docházelo ke vzniku smlouvy o dílo ze dne 24. 10. 2007 a obchodních podmínek k nim, 

nebyly v ČR běžnou praxí. 
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Pro případ sporu vzešlého ze smlouvy či obchodních podmínek obsahuje 

smlouva rozhodčí doložku, dle které všechny spory z těchto smluvních dokumentů je 

oprávněn rozhodovat Rozhodčí soud při Hospodářské a Agrární komoře ČR. Nicméně 

tomuto musí předcházet pokus o smírné narovnání podle čl. 20.2 obchodních podmínek.   

3.2 Shrnutí podstatných faktických a právních informací  

3.2.1 Faktická východiska 

Projekt OHB byl z 56,8 % spolufinancován z dotačních prostředků, jejichž 

poskytnutí podléhá poměrně přísnému režimu, hlavně co se týče včasnosti dokončení 

realizace. Pokud by došlo k pochybení a podstatnému zpoždění s dokončením díla, 

mělo by to pro celý projekt fatální následky. Hrozilo by totiž, že objednateli nebudou 

slíbené dotační prostředky proplaceny. Ten by pak neměl z čeho projekt nadále 

financovat a nebyl by schopen jej dokončit. Aby se tomuto objednatel vyvaroval, 

zahrnul do obchodních podmínek ke smlouvě tzv. milníky výstavby (více shora), jejichž 

nedodržení sankcionoval jednak neproplacením části ceny díla zhotoviteli a jednak je 

zajistil smluvní pokutou. 

Podle čl. 8.7 obchodních podmínek byla sjednána za prodlení s plněním této 

povinnosti smluvní pokuta ve výši 0,1 % z nabídkové ceny díla včetně DPH za každý 

den prodlení. Celková výše takto konstruované smluvní pokuty by ale v případě delšího 

časového prodlení nestoupala do nekonečna, neboť tento článek obchodních podmínek 

obsahuje také ustanovení, podle kterého při délce prodlení přesahující hranici 100 dnů 

dosáhne výše smluvní pokuty svého maxima, kterým je 10 % nabídkové ceny díla 

včetně DPH. Maximální výše smluvní pokuty tak nemohla překročit částku 

10 458 910 EUR.  

Zhotovitel projektu OHB se skutečně dostal do prodlení s plněním milníku  

č. 10 a zároveň tak do prodlení s dokončením díla. Toto prodlení překročilo hranici 100 

dnů, a to více než dvakrát. Smluvní pokuta tak mohla být objednatelem uplatňována  

v plné výši, tj. v částce 10 458 910 EUR. V závislosti na délce prodlení existovala 

reálná hrozba, že objednateli nebudou přislíbené dotační prostředky o celkové hodnotě 

49,9 mil. EUR proplaceny, což by znemožnilo pokračování realizace projektu a jeho 

dokončení. K této skutečnosti však nedošlo a Evropská komise přislíbený finanční 

obnos i přes existenci prodlení objednateli poskytla. 
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Ač objednateli nevznikla škoda v podobě neproplacení dotačních prostředků, 

vznikla mu škoda jiná, a to v souvislosti s realizací projektu (zejména škoda způsobená 

vadným provedením díla a nutností následných oprav). Objednatel tak nárokuje vůči 

zhotoviteli skutečně vzniklou škodu o minimální výši 22 mil. Kč.  

3.2.2 Aplikované právní předpisy 

Navzdory skutečnosti, že závěry učiněné shora v teoretické části, a to jak  

v obecné, tak ve zvláštní, se vztahovaly především k platné a účinné úpravě 

soukromoprávních vztahů, budu nadále ve své analýze s ohledem na povahu 

závazkového vztahu postupovat podle dříve platných předpisů, zejm. obchodního 

zákoníku č. 513/1991 Sb. Činím tak proto, že posuzovaný projekt, resp. smlouva  

a obchodní podmínky byly uzavřeny za účinnosti „staré“ úpravy, a to s odkazem na 

ustanovení § 3028 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb. Strany smlouvy si totiž mezi sebou 

neujednaly, že práva a povinnosti, která jim ze smlouvy vznikly, se budou řídit 

zákonem č. 89/2012 Sb. Nicméně v souladu s § 3030 zák. č. 89/2012 Sb. bude brán 

zřetel také na ustanovení části první hlavy I. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  

Na posouzení zásady poctivého obchodního styku ve věci smluvní pokuty za 

prodlení s plněním milníku č. 10 budou aplikovány zejména následující právní 

předpisy: 

- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ustanovení 

§ 3028 odst. 1 a 3, § 3030 tohoto předpisu. 

- Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

zejména ustanovení § 39, § 544 a 545 tohoto předpisu. 

- Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

zejména ustanovení § 261 odst. 1, § 265, § 300 a 301 tohoto předpisu. 

3.3 Analýza řešené problematiky  

3.3.1 Předmět posuzování  

Tato analýza si klade za cíl odpovědět na otázku, zda smluvní pokuta za 

prodlení s plněním milníku č. 10, přesněji řečeno vymáhání této smluvní pokuty, je 

v souladu se zásadou poctivého obchodního styku. K zaujetí takovéhoto stanoviska je 

nezbytné stanovit si kritéria posuzování výkonu práva na zaplacení smluvní pokuty. 
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Toto je ovšem úkolem nelehkým a ani judikatura Nejvyššího soudu ČR nám nedává 

jednoznačnou odpověď (viz kapitola 2.3.3 této práce) a v této situaci může být pouze 

jakýmsi vodítkem. Vzhledem k povaze zásady poctivého obchodního styku jako právní 

normy s relativně neurčitou hypotézou je pak určení přesných kritérií nemožné  

a nežádoucí. 

