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ANOTACE/ABSTRACT 
 
Anotace 

 
Je tomu již více než dva roky, co nabyl účinnosti nový občanský 

zákoník (OZ), který v rámci rekodifikace soukromého práva sjednotil do 

jednoho kodexu i do té doby převážně dvojkolejnou úpravu zániků závazků. 

V mé disertační práci jsem se v návaznosti na tuto právně významnou událost 

zaměřil na analýzu změn oproti předcházející právní úpravě občanského a 

obchodního zákoníku včetně úvahy o tom, zda se jedná o změny pozitivní, či 

naopak zda lze nové úpravě vytknout určité nedostatky. Přestože právní 

úprava OZ ve vztahu k zániku závazků na základě jednostranného právního 

jednání (tj. splnění, složení do soudní úschovy, odstoupení od smlouvy, 

odstupného, výpovědi a jednostranného započtení) v převážné většině 

navazuje na předcházející úpravu, zavádí i určité novinky. Jejich cílem mělo 

být zjevně jak odstranění některých dílčích problémů vyplývající z dosavadní 

aplikační praxe, tak doplnění dané právní úpravy o určité chybějící instituty, 

které jsou v zahraničních právních řádech (a v poslední době i v evropských 

unifikačních kodexech) standardem. Uvedený cíl přitom OZ podle mne 

v převážné většině naplnil, jakkoliv ne vždy zcela a rozhodně nikoliv za 

potřebného doprovodného vysvětlení cílů a pohnutek autorů tohoto kodexu 

v důvodové zprávě. Právě pro případ těchto nejasností je cílem disertační 

práce nastínit jejich možné řešení, a to ať již v rovině vhodné smluvní úpravy 

stran, tak v rovině možné rozhodovací praxe soudů. 

 
 

Abstract 
 

It is now more than two years since the new Civil Code (OZ), which 

unified the previous predominantly two-way regulation of the discharge of 

obligations in one single codex, became effective. As a follow-up to this legally 

significant event, the focus of my PhD thesis (dissertation) has been on 

analyzing the resulting changes in comparison with the foregoing legal 

regulation of the Civil Code and the Commercial Code, including a deliberation 
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on whether such changes have been positive or, alternatively, whether the 

new regulation can be reproached for certain shortcomings. Although the 

regulation of OZ which deals with the termination of obligations due to 

unilateral legal act (such as satisfaction/fulfillment of an obligation (in Czech: 

“splnění”), deposition in court custody (in Czech: “složení do soudní 

úschovy”), withdrawal from a contract (in Czech: “odstoupení od smlouvy”), 

contract cancellation fee (in Czech: “odstupné”), cancellation/termination of a 

contract by a notice of cancellation/termination (in Czech: “výpověď smlouvy”), 

and unilateral set-off (in Czech: “jednostranné započtení”)) mostly follows up 

the preceding regulation, it also introduces certain new elements. These new 

elements evidently intended both to remove certain issues of smaller 

relevance resulting from the current application practice and to complement 

the existing legal regulation with some missing institutes that are standard in 

foreign law (and, recently, in European unification codes). In my view OZ has 

mostly met its expressed purpose, although not always completely, and 

decidedly not with the necessary accompanying explication of the objectives 

and motives of the authors of such code in the explanatory report. It is 

precisely for this lack of clarity that this PhD thesis (dissertation) intends to 

outline a potential way how to address certain outstanding issues, both as 

regards an appropriate contractual regulation between the parties and the 

potential development of the case law. 
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2. ÚVOD 
 

Jedno z možných systematických třídění zániku závazků (myšleno 

závazků v širším slova smyslu - k tomu blíže viz část 3 níže), ke kterému se 

přikláněl již sám Viktor Knapp, je uspořádání v závislosti na právní 

skutečnosti, která jejich zánik závazků způsobila.1 Pokud k takovému 

uspořádání přistoupíme, dojdeme k roztřídění zániku závazků ze zákona, na 

základě právních jednání (resp. v původní terminologii právních úkonů – 

k tomu blíže viz část 3 níže), právních událostí a rozhodnutí orgánu veřejné 

moci, případně na základě jejich kombinace. Jestliže zároveň vyjdeme 

z klasického dělení právních jednání na jednání jednostranná, dvoustranná a 

vícestranná, vymezíme tím přirozenou skupinu způsobů zániku závazků na 

základě jednostranného právního jednání. Právě tato skupina způsobů zániku 

závazků a analýza řady s ní spojených problematických, ne zcela vyjasněných 

či koncepčních právních otázek jsou předmětem této disertační práce. 

 Závazky nás v dnešním globalizovaném a stále více interaktivním světě 

obklopují na každém kroku. Denně jsme jejich subjekty, aniž bychom si to 

mnohdy vůbec uvědomovali. Potřeby moderní společnosti a otevřené tržní 

ekonomiky však přinášejí různá úskalí v klasickém výkladu závazkového 

práva a na objektivní právo kladou řadu nároků, se kterými se právní teorie 

i aplikační praxe musí denně vypořádávat. V této dynamické době se v České 

republice po mnoha letech příprav podařilo dokončit rekodifikaci soukromého 

práva a přijmout nový občanský zákoník (OZ) jakožto nosný jednotný kodex 

celého soukromého práva vytvořený autorským kolektivem okolo Prof. Karla 

Eliáše.  

 Je nesporné, že tento kodex měl, má a zejména i v budoucnu bude mít 

značný dopad do životů všech občanů České republiky, včetně profesního 

života právníků (ať již soudců, notářů, advokátů či odborníků z řad 

akademické obce), kteří s ním nutně přicházejí denně do styku. Řešení 

                                            
1 Viz Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. Praha:ČSAV,1955, str. 26. 
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otázky, jaký je tento dopad v oblasti zániků závazků na základě 

jednostranného právního jednání, by mělo být jedním z hlavních cílů této 

disertační práce.  