Je však nezbytné si uvědomit jaké jednání, resp. výkon práva je případem 

porušení zásady poctivého obchodního styku. Dle judikatury jde o „jednání, které (…) 

formálně není s kogentní úpravou zákona v rozporu, ale zcela jasně [tuto zásadu] 

porušuje.“
122

 

Navzdory závěru uvedenému výše v kapitole 2.3.3, podle kterého má-li být 

přikročeno k posouzení jednání, kterým smluvní strana vymáhá smluvní pokutu, a toto 

má být označeno za rozporné se zásadou poctivého obchodního styku, muselo by ze 

strany soudu být hodnoceno jenom „samo toto jednání, nikoli jednání jiné (…) a [soud 

by] musel (…) prozkoumat všechny okolnosti tohoto jednání“
123

, vidím jako nezbytné 

posoudit také účel a podmínky, za nichž ke sjednání smluvní pokuty došlo. Toto je dle 

mého názoru důležité z hlediska posouzení funkcí smluvní pokuty, jelikož právě účel  

a podmínky sjednání jsou pro funkce smluvní pokuty určující.  Na což také navazuje 

názor Nejvyššího soudu ČR vyjádřený v rozhodnutí ze dne 28. 5. 2007, sp. zn. 32 Odo 

202/2006: „Odepřít ochranu by bylo možno pouze takovému požadavku, který by 

opomíjel zajišťovací, sankční a kompenzační charakter institutu smluvní pokuty, 

nevycházel by z jeho smyslu, popř. by jej dokonce zneužíval k poškození dlužníka.“ 

Na základě výše uvedeného bude ve snaze posoudit smluvní pokutu za 

prodlení s plněním milníku č. 10 z hlediska souladu či rozporu se zásadou poctivého 

obchodního styku předmětem posuzování následující: 

1) Účel sjednání smluvní pokuty  

2) Podmínky sjednání smluvní pokuty 

3) Funkce smluvní pokuty 

a) Prevenční funkce 

b) Reparační funkce 

                                                 
122

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 2. 2005, sp. zn. 32 Odo 487/2004. In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR, a. s. [cit. 2. 3. 2014]. 
123

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 5. 2007, sp. zn. 32 Odo 202/2006. In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR, a. s. [cit. 2. 3. 2014]. 
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c) Sankční funkce 

4) Výkon práva na zaplacení smluvní pokuty 

Předmětem tohoto hodnocení nebude: 

- Posouzení platnosti ujednání o smluvní pokutě z hlediska jejich podstatných 

náležitostí. 

- Posouzení platnosti ujednání o smluvní pokutě z hlediska souladu či rozporu 

s ustanovením § 39 zák. č. 40/1964 Sb. 

- Posouzení přiměřenosti výše smluvní pokuty. 

3.3.2 Postup řešení  

V této části budu postupovat podle kritérií hodnocení, které jsem si vytýčila 

v předchozí kapitole. Budu se snažit o propojení těchto kritérií se všemi relevantními 

ustanoveními smlouvy a obchodních podmínek a o jejich co možná nejobjektivnější 

hodnocení. 

1) Účel sjednání smluvní pokuty 

Jak vyplývá nejen z doktríny, ale především z judikatury Nejvyššího soudu: 

„[ú]čelem smluvní pokuty je donutit dlužníka pohrůžkou majetkové sankce k řádnému 

splnění závazku. Zároveň má [smluvní pokuta] sankční charakter, neboť účastníka, 

který poruší smluvní povinnost, stíhá nepříznivým následkem v podobě vzniku další 

povinnosti zaplatit peněžitou částku ve sjednané výši.“
124

 

Účelem zahrnutí komentovaného institutu smluvní pokuty za prodlení 

s plněním milníku č. 10 do obchodních podmínek byla obava objednatele z možnosti 

ztráty přislíbených dotačních prostředků určených k úhradě závazků objednatele 

souvisejících s realizací předmětu díla v případě nedodržení termínu dokončení.
125

 

Jakékoliv delší prodlení by mělo za následek ztrátu dotačních prostředků, se kterou by 

se pojila také nemožnost dílo dokončit a uhradit zhotoviteli cenu za provedené dílo. 

Právě k zamezení těchto obav byly do obchodních podmínek zahrnuty milníky výstavby 

                                                 
124

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 3. 2011, sp. zn. 33 Cdo 2248/2009. In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR, a. s. [cit. 6. 3. 2014]. 
125

 Pozn. aut.: Pro krátký přehled uvádím na tomto místě znovu, že celková finanční částka přislíbených a 

následně poskytnutých dotací odpovídala cca 56,8% z celkových nákladů na stavbu projektu OHB (výše 
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spolu se smluvními pokutami, které zhotoviteli v případě prodlení s jejich plněním 

hrozily. Neproplacení části ceny spolu s povinností uhradit navíc ještě částku 

odpovídající smluvní pokutě mělo za účel motivovat zhotovitele k řádnému a včasnému 

plnění a zároveň jej odradit od případného prodlení. V posuzovaném případě by hrozba 

ztráty dotovaných finančních prostředků absolutně znemožnila realizaci celého projektu 

OHB, jelikož celkové náklady na zhotovení stavby dosahovaly výše 87 890 000 EUR 

(bez DPH), celková výše dotace a tím i minimální výše reálně hrozící škody odpovídala 

cca 49,9 mil. EUR. Výše smluvní pokuty pak nemohla přesáhnout 10,5 mil. EUR. 

2) Podmínky sjednání smluvní pokuty 

Posouzení této otázky z velké části závisí na posouzení účelu sjednání smluvní 

pokuty, viz předchozí bod. Při vytváření smlouvy a obchodních podmínek hrály velkou 

roli především přislíbené dotační prostředky. Objednatel musel najít způsob, jak 

dostatečně motivovat zhotovitele k řádnému a včasnému plnění, resp. zhotovování díla 

a ostatně i sám zhotovitel na tomto měl mít zájem, jelikož mu ze zadávacího řízení 

podmínky financování projektu OHB byly dobře známé. Ustanovení obchodních 

podmínek o smluvní pokutě tak z tohoto pohledu nemělo pro zhotovitele šikanózní 

charakter. Zhotoviteli byly podmínky realizace, stejně jako milníky výstavby, předem 

známy, a to již ze zadávacího řízení. S těmito skutečnostmi tak byl zhotovitel srozuměn 

již před podpisem smlouvy. 

 

3) Funkce smluvní pokuty 

Podle Nejvyššího soudu ČR: „[o]depřít ochranu by bylo možno pouze 

takovému požadavku, který by opomíjel zajišťovací, sankční a kompenzační charakter 

institutu smluvní pokuty, nevycházel by z jeho smyslu, popř. by jej dokonce zneužíval  

k poškození dlužníka. Smluvní pokuta by např. byla účtována v situaci, kdy by bylo 

zřejmé, že závazek plněn nebude, že smluvní pokuta zde postrádá svou prevenční 

funkci a nelze očekávat, že bude plnit funkci kompenzační. Je nutno též zdůraznit, že 

smluvní pokuta je v občanském zákoníku upravena jako paušalizovaná náhrada škody, 

pokud není mezi smluvními stranami přijato jiné ujednání (…). Soud proto musí  

do svého hodnocení zahrnout i nespornou kompenzační funkci smluvní pokuty.“
126
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K hodnocení funkcí smluvní pokuty za prodlení s plněním milníku č. 10 z hlediska 

zásady poctivého obchodního styku použiji optiku tohoto výše uvedeného rozhodnutí, 

jelikož jej pro oblast funkcí smluvní pokuty považuji za jedno z klíčových.  

Na tomto místě dále rozeberu jednotlivé funkce smluvní pokuty za prodlení 

s plněním milníku č. 10. 

a) Prevenční funkce 

Tato funkce smluvní pokuty má pro povinného motivační význam, neboť jej 

vybízí k včasnému splnění převzaté povinnosti, a to pod vidinou vyvázání se z možné 

sekundární povinnosti placení smluvní pokuty. Institutem smluvní pokuty dochází také 

k posílení římskoprávní zásady „pacta sunt servanda“.
127

 Tato funkce působí  

na povinného od samého počátku jejího sjednání a tím je „(…) vytvářen určitý 

psychologický i ekonomický tlak na dlužníka, aby dostál svým povinnostem.“
128

  

Tato funkce je z povahy institutu smluvní pokuty vlastní každému takovémuto 

ujednání, a ne jinak tomu je také v případě smluvní pokuty za prodlení s plněním 

milníku č. 10, neboť žádný nemá zájem plnit víc, než je ve skutečnosti povinen.  

b) Reparační funkce 

Reparační funkce smluvní pokuty nastupuje na řadu tehdy, pokud selže funkce 

prevenční a dojde k porušení zajištěné povinnosti. Je na ni však pamatováno už při 

sjednávání smluvní pokuty, když strany při sjednávání smluvní pokuty a zejména pak 

při určování její výše vychází z pravděpodobné výše škody vzniklé v důsledku porušení 

zajišťované povinnosti. Tím je vyjádřeno pojetí smluvní pokuty jako paušalizované 

náhrady škody.
129

 Z čehož vyplývá, že právo na zaplacení smluvní pokuty má přímý 

vliv na právo na náhradu škody, jejíž pravděpodobná výše pro případ porušení 

zajišťované povinnosti je jedním z hlavních východisek při sjednávání smluvní pokuty. 

„Oprávněnou snahou věřitele je mít zajištěno, že veškerá možná škoda bude kryta výší 

sjednané smluvní pokuty.“
130
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Horák ve své knize Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému 
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Začleněním smluvní pokuty do obchodních podmínek k projektu OHB mělo za 

jediný a základní účel ochranu proti případným škodám, zejména v podobě 

neposkytnutí dotací, jejichž následky by měly daleko větší dopad, než jen škodu 

v podobě cca 10,5 mil EUR, což odpovídá maximální výši smluvní pokuty za prodlení 

s plněním milníku č. 10. Celková výše poskytovaných dotací totiž tvořila cca 56,8 % 

z celkových nákladů na realizaci projektu OHB, což odpovídalo částce 49,9 mil. EUR. 

Pokud by tak došlo k významnému prodlení zhotovitele, a tím i ke ztrátě přislíbených 

dotací, vyšplhala by se výše způsobené škody nejen daleko nad částku smluvní pokuty, 

tj. 10,5 mil.  EUR, ale způsobilo by to škodu předem nevyčíslitelné hodnoty, minimálně 

tedy ve výši odpovídající dotacím, tedy 49,9 mil. EUR. Nehledě na to, že objednateli 

byla zhotovitelem způsobena škoda v minimální výši 22 mil. Kč, jež vznikla 

v souvislosti s realizací projektu, zejména vadným provedením díla a nutností 

následných oprav aj. Z hlediska úměrnosti celkové výše smluvní pokuty a jejímu pojetí 

jako paušalizované náhrady škody dle mého názoru nelze smluvní pokutě za prodlení 

s plněním milníku č. 10 nic vytknout. Takto sjednaná smluvní pokuta je v souladu 

s českým právním řádem, tj. obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb.  