 Při vědomí obrovského záběru tématu této disertační práce (zejména 

pokud jde o zánik závazku jeho splněním) se tato práce cíleně zaměřuje 

především na analýzu provedených změn oproti předcházející právní úpravě 

občanského a obchodního zákoníku (ObčZ a ObchZ), a to včetně odborné 

vědecké úvahy o tom, zda a v jakém rozsahu se jedná o změny pozitivní, či 

naopak zda lze nové úpravě vytknout určité nedostatky. To přitom platí nejen 

ve vztahu k provedeným změnám, ale rovněž ve vztahu k situacím, kdy OZ 

pouze převzal dosavadní znění ObčZ nebo ObchZ, s nímž byly spojeny určité 

výkladové nebo aplikační nejasnosti, aniž by využil možnosti tyto nejasnosti 

odstranit. 

 Pro všechny tyto případy je poté cílem disertační práce nastínit možné 

řešení těchto nedostatků, a to jak v rovině výkladu ne zcela jednoznačné 

právní úpravy ze strany budoucí rozhodovací praxe soudů, tak v rovině 

v úvahu připadajících opatření smluvních stran, jimiž by bylo možné rizika 

spojená s nejasným výkladem nové úpravy eliminovat či přinejmenším do 

určité míry snížit. Uvedené úvahy by v neposlední řadě bylo možné využít 

i v rovině de lege ferenda, a to i s přihlédnutím k opakovaně diskutované 

možnosti odstranění určitých nejzásadnějších nedostatků nového kodexu 

přijetím technické novely OZ.2 Právě výše uvedené zaměření práce může dle 

mého názoru přinést největší přínos k jednotlivým dílčím tématům. 

 Při přípravě této disertační práce jsem vycházel zejména z platné 

i předcházející tuzemské právní úpravy, příslušných aplikovatelných předpisů 

práva EU, komentářové a další odborné a vědecké literatury a v neposlední 

řadě rovněž z rozsáhlé judikatury českých vyšších soudů týkající se 

problematiky zániku závazků a souvisejících otázek. V tomto ohledu 

v disertační práci převládají zejména odkazy na judikaturu Nejvyššího soudu, 

                                            
2 Jakkoli vnímám riziko, že by se za takovouto technickou novelou ve skutečnosti mohla 
skrývat ambice podstatněji zasahovat do principů a uspořádání OZ, když takové zásadnější 
zásahy bych v současné chvíli osobně považoval za zcela nevhodné. 
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který ze své pozice vrcholného soudního orgánu sjednocuje rozhodovací praxi 

nižších soudů. Často je však v práci využívána i rozhodovací praxe Ústavního 

soudu, a to zejména pokud v ní Ústavní soud vyslovil nové myšlenky, nějakým 

způsobem posunul závěry vyjádřené v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu či 

se dokonce proti rozhodovací praxi Nejvyššího soudu výslovně vymezil (jako 

tomu například bylo za předcházející úpravy v souvislosti s odstoupením od 

smlouvy za současného převedení věci na třetí osoby v dobré víře). 

 V určitých aplikovatelných případech je v práci zohledněna rovněž 

judikatura nižších soudů ČR, SD EU či pro srovnání i některých zahraničních 

soudů. Výše uvedené zdroje a jejich závěry přitom v této práci nejsou pouze 

bez dalšího přejímány, ale jsou naopak podrobeny kritickému zhodnocení 

autora, když jedině takový přístup může zajistit potřebný vědecký přínos 

k řešeným otázkám.  

 S ohledem na autory OZ hojně deklarovanou inspiraci v zahraničí a 

rovněž za účelem využití komparační metody v disertační práci přihlížím 

i k některým zahraničním právním úpravám. Zejména se jedná o německý 

BGB a rakouský ABGB, v některých částech je nicméně odkazováno i na 

další právní úpravy, například švýcarský zákon o obligacích. V neposlední 

řadě se tato práce zabývá a zohledňuje i příslušné evropské kodifikační 

projekty na poli závazkového práva, a to zejména Principy evropského 

smluvního práva (Principles of European Contract Law - PECL) vypracované 

komisí vedenou prof. Landou, komplexní Návrh společného referenčního 

rámce (Draft Common Frame of Reference - DCFR) vypracovaný iniciativou 

Studijní skupiny pro Evropský občanský zákoník pod vedením prof. von Bara 

či Zásady UNIDROIT (UNIDROIT PRINCIPLES OF INTERNATIONAL 

COMMERCIAL CONTRACTS) vypracované pracovní skupinou 

Mezinárodního institutu pro sjednocení soukromého práva.  

 

  

  



12 

 

3. K TERMINOLOGII OZ V OBLASTI ZÁVAZKOVÉHO 
PRÁVA 

 
3.1. Závazek v. závazkový právní vztah v terminologii ObčZ a OZ 
 

Původní název této disertační práce zněl „Zánik závazkového právního 

vztahu na základě jednostranného právního úkonu“. Užití spojení 

závazkového právního vztahu v původním názvu této práce vycházelo ze 

znění § 488 ObčZ, který v době jejího zadání definoval vymezení 

závazkového právního vztahu a závazku následovně: „Závazkovým vztahem 

je právní vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) od 

dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek.“ 

Z výše uvedené definice vyplývá, že ObčZ pojem závazek neužíval 

v širším slova smyslu, tj. jako závazkový právní vztah mezi věřitelem a 

dlužníkem (či více věřiteli nebo dlužníky), jehož obsahem jsou jednotlivá práva 

a povinnosti uvedených subjektů tohoto právního vztahu. ObčZ naopak pojem 

závazek aplikoval v užším pojetí, tj. jako konkrétní povinnost (dluh) dlužníka 

tvořící obsah daného závazkového právního vztahu. Ani samotný ObčZ však 

terminologicky nebyl zcela jednotný, neboť v dalších svých ustanoveních 

(např. hned v § 489 či § 491) používal pojem závazek zjevně i v širším slova 

smyslu, tj. ve smyslu závazkového právního vztahu. 