Ačkoliv čl. 8.7 (Příloha 2) obchodních podmínek obsahuje ustanovení 

vylučující reparační funkci smluvní pokuty, když říká, že „[n]árokem na zaplacení 

smluvní pokuty za prodlení není dotčen případný nárok objednatele na náhradu škody 

vzniklé v souvislosti s nedodržením termínu (…).“ K vyloučení této funkce přesto 

nedojde, jelikož na jiném místě v čl. 17.8 (Příloha 3) se v těchto obchodních 

podmínkách píše: „Žádný z účastníků smlouvy o dílo nebude odpovědný druhému 

účastníkovi za vznik škody spočívající v ušlém zisku např. ze ztráty jiné zakázky nebo 

jinou nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu, která druhému účastníkovi vznikne  

v souvislosti s obsahem smlouvy o dílo jinak než v souladu s článkem 16.4 (Platba při 

odstoupení) a 17.1 (Odpovědnost za škodu na zdraví a životě).“ Kombinací těchto dvou 

ustanovení se dobíráme k závěru, že reparační funkce smluvní pokuty není zcela 

vyloučena. 

c) Sankční funkce 

Tato funkce smluvní pokuty přichází, krom výše uvedené reparační, na řadu, 

pokud dojde k selhání funkce zajišťovací. Vyjadřuje pojetí smluvní pokuty jako 

potrestání dlužníka za nesplnění jemu uložené povinnosti. Sankční funkce se aktivuje, 
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jakmile dlužník nesplní řádně a včas povinnost ujednáním o smluvní pokutě zajištěnou. 

Tato funkce se projevuje tím, že povinnost k úhradě smluvní pokuty vznikne bez ohledu 

na to, jak velká škoda byla oprávněnému skutečně způsobena a vůbec zda takováto 

škoda vznikla. Smluvní pokuta tak může být „pouhým“ trestem.
131

 Výše smluvní 

pokuty převyšující vzniklou škodu, není pro věřitele bezdůvodným obohacením, jelikož 

existuje právní důvod, na jehož základě bylo plněno. 

Tato funkce má určitou vazbu na funkci předchozí, tj. reparační, jelikož výše 

sankce se odvíjí od výše škody. Smluvní pokuta se tak dělí na část pokrývající vzniklou 

škodu a zbylá část odpovídá sankčnímu plnění. Tato funkce ale může být eliminována 

v závislosti na výši škody. Pokud tedy nastane případ, že výše škody přesáhne výši 

smluvní pokuty, sankční funkce tak zcela odpadá. To ale není případ projektu OHB, kde 

je situace jiná. I přes skutečnost, že hrozba zpoždění představovala značné riziko, a toto 

zpoždění a s tím spojené prodlení skutečně nastalo, byl projekt dokončen, aniž by ze 

strany Evropské komise nastal jakýkoli finanční postih. V zásadě tak objednateli 

nevznikla žádná škoda spojená s pozdním dokončením díla a smluvní pokuta by tak 

v závěru představovala „pouze“ sankci, jíž je zhotovitel postižen. Je tedy nasnadě se 

ptát, zda vymáhání celé výše smluvní pokuty, tj. cca 10,5 mil. EUR, je v souladu se 

zásadou poctivého obchodního styku, nebo zda vymáhání smluvní pokuty je v tomto 

případě výkonem práva ze strany objednatele s touto zásadou rozporným. Na tuto 

otázku nám dává poměrně jednoznačnou odpověď judikatura Nejvyššího soudu ČR. Jak 

již bylo uvedeno v kapitole 2.3.2 této práce „[p]ři řešení této otázky je třeba mít na 

zřeteli odlišnost zákonných předpokladů, za kterých podle § 265 obch. zák. výkon práva 

nepožívá právní ochrany a za kterých podle § 301 obch. zák. může soud smluvní pokutu 

snížit. Předpoklad nepřiměřené smluvní pokuty je podmínkou pro použití moderačního 

práva soudu podle § 301 obch. zák., není však zákonem stanovenou podmínkou pro 

rozpor výkonu práva se zásadami poctivého obchodního styku ve smyslu § 265 obch. 

zák.; rozporný se zásadami poctivého obchodního styku může být totiž i výkon práva na 

smluvní pokutu, jejíž výše není nepřiměřená. Samotná skutečnost, že smluvní pokuta je 

nepřiměřeně vysoká, nevypovídá nic o tom, jakým způsobem a za jakých okolností 

vykonává věřitel svá práva na smluvní pokutu a zda jde o výkon jeho práva v rozporu se 
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zásadami poctivého obchodního styku (…)“
132

 Z pouhé výše smluvní pokuty proto 

nelze rozpor se zásadou poctivého obchodního styku dovodit. Navíc je nutné mít na 

paměti, že ač objednateli nevznikla škoda v podobě neproplacení dotačních prostředků, 

není toto jedinou škodou, která mu mohla vzniknout. V souvislosti s realizací projektu, 

v jejímž průběhu se vyskytly jisté obtíže, ke vzniku škody přece jen došlo. Objednatel 

tak nárokuje vůči zhotoviteli skutečně vzniklou škodu o minimální výši 22 mil. Kč. Lze 

tak uzavřít, že smluvní pokuta za prodlení s plněním milníku č. 10 nebyla jen pouhým 

trestem a nebyla prosta reparační funkce, když tato smluvní pokuta by měla být použita 

zároveň k úhradě skutečně vzniklých škod. 