OZ tuto nejednotnost předcházející terminologie víceméně úspěšně 

odstranil, když mnohem důsledněji odlišuje pojem závazek jako závazkový 

právní vztah a pojem dluh jako konkrétní plnění, k němuž je dlužník v rámci 

závazku povinen (tzv. obligační povinnost). To lze dobře demonstrovat např. 

na znění § 1721 OZ, který je jakousi obdobou § 488 ObčZ a který stanoví, že: 

„Ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na 

pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit.‟3 

                                            
3 Důvodová zpráva k § 1721 OZ publikovaná na portálu www.justice.cz v této souvislosti na 
str. 429 výslovně uvádí: „Osnova je důsledná při dodržování této terminologie, a tak 

http://www.justice.cz/
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V souvislosti se zánikem závazků (závazkových právních vztahů) je přitom 

tato terminologická otázka velmi významná, neboť zánik konkrétního dluhu 

ještě nemusí znamenat zánik celého závazku, jehož je daný dluh součástí 

(typicky v případě závazku skládajícího se z více dílčích dluhů). V důsledku 

uvedené terminologické změny byl proto odpovídajícím způsobem 

aktualizován i název této práce a pojem závazkového právního vztahu 

nahrazen pojmem závazek. 

 Přesto se dle mého názoru tvůrcům OZ nepodařilo novou terminologii 

dodržet vždy zcela přesně. Jako příklad lze uvést § 1814 písm. l) OZ, podle 

kterého se zvláště zakazují ujednání zbavující spotřebitele jeho práva určit, 

který závazek má být poskytnutým plněním přednostně uhrazen. V tomto 

případě by nicméně dle mého názoru bylo přesnější hovořit o dluhu než 

o závazku. Stejně tak jsou uvedené pojmy nevhodně zaměňovány 

v souvisejícím § 1933 odst. 1 OZ, v němž je v případě volby dlužníka správně 

uvažováno s konkrétním dílčím dluhem, ve zbylé části ustanovení se však již 

nekoncepčně hovoří o celém závazku (k tomu blíže viz část 4.2.3.2 níže).  

 

Uvedený příklad je však spíše výjimkou, když obecně je OZ 

terminologicky nepochybně zdařilejším předpisem než ObčZ. S ohledem na 

výše uvedené sjednocení terminologie a zachování její jednotnosti je pojem 

závazek v této disertační práci užíván (až na některé výslovně uvedené 

výjimky) zásadně v jeho širším slova smyslu, tj. jako synonymum pojmu 

závazkový právní vztah, a nikoliv ve smyslu užším, tj. jako synonymum pojmu 

dluh.  

 

 

 

 

                                                                                                                              
nezaměňuje např. závazek s dluhem, smlouvu se závazkem nebo právo s nárokem, jak se 
dnes i v základních právních předpisech často děje, což relativizuje jejich pojmový obsah 
i srozumitelnost zákona. Návrh úpravy se inspiruje zásadami UNIDROIT, Principy evropského 
smluvního práva vypracovanými Landovou komisí, projektem Evropského zákoníku 
o smlouvách (CEC) [...] a přihlíží k vývoji dosavadní tuzemské úpravy, jakož i k řadě úprav 
zahraničních.“ (zvýraznění doplněno). 
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3.2. Právní úkon v. právní jednání v terminologii ObčZ a OZ 
 
Dalším pojmem obsaženým v původním názvu této disertační práce, 

který vycházel z právní úpravy ObčZ platné a účinné ke dni jejího zadání a 

který OZ v rámci změny názvosloví nepřevzal, byl pojem právní úkon. Tento 

pojem, který byl v České republice, resp. Československu, ustáleně používán 

od účinnosti občanského zákoníku č. 141/1950 Sb. až do nabytí účinnosti OZ, 

je v terminologii OZ nahrazen dříve užívaným pojmem právní jednání. Autoři 

OZ v souvislosti s touto terminologickou změnou uvádějí zejména skutečnost, 

že pojem právní úkon měl být oproti dříve užívanému právnímu jednání 

zaveden do československého právního řádu s cíli poplatnými tehdejší 

ideologii, a to mj. za účelem zpřístupnění osnovy tehdejšího občanského 

zákoníku „lidovému chápání“ a rovněž s odkazem na univerzálnost tohoto 

pojmu v českém a slovenském jazyce a snahu o odstranění teritoriality 

českého a slovenského práva. Z těchto důvodů autoři OZ preferují návrat 

k tradičnímu právnickému pojmosloví v podobě právního jednání 

vycházejícímu zejména z ABGB.4 

Za účelem zachování jednotnosti terminologie zavedené OZ byl 

následně odpovídajícím způsobem upraven i název této disertační práce a 

pojem právní úkon v něm byl nahrazen pojmem právní jednání. 

V této souvislosti je vhodné dodat, že jakkoli se v odborné teorii 

vyskytují názory, že pojmy právní jednání a právní úkon nelze zcela ztotožnit, 

osobně souhlasím s tím, že v aplikační praxi je zřejmě bude možné bez 

větších problémů zaměňovat.5 To platí i přesto, že OZ oproti § 34 

dosavadního ObčZ záměrně upustil od definice právního jednání a ve svém 

                                            
4 Důvodová zpráva k OZ publikovaná na portálu www.justice.cz v této souvislosti na str. 135 a 
136 mimo jiné. výslovně uvádí: „Při úpravě projevů vůle vyvolávajících právní následky 
v těchto projevech chtěné a právem reprobované, se opouští dosavadní pojetí právního 
úkonu jako pojmového reliktu totalitního práva. [...] Osnova občanského zákoníku se tedy 
vrací k tradičnímu českému právnickému pojmosloví a v rámci toho také k pojmu „právní 
jednání“." Obdobně viz str. 5 této důvodové zprávy. 
5 Shodně viz Dvořák. J., Švestka, J., Zuklínová, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. 
Díl první: obecná část. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, str. 156. 

http://www.justice.cz/
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§ 545 pouze stanoví, že právní jednání vyvolává příslušné následky v něm 

vyjádřené, jakož i příslušné právní následky vyplývající z právního řádu. 

S přihlédnutím k § 545 a § 551 a násl. OZ i nadále platí, že podstatou 

právního jednání (stejně jako dosud právního úkonu) je svobodný, vážný, 

určitý a srozumitelný projev vůle navenek, který vyvolává určité následky. 

Hlavní změnou pro samotnou aplikační praxi tak dle mého názoru bude 

skutečnost, že osoby nyní nebudou „činit právní úkony“, avšak budou „právně 

jednat“.6  

                                            
6 Obdobně viz důvodová zpráva k OZ publikovaná na portálu www.justice.cz, str. 136: 
„Obnovený výraz [pozn. autora: právní jednání] také lépe vyhovuje po jazykové stránce (srov. 
„právně jedná“ a proti tomu „činí právní úkon“).“ 

http://www.justice.cz/
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4. SPLNĚNÍ ZÁVAZKU 

 
4.1. Obecný úvod  

 

Splnění (solutio, soluce) je odbornou teorií shodně s vymezením 

V. Knappa standardně definováno jako právní jednání dlužníka, kterým 

dlužník (eventuálně jiná oprávněná osoba) s úmyslem splnit dluh poskytuje 

věřiteli předmět plnění odpovídající obsahu daného závazku.7 Splnění je tedy 

základním způsobem zániku závazku, u něhož dochází k naplnění účelu, za 

kterým strany uzavíraly smlouvu a za kterým samotný závazek vůbec vznikl. 

Jedná se o naplnění zásady pacta sunt servanda jakožto jedné ze základních 

zásad závazkového práva, resp. právního řádu vůbec.8 Oproti ostatním 

způsobům zániku závazku má splnění z tohoto pohledu jedinečné postavení. 

 

V praxi je splnění jednoznačně nejčastějším způsobem zániku závazků. 

OZ obsahuje obecnou úpravu splnění zejména ve svém § 1908 a násl., týká 

se jej nicméně i celá řada zvláštních ustanovení na jiných místech OZ, a to 

zejména v rámci úpravy jednotlivých smluvních typů. Tím současně došlo ke 

sjednocení přes dvacet let trvající dvojkolejnosti právní úpravy splnění 

zakotvené jak v ObčZ, tak komplexně i v ObchZ. Tento krok lze dle mého 

názoru jedině přivítat, neboť taková dichotomie právní úpravy základního 

způsobu zániku závazků v českém právním řádu byla jen stěží racionálně 

obhajitelná. 

 

Důvodová zpráva k OZ se výslovně hlásí k inspiraci v zahraničních 

standardních úpravách a rovněž k dosavadní právní úpravě ObchZ, která byla 

oproti úpravě ObčZ v mnoha ohledech výrazně propracovanější. Jak bude 

                                            
7 Srov. Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 36. 
Obdobně např. viz Plíva, S. Obchodní závazkové vztahy. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 
2009, str. 108 či Faldyna, F. Hušek, J., Pohl. T. Zajištění a zánik obchodních závazků. 
2. vydání. Praha: ASPI, 2007, str. 70. 
8 Tato zásada je vyjádřena v § 3 odst. 2 písm. d) OZ, který stanoví, že: „...daný slib zavazuje a 
smlouvy mají být splněny...“ a obdobně v § 1759 OZ, podle něhož: „Smlouva strany zavazuje. 
Lze ji změnit nebo zrušit jen se souhlasem všech stran, anebo z jiných zákonných důvodů...“ 
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nicméně popsáno dále, v řadě případů dle mého názoru OZ sleduje 

i dosavadní úpravu ObčZ.  

 
 
 
4.1.1. Obecně k právní povaze splnění  
 

Ohledně samotné povahy splnění nepanuje v odborné teorii shoda. 

V úvahu připadá výklad, že splnění je vždy právním jednáním (na čemž je 

ostatně založena definice V. Knappa uvedená výše) či naopak že v některých 

případech se jedná pouze o faktické chování dlužníka postrádající náležitosti 

právního jednání. Stejně tak lze v některých případech uvažovat o definici 

splnění jako dvou jednostranných právních jednání či naopak jako 

o dvoustranném (či vícestranném) právním jednání v podobě tzv. soluční či 

věcné smlouvy. Tyto možné náhledy na povahu splnění jsou do značné míry 

neoddělitelně propojeny s charakterem daného závazku, zejména zda je 

dlužník povinen k dare (tj. něco dát), facere (tj. něco konat), omittere (tj. 

něčeho se zdržet) či pati (tj. něco strpět). V závislosti na povaze povinnosti 

dlužníka lze rovněž rozlišovat mezi tím, zda ke splnění je či není nutná určitá 

součinnost věřitele a v kladném případě rovněž jakou by měla mít tato 

součinnost povahu. 

 

Naprosto převažující část odborné teorie obecně považuje splnění za 

právní jednání dlužníka.9 O takové povaze splnění jistě není pochyb u dluhů 

typu dare či facere. V případě závazků typu omittere či pati se nicméně 

v převážné části odborné teorie současně vyskytují názory, že opomenutí 

dlužníka může představovat i ryze faktickou nečinnost, u níž není zapotřebí 

kvalita právního jednání, a že tedy ke splnění není vždy třeba právního 

jednání dlužníka.10 Základem takového výkladu je zejména namítaná absence 

                                            
9 Viz např. Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 41, 
Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 1. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 370 a 371 či Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, 
M. a kol. Občanský zákoník I., II. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1641. 
10 Srov. Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 371 či Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký 
akademický komentář. 2. svazek. § 488-880. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 1612. 
Obdobně viz Fiala, J., Kindl, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: 
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vůle dlužníka poskytnout v některých případech takovéto plnění. V. Knapp 

oproti tomu zastával názor, že splnění je vždy právním jednáním dlužníka, byť 

spočívajícím v jeho faktickém chování bez výslovného projevu vůle. Toto 

pojetí je v podstatě založeno na presumované vůli dlužníka plnit závazek, 

pokud se chová tak, jak je podle něj povinen.11  

 

Osobně souhlasím s názorem, že v případě některých závazků typu 

omittere či pati skutečně může být splněno čistě faktickým chováním dlužníka 

bez jeho vůle tak jednat. Je ovšem pravda, že v převažující většině případů 

bude možné i u těchto závazků vůli dlužníka dovodit. Jako příklad lze uvést 

závazek vlastníka strpět užívání jeho příjezdové cesty jiným sousedem. 

Pokud danou nemovitost neužívá a na závazek zcela zapomněl, upadl do 

komatu nebo onemocněl vážnou duševní chorobou znemožňující mu 

přemýšlet, a přesto fakticky trpí užívání cesty sousedem, bude dle mého 

názoru svůj závazek plnit, aniž by u něj bylo možné dovodit vůli k takovému 

plnění (animus solvendi), která je podstatnou náležitostí právního jednání.12 

Na druhou stranu pokud tento vlastník denně vidí souseda jezdit přes jeho 

příjezdovou cestu, přičemž mu jeho činnost vědomě trpí čistě z důvodu jeho 

povinnosti vyplývající z daného závazku, bude se dle mého názoru jednat 

o právní jednání spočívající v jeho faktickém chování. 