 

4) Výkon práva na zaplacení smluvní pokuty 

Hlavním úkolem je na tomto místě zhodnotit, zda způsob vymáhání smluvní 

pokuty za prodlení s plněním milníku č. 10 je či ne výkonem práva odporující zásadě 

poctivého obchodního styku, resp. zda se jedná o zneužití práva. Tento úkol je úkolem 

velmi nelehkým, při jehož posuzování velmi často chybují také samy soudy. Musí totiž 

dojít ke komplexnímu hodnocení, ve kterém nesmí být nic opomenuto. K rozboru 

výkonu práva na zaplacení smluvní pokuty a k hodnocení takovéhoto jednání jsem si za 

pomocné vodítko zvolila rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 3. 2012, v němž 

Nejvyšší soud alespoň nastínil, čím je třeba se v případě takovéhoto posuzování 

zabývat. „K tomu Nejvyšší soud uzavřel, že aplikace zásad poctivého obchodního styku 

při výkonu práva (…) je případná pouze ve výjimečných případech, a to zejména za 

situace, kdy je vymáhání práva (…) výrazem zneužití práva oprávněného účastníka  

na úkor druhého účastníka. Tak tomu bude zejména tehdy, kdy oprávněnému účastníku 

nevznikla z porušení práva žádná újma a jeho uplatnění by bylo nepřiměřeně tvrdým 

postihem ve srovnání s rozsahem a charakterem jím uplatňovaného práva.“
133

  

Na základě takto judikovaného závěru je na tomto místě nezbytná úvaha, jaká 

újma v souvislosti s prodlením se splněním povinnosti definované milníkem č. 10 

vznikla a zda uplatnění práva na smluvní pokutu za prodlení s plněním milníku č. 10 je 

pro zhotovitele přiměřeným postihem či nikoli. Je ovšem třeba mít na paměti, že toto 
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rozhodnutí se týkalo práva na slevu z kupní ceny, resp. práva z odpovědnosti za vady. 

Proto je třeba neopomenout podstatu smluvní pokuty a uvažovat o kritériích v tomto 

rozhodnutí vyčtených právě z hlediska podstaty tohoto institutu. 

Otázka vzniklé újmy, v našem případě škody, je samozřejmě na místě, ale z již 

zmíněné povahy institutu smluvní pokuty, zejména s ohledem na jeho sankční funkci, je 

otázkou irelevantní. Jak uvedeno výše, smluvní pokuta může být „pouhým trestem“, 

aniž by se jednalo o bezdůvodné obohacení. Ačkoli tak objednateli žádná reálná škoda 

nevznikla, myšleno škoda v souvislosti s (ne)poskytnutím dotačních prostředků, 

existovalo zde velké riziko jejího vzniku, a to především vzhledem k samotné délce 

prodlení s plněním povinností ze strany zhotovitele, která přesahovala 200 dnů. 

Vzhledem ke skutečnosti, že mezi termínem dokončení díla, tj. 30. 9. 2010  

a datem, ke kterému měl být ukončen dotační program, z něhož byl projekt OHB 

financován, tj. 31. 12. 2010, byla časová rezerva jen cca 90 dnů, byla obava ze ztráty 

dotačních prostředků oprávněná a pochopitelná. „[J]e věcí smluvních stran, zda 

považují za nutné zajistit splnění svých závazků smluvní pokutou, jakož i věcí vzájemné 

dohody, o které závazky půjde a jak vysoká bude smluvní pokuta. (…) [Z]ávazky pro 

některé smluvní strany nevýznamné mohou být jinými smluvními partnery považovány 

za natolik důležité, že se dohodnou na jejich zajištění smluvní pokutou.“
134

 Na 

skutečnost, že nakonec ke ztrátě dotačních finančních prostředků nedošlo, je možné 

nazírat jako na náhodu, na kterou ovšem nelze spoléhat. Ve výběru povinností, které  

a zda vůbec je zajistí smluvní pokutou, měl objednatel volnou ruku, avšak podpisem 

smlouvy tento výběr zhotovitel akceptoval.  

Postih ve formě smluvní pokuty za prodlení s plněním milníku č. 10 byl plně 

závislý na délce prodlení zhotovitele. Podle judikatury „[s]jednání pokuty a její výše je 

zásadně věcí vzájemné dohody stran. Neznamená to však, že by v každém jednotlivém 

případě mohla být pokuta sjednána v neomezené výši. Zákon výslovně neupravuje 

omezení při jednání o výši smluvní pokuty (…).“
135

 Jak toto rozhodnutí uvádí, zákon 

sám sice výši smluvní pokuty neomezuje, ale takovéto „omezení“ časem vyplynulo 

z rozhodovací praxe. Na tomto místě plně odkazuji na závěry učiněné v kapitole 2.2.2 
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této práce. Smluvní pokuta za prodlení s plněním milníku č. 10 byla sjednána procentní 

sazbou 0,1 % z nabídkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. Její maximální 

výše byla ovšem omezena horní hranicí, která představovala 10 % nabídkové ceny díla 

včetně DPH. Objednatel tedy neměl zájem na „šikanování“ zhotovitele, když zahrnul  

do obchodních podmínek hranici prodlení 100 dnů, nad kterou se smluvní pokuta již 

dále nenavyšovala. Nehledě na to, že jak sama soudní praxe uznala „na nepřiměřenost 

smluvní pokuty nelze usuzovat z její celkové výše, je-li důsledkem dlouhodobého 

prodlení a s tím spojeným navyšováním o jinak přiměřenou "denní sazbu“ smluvní 

pokuty.“
 136

 Druhým nepominutelným aspektem je, že „[s]amotná skutečnost, že 

smluvní pokuta je nepřiměřeně vysoká, neodůvodňuje aplikaci ustanovení § 265 obch. 

zák., nýbrž postup soudu podle § 301 obch. zák.“
137

 Navíc je nutné mít na paměti, že 

sjednaná smluvní pokuta nebyla pouhým trestem, když by byla použita také k reparaci 

skutečně vzniklé škody, jejíž minimální výši objednatel odhadl na cca 22 mil. Kč. 