 

Ve vztahu k závazkům typu omittere či pati panuje v odborné teorii 

relativně shoda na tom, že v jejich případě není třeba žádné součinnosti 

věřitele.13 Například V. Knapp ovšem zastává názor, že zatímco u závazků 

                                                                                                                              
Wolters Kluwer, 2009, str. 1031 či Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. 
Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 840. 
11 Viz Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 41. K tomuto 
pojetí se zjevně přiklání i M. Škárová in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. 
Občanský zákoník I., II. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1641. 
12 Souhlasím přitom s názorem F. Melzera, že by v takovém případě bylo zcela nesmyslné 
odpírat dlužníkovo splnění závazku jen čistě formalisticky proto, že jeho strpění nebylo 
doprovázeno právně relevantní vůlí ve smyslu § 551 OZ (viz F. Melzer in Eliáš, K. a kol. 
Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek. § 488-880. 1. vydání. Praha: 
Linde Praha, 2008, str. 1612). 
13 Srov. Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek. § 488-880. 
1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 1612. Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský 
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typu omittere je absence součinnosti věřitele jejich pojmovým znakem, 

u závazků typu pati je naopak součinnost věřitele vždy nutná.14  

 

Teoreticky ještě složitější je poté situace u závazků typu dare a facere. 

V případě závazků typu dare je obecně přijímán fakt, že ke splnění je třeba jak 

právního jednání dlužníka, jenž něco dává, tak právního jednání věřitele, který 

dané plnění přijímá.15 Oproti tomu v případě plnění facere se vyžaduje ve 

všech případech pouze právní jednání dlužníka, nikoliv již vždy i právní 

jednání věřitele. Jako příklad je uváděn rozdíl mezi závazkem ze smlouvy 

příkazní, zasilatelské či komisní, kde se přijetí splnění věřitelem nevyžaduje a 

závazek zaniká i bez vědomí věřitele vykonáním příslušné činnosti dlužníkem, 

oproti smlouvě o dílo, kde je naopak k řádnému splnění nutné předání díla 

zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem.16 

 

V případech, kdy je ke splnění nutné jak právní jednání dlužníka, tak 

věřitele, jsou dlouhodobě diskutovány dva výklady povahy těchto právních 

jednání. První z nich, který vychází z pojetí zastávaného V. Knappem, tato 

právní jednání považuje vždy za dvě jednostranná právní jednání.17 Toto 

pojetí je rovněž všeobecně akceptováno i v konstantní judikatuře Nejvyššího 

soudu, podle které: „Je výrazem ustálené soudní praxe, že splnění dluhu 

nastává na základě jednostranného právního úkonu dlužníka, kterým dlužník 

                                                                                                                              
zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2014, str. 840. 
14 Viz Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 42. 
15 Viz Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 42. Obdobně 
viz Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek. § 488-880. 
1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 1612. 
16 Viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 371. Obdobně viz Eliáš, K. a kol. Občanský 
zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek. § 488-880. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 
2008, str. 1612 a 1613.  
17 Srov. Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 43 a násl. 
Obdobně viz Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I., II. 
2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1641 či Fiala, J., Kindl, M. a kol. Občanský zákoník. 
Komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 1031. 
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poskytuje věřiteli předmět plnění s úmyslem splnit svůj dluh, a na základě 

jednostranného právního úkonu věřitele spočívajícího v přijetí plnění.“18 

 

Druhý výklad naopak tato právní jednání považuje za tzv. soluční 

smlouvu mezi dlužníkem a věřitelem.19 Toto pojetí nachází své kořeny 

zejména v klasické formální podobě římského práva, kde k právním účinkům 

bylo kromě splnění povinností dlužníkem rovněž nezbytné, aby věřitel provedl 

následný formální úkon oficiálně propouštějící dlužníka ze závazku. V. Knapp 

svůj odmítavý postoj k soluční smlouvě odmítal zejména s odkazem na 

absenci skutečné vůle stran uzavřít další smlouvu (mimo tu, kterou byl 

založen daný závazek) či nesmyslností aplikace obecných pravidel pro vznik 

smluv v případě splnění.20 Proti tomu lze naopak namítnout, že v souvislosti 

s nabídnutím a akceptací plnění nelze zcela popřít jistou smluvní či 

přinejmenším konsenzuální povahu splnění.21 Argumentaci ohledně 

nesmyslné aplikace pravidel pro vznik smluv by poté bylo možné překlenout 

tím, že tato pravidla jsou určena primárně pro smlouvy obligační, přičemž na 

soluční smlouvu by se měla aplikovat pouze přiměřeně.22 

 

Dle mého názoru nelze říct, že by výše uvedená polemika měla jediné 

správné teoretické řešení. V této souvislosti je však třeba zdůraznit, že 

v zásadní otázce, tj. že je v určitých případech pro splnění nutné jak jednání 

věřitele, tak dlužníka, a že obě tato jednání musí splňovat náležitosti kladené 

                                            
18 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 2298/2006 ze dne 3. 5. 2007. Obdobně viz 
rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn.22 Cdo 748/2005 ze dne 12. 5. 2005 či 
sp. zn. 25 Cdo 426/2000 ze dne 31. 1. 2002. 
19 K tomuto výkladu se spíše přiklání F. Melzer in Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký 
akademický komentář. 2. svazek. § 488-880. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 1613 a 
1614. Připouští jej např. i J. Šilhán in Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové 
právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 839 či 
A. Bányaiová in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - 
Svazek V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 371 a 372. 
20 Srov. Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 43 a násl. 
21 Viz např. Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 371 a 372. 
22 Viz Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek. § 488-880. 
1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 1614 a 1615. 
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zákonem na právní jednání, se obě teorie shodují.23 Souhlasím proto 

s relativně jednotně přijímaným názorem, že uvedený spor má spíše 

teoretické, než praktické důsledky.24 Uvedenou otázku lze tedy nechat bez 

jednoznačné odpovědi. Osobně se nicméně přikláním k jakémusi 

kompromisnímu závěru, tj. že se v případě splnění spíše než o smlouvu jedná 

o dvě jednostranná na sobě závislá právní jednání, kterým nicméně nelze 

upřít určitý smluvní (konsenzuální) charakter. Nedomnívám se však, že by na 

takovéto konsenzuální jednání bylo možné uvažovat o aplikaci obecných 

ustanovení o uzavírání obligačních smluv (jako je například lhůta pro 

akceptaci oferty apod.). 

 

Pro úplnost je vhodné doplnit, že povahu soluční smlouvy by po 

účinnosti OZ měla mít tzv. věcná smlouva, na jejímž základě dochází 

k převodu vlastnického práva k jednotlivě určeným movitým věcem v souladu 

s § 1099 OZ. Jelikož OZ upustil (byť dispozitivně) od nabývání movitých věcí 

tradicí (na čemž byl založen předcházející ObčZ), lze souhlasit s tím, že 

smlouva o převodu vlastnického práva k těmto věcem (pokud si strany 

nesjednají jinak) nebude směřovat jen ke vzniku závazku („zavazuji se, že 

převedu vlastnické právo“), avšak i k jeho splnění („převádí se vlastnické 

právo“).25 Tím, že tedy k převodu vlastnického práva dochází okamžikem 

účinnosti smlouvy, dochází v podstatě ke splynutí obligační a věcné (která je 

svou povahou soluční) smlouvy.26 

 
 
 

                                            
23 To ostatně výslovně zdůrazňují i jednotliví aktéři této polemiky - viz např. Švestka, J., 
Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 1. vydání. Praha: 
Wolters Kluwer, 2014, str. 371 a 372 či Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický 
komentář. 2. svazek. § 488-880. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 1614. 
24 Srov. např. Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek. 
§ 488-880. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 1614. Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., 
Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 
2014, str. 371 a 372. 
25 K tomu rovněž viz Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 
2. svazek. § 488-880. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 1615. 
26 Obdobně viz Spáčil, J. a kol.: Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 
1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, str. 333. 
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4.1.2. K pojmu splnění a účinkům splnění 
 

4.1.2.1. K pojmu splnění a plnění 

 
 Pojem splnění lze chápat jako završení procesu plnění. Právě jedině 

v důsledku splnění (nikoliv plnění) může dojít k zániku závazku ve smyslu 

§ 1908 OZ. Pokud bude plnění jednorázové, může se splněním v podstatě 

splývat, v případě dlouhodobého plnění trvajícího v čase bude nicméně dluh 

splněn až dokončením tohoto plnění. Pro úplnost je vhodné poznamenat, že 

pojem plnění je užíván i jako substantivum ve smyslu předmětu, nikoliv 

procesu plnění. 

 

 

4.1.2.2. K účinkům splnění 

 
 OZ ve svém § 1908 hovoří o splnění dluhu, tj. příslušné dílčí povinnosti 

vyplývající dlužníkovi ze závazku. Dojde-li přitom ke splnění všech dílčích 

dluhů, které tvoří obsah daného závazku, dojde i k zániku celého závazku. 

Splnění daného dluhu tedy současně může přivodit i zánik celého závazku, 

pokud se jedná o poslední dílčí dluh daného závazku.27 

 

 Splněním celého závazku poté dochází k jeho trvalému zániku. 

V odborné teorii se vyskytuje názor, že splněný závazek proto nelze obnovit 

ani dohodou stran.28 S tímto názorem v podstatě souhlasím, přestože si jistě 

lze představit dohodu stran směřující svým účelem k obnovení již zaniklého 

závazku. Taková dohoda by nicméně ve skutečnosti dle mého názoru byla 

spíše založením závazku nového s určitými odlišnými právy a povinnostmi, 

byť zásadně provázanými s právy a povinnostmi vyplývajícími z původního 

                                            
27 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 370. 
28 Srov. Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 372 a 373. 
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závazku.29 Tato původní práva a povinnosti tvořící obsah původního závazku 

se nicméně splněním vyčerpala, neboť dle splněného závazku by již nebylo 

co plnit. To je rovněž rozdíl oproti možnosti obnovit nesplněný závazek, který 

zanikl z jiného důvodu, který je například v souvislosti s odstoupením od 

smlouvy obecně připouštěn jak v odborné teorii, tak v judikatuře (k tomu blíže 

viz část 6.1.2 níže). 

 
 V souvislosti s účinky splnění se rovněž nabízí otázka, zda je přípustné 

vázat právní jednání směřující ke splnění na podmínky. V případě odkládací 

podmínky při dodržení zákonných pravidel (zejména ohledně určitosti 

právních jednání) dle mého názoru žádný problém nevzniká. Jinak je tomu 

však u podmínky rozvazovací. Jejím naplněním by totiž pominuly účinky 

splnění, a obnovil by se tak již jednou zaniklý závazek. To vše při současné 

nejistotě zúčastněných osob, zda k takové situaci někdy dojde či nikoliv. 

Takový postup by byl dle mého názoru v příkrém rozporu s povahou splnění 

jakožto trvalého způsobu zániku závazků (dluhů) a rovněž se základními 

principy právní úpravy vůbec, zejména v rozporu s principem právní jistoty.30 

Souhlasím proto s názorem, že vázat právní jednání směřující ke splnění 

dluhu či dokonce celého závazku na rozvazovací podmínku možné není.31 

 
 
4.1.3. K povinnosti dlužníka plnit a věřitele přijmout plnění toho, co bylo 

ujednáno  
 
 OZ v ustanovení § 1910 oproti původní úpravě ObčZ a ObchZ nově 

výslovně stanoví, že: „Proti své vůli nemůže být věřitel nucen, aby přijal něco 

                                            
29 Například by tak mohl být „obnoven“ závazek k výpůjčce vypůjčené věci za stejných 
podmínek jako v minulém závazku (přesto se nicméně bude lišit přinejmenším doba plnění). 
K tomu obdobně viz Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, 
str. 295. 
30 Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1134. 
31 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 372 a 373 či Knapp, V. Splnění závazků a jiné 
způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 295. 
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jiného, než co přísluší k jeho pohledávce, a dlužník nemůže být nucen, aby 

poskytl něco jiného, než co je dlužen. Totéž platí o místě, čase a způsobu 

splnění.“ Citované ustanovení souvisí s obecnými § 1721 a § 1908 OZ a 

v podstatě je doplňuje o výslovné zdůraznění závazných hranic závazku - 

dlužník plní a věřitel je oprávněn požadovat pouze plnění, jež je předmětem 

závazku, a to za podmínek vymezených daným závazkem (k tomu rovněž viz 

část 4.7 týkající se řádného plnění níže).  