Z výše popsaného se nám podává závěr, že výkon práva na zaplacení smluvní 

pokuty za prodlení s plněním milníku č. 10 nelze označit za zneužití práva ze strany 

objednatele ani za výkon práva jinak závadný. 

3.4 Sumarizace zjištěných závěrů  

K posouzení, zda se výkon práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení 

s plněním milníku č. 10 příčí zásadě poctivého obchodního styku, bylo nezbytné 

stanovit si kritéria, podle kterých bude soulad či rozpor s touto zásadou posuzován. 

Vzhledem k povaze zásady poctivého obchodního styku jako neurčitého právního 

pojmu, který je nejen zákonem, ale také doktrínou a judikaturou nedefinovaný  

a nedefinovatelný, bylo stanovení takovýchto kritérií úkolem poměrně obtížným. 

Nicméně v tomto ohledu bylo dobré podívat se na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu 

ČR. Napříč judikaturními rozhodnutími, jejichž závěry se týkají nejen zásady poctivého 

obchodního styku samotné, ale také problematiky smluvních pokut, zejména 

z obchodněprávních vztahů, jsem sestavila kritéria hodnocení, která dle mého názoru 

jsou pro úsudek o případném rozporu se zásadou poctivého obchodního styku 
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 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 1. 2013, sp. zn. 33 Cdo 3547/2012. In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR, a. s. [cit. 2. 3. 2014]. 
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rozhodující. Ovšem nelze opomenout fakt, že rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR 

a z ní vyvozené relevantní závěry jsou natolik obsáhlé, že k pochybení při jejich studiu 

mohlo dojít a že tudíž některá z kritérií, která tento soud a soudy obecně při posuzování 

zásady poctivého obchodního styku z hlediska vymáhání práva na zaplacení smluvní 

pokuty používají, byla opomenuta.  

I přes výše uvedené jsem dospěla k závěru, že v případě posuzování poctivosti 

vymáhání smluvní pokuty by měly být posuzovány především následující skutečnosti,  

a to účel a podmínky, za nichž byla smluvní pokuta sjednána, dále pak musí být 

zohledněny jednotlivé funkce smluvní pokuty, především prevenční, reparační a sankční 

a v poslední řadě musí být zodpovězena otázka, zda samotný výkon práva na zaplacení 

smluvní pokuty není zneužitím práva či výkonem práva jinak závadným. 

Po hluboké a důkladné úvaze jsem dospěla k závěru, že výkon práva, kterým 

byla vymáhána smluvní pokuta za prodlení s plněním milníku č. 10 sjednaná 

v obchodních podmínkách projektu OHB, nevykazuje známky jakéhokoli pochybení či 

závadnosti a takovýto výkon práva byl a je v souladu se zásadou poctivého obchodního 

styku.  

Závěr učiněný v předchozím odstavci ale nemění nic na faktu, že soud,  

resp. v  případě projektu OHB rozhodce, může na základě vlastní úvahy naznat, že výše 

smluvní pokuty za prodlení s plněním milníku č. 10 je nepřiměřeně vysoká a může tedy 

přikročit k její moderaci.  

V tomto případě by měla být zohledněna hodnota a význam zajišťované 

povinnosti, ale jinak má rozhodce ve své úvaze prakticky volnou ruku. Možnost 

předvídat takovéto rozhodnutí je v případě projektu OHB daleko menší, než když by 

toto posouzení bylo prováděno klasickým soudem. Rozhodovací praxe rozhodčích 

soudů totiž zůstává na rozdíl od soudní praxe veřejnosti skryta. Proto nelze s určitostí 

říci, zda například rozhodčí soudy nemají svá další interní pomocná kritéria, která 

v případě takovéhoto posuzování shodně aplikují. 
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Závěr 

Již v úvodu jsem si za cíl této práce vytkla pomocí zvolené metodologie zjistit, 

jaké změny se v souvislosti s účinností nové soukromoprávní úpravy udály a jak se tyto 

projevily v nazírání na obchodněprávní zásadu poctivého obchodního styku.  

V první kapitole jsem se zabývala principem poctivosti jako nově výslovně 

v zákoně č. 89/2012 Sb. zakotvenému standardu jednání v právním styku. Na základě 

prostudovaného jsem zjistila, že se jedná o soubor hodnotových pravidel mezilidských 

vztahů, který lze spolu s dobrými mravy a zásadou poctivého obchodního styku označit 

za mimoprávní pravidlo chování. Jeho výklad a alespoň zevrubná definice bude úkolem 

pro rozhodovací praxi, která by k formulaci svých závěrů mohla zohlednit výklad 

poctivého jednání tak, jak jej chápou evropští akademici, zejména v DCFR. 

Dále jsem se snažila od výše uvedeného principu odlišit dobré mravy a přijít 

tak na jejich vzájemnou souvislost. Bylo zjištěno, že dobré mravy jsou morálním 

standardem, jehož účelem je především negativně vymezit jednání, která se této zásadě 

příčí. Vzhledem k takovémuto pojetí nemůže ani zákonodárce, ani soudce tento pojem 

s určitostí definovat. Nicméně každé judikatorní rozhodnutí, jež se pokouší obecně tento 

pojem vymezit je velmi důležité a nezbytné k jeho správnému uchopení a pochopení.    