 

 Jakkoli předcházející úprava obdobné ustanovení neobsahovala, což 

zdůrazňuje i důvodová zpráva k OZ,32 dané zásady se z povahy závazku 

samotného i s ohledem na další obecná ustanovení závazkového práva 

aplikovaly i před přijetím OZ. Jedná se v podstatě o vyjádření obecného 

pravidla, že věřitel zásadně není povinen přijmout jiné než řádné plnění. 

 

 Uvedené pravidlo nicméně nelze chápat bezvýhradně, neboť sám OZ 

stanoví na řadě míst zvláštní pravidla plnění, která uvedenou zásadu 

s ohledem na praktické potřeby do určité míry relativizují, když nutí věřitele 

přijmout i takové plnění, které jeho pohledávce formálně zcela neodpovídá.33 

Jako příklad lze uvést povinnost věřitele přijmout za daných podmínek § 1930 

odst. 2 OZ i částečné plnění či povinnost věřitele přijmout i opožděné plnění 

dlužníka (pokud tedy neuplatní své právo ukončit závazek odstoupením od 

smlouvy) či možnost odepřít plnění při vzájemných plněních podle § 1911 a 

§ 1912 OZ. Některé odchylky jsou poté stanoveny i v rámci úpravy 

jednotlivých typických závazků. Zde lze odkázat například na povinnost 

objednatele převzít stavbu i s ojedinělými drobnými vadami podle § 2628 OZ. 

 

 V odborné teorii byla dále diskutována otázka, zda je věřitel povinen 

přijmout plnění závazku naturálního (typicky promlčené závazky, závazky 

z her, sázek a losů podle § 2873 a násl. OZ atd.) a závazku relativně 

neplatného. V případě naturálních obligací panuje shoda, že věřitel je povinen 
                                            
32 Srov. důvodovou zprávu k § 1908 - § 1910 OZ publikovanou na portálu www.justice.cz, str. 
459 a 460. 
33 Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 856 a 857. 

http://www.justice.cz/
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takové plnění přijmout, neboť se stále jedná o plnění existujícího dluhu, a tedy 

plnění po právu.34 V případě relativní neplatnosti právního jednání, kterou OZ 

v § 586 - § 588 obecně upřednostňuje před neplatnosti absolutní, je poté třeba 

rozlišit, kdo by se mohl relativní neplatnosti dovolat. Pokud je takovou osobou 

věřitel, plnění přijmout nemusí, přičemž se dovozuje, že tímto odmítnutím se 

současně implicitně dovolává relativní neplatnosti dané smlouvy. Pokud se 

však relativní neplatnosti může dovolat dlužník, je naopak věřitel povinen 

nabízené plnění přijmout, přičemž dlužník tím, že plní, současně vyjadřuje 

svoji vůli se relativní neplatnosti nedovolávat.35  

 

 S uvedenými závěry souhlasím s výhradou, že v praxi ne každé 

odmítnutí plnění věřitelem bude současně implicitním dovoláním se relativní 

neplatnosti smlouvy/závazku. I dovolání se relativní neplatnosti musí splňovat 

základní náležitosti právního jednání stanovené v § 545 a násl. OZ, zejména 

požadavky určitosti, srozumitelnost a existence vůle jednající osoby a rovněž 

požadavek na to, aby nebyly pochybnosti o tom, co jednající osoba chtěla 

projevit. Zejména v těch případech, kdy bude věřitel oprávněn odmítnout 

nabízené plnění i z jiných důvodů (např. pro jeho vady apod.), prosté 

odmítnutí plnění věřitelem bez současného výslovného projevu vůle 

směřujícího k dovolání se relativní neplatnosti dle mého názoru nemusí být 

pro takové účinky dostačující.  

 

 V souvislosti s povinností dlužníka plnit a věřitele požadovat jen to, co 

je předmětem daného závazku, je vhodné upozornit na několik situací, kdy 

shodnou vůli obou stran dojde k uspokojení závazku poskytnutím i jiného, než 

původně smluveného plnění. 

 

 V prvé řadě se jedná o dání místo splnění (tzv. datio in solutum), které 

je v převažujícím náhledu chápáno jako dohoda dlužníka s věřitelem, na 

                                            
34 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 372 či Knapp, V. Splnění závazků a jiné 
způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 46. 
35 Viz tamtéž. 
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jejímž základě poskytuje dlužník jiné plnění, než ke kterému byl zavázán.36 

Právní povaha tohoto institutu bývá někdy ztotožňována se smlouvou dlužníka 

a věřitele o změně předmětu závazku s jejím následným splněním,37 v jiných 

případech je označována spíše jako faktická dohoda o zvláštním způsobu 

plnění, které vede k zániku závazku.38 Aplikovatelná judikatura Nejvyššího 

soudu přitom zřejmě připouští oba výše uvedené výklady.39 Bez ohledu na 

možná teoretická pojetí institutu datio in solutum je dle mého názoru 

podstatné, že se v každém případě musí jednat o určitou dohodu mezi 

věřitelem a dlužníkem (neboť věřitel proti své vůli nemůže být - vyjma několika 

výše uvedených zákonných výjimek - nucen přijmout jiné plnění, než které je 

předmětem závazku), přičemž přijetím náhradního plnění věřitelem dochází 

k zániku daného závazku.40  

 

 Datio in solutum je rovněž nutno striktně rozlišovat od situace, kdy 

věřitel přijme jiné než původně smluvené plnění, aniž by při vynaložení 

náležité péče objektivně mohl a měl vědět, že se jedná o jiné plnění (tzv. 

plnění aliud). V takovém případě ke splnění nedochází, plněním aliud závazek 

nezaniká a dlužník se dostává do prodlení.41 V praxi může být někdy rovněž 

obtížné odlišit plnění aliud (tj. plnění zcela jiné věci bez účinků splnění) od 

pouhého vadného plnění, které spadá do režimu odpovědnosti dlužníka za 

vady.42 

 
                                            