Poté jsem přikročila k hledání významu pojmu pro tuto práci stěžejního – 

zásady poctivého obchodního styku. I přes skutečnost, že s účinností rekodifikace 

soukromého práva mizí z dikce zákona odkaz na zásadu poctivého obchodního styku 

(krom § 1801 zák. č. 89/2012 Sb.), na její relevanci v rámci obchodněprávních vztahů 

se ovšem nic nemění. Specifická povaha podnikatelského prostředí si žádá, aby se na ně 

hledělo nejen obecným měřítkem dobrých mravů, ale také přes zásadu, která právě 

zmiňovanou zvláštnost těchto vztahů zohledňuje. K aplikaci této zásady jako korektivu 

umožňujícímu zmírnění tvrdosti zákona lze však přikročit jen ve výjimečných 

případech a tato zásada by měla být korektivem zmírňujícím přílišnou tvrdost zákona až 

jako ultima ratio, především v těch případech, kde by bez jejího užití hrozila krajní 

nespravedlnost. 

Z výše zjištěného přirozeně vyplynula otázka, jaký je vzájemný vztah těchto 

vyvažujících principů smluvního práva. Zatímco dobré mravy jsou obecným měřítkem 

etického hodnocení, tak do zásady poctivého obchodního styku se promítá zvláštní 

charakter podnikatelského prostředí, který tuto zásadu oproti dobrým mravům 
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modifikuje. Zásadě poctivého obchodního styku tak obstojí i jednání, které by se 

v porovnání s dobrými mravy jevilo jako neetické.  

Jelikož aplikace zásady poctivého obchodního styku zůstává omezena na její 

užití pouze pro oblast výkonu práva, musela jsem si položit otázku, jaký dopad na toto 

bude mít nová úprava občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., když zde se pojem výkonu 

práva ve smyslu výkonu práva rozporného se zásadou poctivého obchodního styku 

nevyskytuje. Mé studium mě přivedlo k závěru, že pojem výkonu práva v rozporu se 

zásadou poctivého obchodního styku byl z hlediska terminologie nového zákona 

nahrazen obecnějším pojmem zneužití práva. Avšak i na toto obecné zneužití práva je 

nutné se dívat skrz specifika obchodněprávních vztahů, chceme-li takto závadný výkon 

práva měřit se zásadou poctivého obchodního styku. 

Po objasnění výše popsaných příbuzných principů a nuancí mezi nimi přišla na 

řadu otázka, co se stane v případě, že jsou porušeny a jaké jsou tedy následky s tím 

spojené. Lze shrnout, že následky porušení vyvažujících principů českého soukromého 

práva, a to principu poctivosti, dobrých mravů a zásady poctivého obchodního styku se 

nikterak neliší, neboť ve všech případech bude výkonu práva rozpornému s těmito 

principy odepřena právní ochrana a takto vadný výkon práva bude tedy nevymahatelný. 

Výše uvedené však platí jen v případě, že s těmito principy je poměřován již zmíněný 

výkon práva. Toto je nezbytné mít na paměti, jelikož v případě dobrých mravů by mohl 

nastat aplikační omyl. Musíme proto striktně rozlišovat, zda se dobrým mravům příčí 

samo právní jednání či až výkon práva. V prvém případě je totiž následkem neplatnost 

právního jednání. V závislosti na intenzitě nemravnosti se jedná buď o neplatnost 

absolutní, nebo relativní. Následkem výkonu práva v rozporu s dobrými mravy pak 

zůstává již zmiňovaná nevymahatelnost.   

Tímto jsem pojednání obecné teoretické části o zásadě poctivého obchodního 

styku uzavřela a dále jsem se v její zvláštní části zaměřila na základní vymezení 

institutu smluvní pokuty, jelikož zvládnutí této materie bylo nezbytným krokem pro 

učinění dalších závěrů. Nejprve tak došlo k zhodnocení funkcí, ke kterým má smluvní 

pokuta ve smlouvě sloužit. Jejich vyváženost je totiž předpokladem správného 

zabezpečení fungování tohoto institutu a také předpokladem, že tento bude ve smlouvě 

plnit úlohu, kterou má.  



Zásada poctivého obchodního styku 

Diplomová práce 

 

64 
 

Bylo zjištěno, že neodmyslitelnou součástí těchto diskusí je také přiměřenost 

výše ujednané smluvní pokuty. V tomto ohledu došlo v závislosti na změně zákona 

k ukončení spekulací, zda při zjištěné nepřiměřenosti výše smluvní pokuty je věcí volné 

úvahy či povinností soudu přikročit k moderaci její výše. Napříště tak podle ustanovení 

§ 2051 zák. č. 89/2012 Sb. k tomuto kroku bude nezbytný návrh na snížení nepřiměřené 

výše smluvní pokuty ze strany dlužníka. Dosavadní závěry soudní praxe  

o (ne)přiměřenosti výše smluvní pokuty určené procentní sazbou by měly zůstat 

relevantními i za účinnosti nového zákona.  

Krátký výklad o přiměřenosti, resp. nepřiměřenosti výše smluvní pokuty měl 

svůj význam vzhledem k chybným úsudkům, které z mylného chápání této 

problematiky pramenily. Často totiž docházelo k tomu, že z ujednání nepřiměřené výše 

smluvní pokuty byl vyvozován rozpor se zásadou poctivého obchodního styku. Tento 

mylný závěr však Nejvyšší soud ČR opakovaně vyvrátil, když judikoval, že 

nepřiměřenost výše smluvní pokuty není důvodem k argumentaci o výkonu práva 

rozporného se zásadou poctivého obchodního styku, ale k soudní moderaci její výše. Po 

zjištění tohoto poznatku bylo nezbytné zaměřit se podrobněji na otázku, jaký způsob 

uplatňování práva na smluvní pokutu tedy může být v rozporu se zásadou poctivého 

obchodního styku. Odpovědi na tuto otázku jsem se snažila alespoň přiblížit, jelikož  

z povahy zásady poctivého obchodního styku jako neurčitého právního pojmu 

typického jeho nedefinovaností a nedefinovatelností nelze přesně stanovit kritéria jeho 

hodnocení, jakož i další okolnosti, které v případě posuzování výkonu práva s touto 

zásadou musí být vzaty v potaz. Došla jsem však k závěru, že hledisko účelu  

a vyváženosti funkcí smluvní pokuty by mělo být hlavním vodítkem, které by mohlo 

v tomto hodnocení napomoci.  

Dále jsem se v analytické části zabývala analýzou projektu „Odpadové 

hospodářství Brno“, na který jsem chtěla výše zjištěné poznatky aplikovat. Mým cílem 

bylo zhodnotit, zda výkon práva na smluvní pokutu za prodlení s plněním milníku č. 10, 

jež objednatel uplatňuje na základě čl. 8.7 obchodních podmínek, je v souladu se 

zásadou poctivého obchodního styku. Abych se dobrala kýženému výsledku, musela 

jsem toto ujednání o smluvní pokutě a zejména způsob jejího vymáhání podrobit právní 

analýze. Postupovala jsem tak, že jsem si nejprve stanovila hlediska posuzování spolu  

s otázkami, na které bylo třeba nalézt odpověď. Těmito hledisky byl účel sjednání 



Zásada poctivého obchodního styku 

Diplomová práce 

 

65 
 

smluvní pokuty spolu s podmínkami, za kterých k tomuto bylo přikročeno, dále pak role 

funkcí smluvní pokuty, a to prevenční, reparační a sankční, a v poslední řadě rozbor 

výkonu práva, kterým byla smluvní pokuta uplatňována. V průběhu samotného rozboru 

jsem se snažila kritickým pohledem zhodnotit jednotlivá vytčená kritéria. Poté jsem 

v závěru této analýzy přistoupila k syntéze dílčích odpovědí. Po důkladné úvaze jsem 

dospěla k závěru, že výkon práva na smluvní pokutu za prodlení s plněním milníku  

č. 10 uplatňovaný na základě čl. 8.7 obchodních podmínek k projektu „Odpadové 

hospodářství Brno“ není v rozporu se zásadou poctivého obchodního styku.  

Je nezbytné ale podotknout, že vzhledem k vágnosti zásady poctivého 

obchodního styku, resp. kritérií, kterými by měla být tato zásada posuzována, mohlo 

v průběhu hodnocení, zejména při stanovování kritérií, dojít k pochybení, které by 

celkový závěr o souladnosti uplatňované smluvní pokuty se zásadou poctivého 

obchodního styku zkreslilo. Toto nelze zcela vyloučit. Nicméně závěr o souladnosti 

výkonu práva na smluvní pokutu za prodlení s plněním milníku č. 10 plynoucí z čl. 8.7 

obchodních podmínek k projektu „Odpadové hospodářství Brno“ jsem uvítala. Musím 

ale konstatovat, že alespoň na začátku mého bádání jsem dopředu nebyla schopná 

výsledek předpovídat. I já jsem se ve své nevědomosti dopouštěla zásadní chyby, ke 

které vymáhání nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty automaticky svádí, a proto jsem 

z celkové výše smluvní pokuty dovozovala nepoctivost jejího vymáhání. 
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Seznam použitých zkratek 

obč. zák.   občanský zákoník č. 40/1964 Sb. 

obch. zák.   obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. 

DCFR  Draft Common Frame of Reference je Návrh společného 

referenčního rámce 

FIDIC Federation Internationale des Ingenieurs – Conseils je 

mezinárodní organizace konzultačních inženýrů, jenž pro 

usnadnění obchodování a realizace mezinárodních 

investičních projektů vyhotovila celou škálu vzorových 

smluvních podmínek, jejichž výběr záleží na charakteru 

daného projektu 

FIDIC YELLOW BOOK Označení druhu smluvních podmínek v rámci systému 

obchodních podmínek FIDIC pro dokument Conditions of 

Contract for Plant & Design-Build, tzv. „Yellow Book“, 

First Edition 1999 tj. Obchodní podmínky pro zakázky 

"Dodej a vyprojektuj-postav". 

IRAC Metodologické schéma užívané k vypracování právních 

analýz, jenž se skládá ze čtyř částí:  

a. Issue (odborné shrnutí faktických a právních 

informací týkajících se řešené situace spolu  

s jednoznačně formulovanými otázkami, na které má 

analýza nalézt odpověď) 

b. Rule (výčet právních pravidel, které je třeba 

aplikovat) 

c. Application (vlastní analýza, zahrnující i judikaturu 

a doktrínu; nalezení odpovědí na položené otázky) 

d. Conclusion (sumarizace vyvozených závěrů) 

ISPA Nástroj předvstupních strukturálních politik EU 

(Instrument for Structural Policies for Pre-accession) 

zaměřen na financování infrastrukturních projektů  

v oblastech životního prostředí a dopravy.  

OHB  Projekt „Odpadové hospodářství Brno“ 

SAKO Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost 

(SAKO Brno, a.s.) 
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