36 Srov. Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 377. Obdobně viz Fiala, J., Kindl, M. a kol. 
Občanský zákoník. Komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 1034 a 1035 
či Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 66. 
37 Viz Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 66 či Švestka, 
J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 1. vydání. Praha: 
Wolters Kluwer, 2014, str. 377. 
38 Viz Fiala, J., Kindl, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer, 2009, str. 1034 a 1035. 
39 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 2340/2010 ze dne 23. 5. 2012. 
40 Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 848. 
41 Viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 377. 
42 Srov. Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–
2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 847. 
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 V neposlední řadě považuji za vhodné zmínit institut dání ke splnění 

(tzv. datio solutionis causa). Jedná se o zvláštní situaci, kdy dlužník poskytne 

věřiteli určitou věc či na něj například převede pohledávku, jejímž zpeněžením 

má dojít k uspokojení původního dluhu (tzv. datio solutionis causa). Jde tedy 

v podstatě o smlouvu mezi dlužníkem a věřitelem o opatření splnění 

dlužníkova dluhu vůči věřiteli.43 Poskytnutý předmět je pouze prostředkem, 

jehož pomocí si věřitel opatří příslušné plnění, jež je předmětem daného 

závazku (např. zpeněží věc za částku, kterou mu je dlužník povinen uhradit).44 

Teprve tímto okamžikem dojde ke splnění daného dluhu. Pro úplnost je třeba 

zdůraznit, že ani v tomto případě samozřejmě věřitel není povinen takovou 

dohodu s dlužníkem uzavřít a může trvat na poskytnutí plnění přímo 

dlužníkem v souladu s daným závazkem.  

 

 Obecně rovněž platí, že věřitel nemá povinnost přijmout plnění 

směnkou, šekem či otevřením akreditivu namísto peněžitého obnosu, který 

má být plněn. Strany si nicméně samozřejmě mohou ujednat jinak, přičemž 

v takovém případě se (pokud si nesjednají jinak) uplatní pravidla uvedená 

v § 1909 OZ. Podle tohoto ustanovení platí, že pokud dlužník použil ve shodě 

se smlouvou jako prostředek placení směnku, nemá samotné vystavení 

směnky vliv na trvání peněžitého dluhu. Věřitel však v takovém případě může 

na dlužníku požadovat plnění dluhu, jen pokud nemohl dosáhnout splnění ze 

směnky (obdobně viz čl. 7:107 (2) PECL a čl. III.–2:108 (2) DCFR).45 Pokud 

však věřitel takového splnění dosáhl, považuje se dluh za splněný již 

vystavením směnky. To platí i tehdy, byl-li otevřen akreditiv, vystaven šek 

nebo v jiných obdobných případech. 

 

 Uvedené ustanovení § 1909 OZ v podstatě vychází z dosavadního 

§ 334 ObchZ, přináší však určitý posun ve vztahu k otázce opožděnosti 

plnění. Pokud se totiž věřitel ze směnky, šeku či akreditivu uspokojí, považuje 

se dluh za splněný zpětně již k okamžiku vystavení směnky či šeku, resp. 
                                            
43 Srov. Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 69 a 70.  
44 Obdobně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 377. 
45 Oproti tomu čl. 6.1.7 (2) Zásad UNIDROIT uvedené pravidlo výslovně nestanoví. 
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otevření akreditivu. Dlužník by se tedy (bez ohledu na skutečné proplacení 

peněz) v případě včasného vystavení směnky, šeku či otevření akreditivu 

patrně neměl nikdy dostat do prodlení.46  

 

 K alternativním závazkům a tzv. alternativě facultas lze poté plně 

odkázat na část 4.2.1 níže. 

 

   

4.1.4. K vzájemným plněním  
 
 OZ ve svých § 1911 až § 1913 obsahuje zvláštní pravidla pro případ 

tzv. vzájemných plnění obou stran. Zatímco § 1911 OZ se týká vzájemných 

plnění, která si strany mají poskytnout současně, § 1912 a § 1913 OZ 

dopadají na případy, kdy vzájemná plnění nespadají v jeden okamžik. 

Předmětná úprava do značné míry vychází z dosavadního § 325 a § 326 

ObchZ, dochází v ní však k určitému zpřesnění a doplnění. Obdobnou 

úpravu obsahují i evropské unifikační kodexy (srov. čl. 8:105 PECL, resp. 

čl. III.–3:401 a III.–3:505 DCRF) a některé zahraniční úpravy (srov. např. 

§ 320 a § 321 německého BGB). ObčZ obsahoval mírně odlišnou úpravu ve 

svém § 560. 

 

 

4.1.4.1. K možné aplikaci § 1911 a § 1912 mimo synallagmatické 

závazky 

 

 V odborné teorii nepanuje úplná shoda, zda mají být § 1911 a § 1912 

OZ aplikovatelné pouze na tzv. synallagmatické závazky či zda je třeba 

kategorii vzájemných závazků ve smyslu těchto ustanovení chápat jako širší 

skupinu.  

 

                                            
46 Viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 1. 
vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 375. 
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 Za synallagmatické závazky jsou obecně označovány závazky, kdy 

jsou obě strany zavázány k takovým vzájemným plněním, jež jsou současně 

vzájemně podmíněná, resp. jsou vzájemně funkčně a hodnotově natolik 

propojená tak, že je lze označit za protiplnění (tzv. „něco za něco‟). Za typický 

příklad synallagmatického závazku je možné označit koupi při současném 

předání věci a zaplacení kupní ceny. Ne všechny dvoustranné závazky lze 

tedy považovat za synallagmatické.47 

 

 Závěr o tom, že jak § 1911, tak § 1912 OZ jsou aplikovatelné pouze na 

synallagmatické závazky, zastává například J. Šilhán.48 A. Bányaiová hovoří 

o synallagmatických závazcích pouze v souvislosti s § 1911 OZ, zatímco 

u § 1912 zdůrazňuje již pouze požadavek na vzájemnost plnění (když 

závazky, u nichž má jedna strana plnit předem, nepovažuje z povahy věci za 

synallagmatické).49 Oproti tomu J. Kovařík (ve vztahu k předcházející úpravě 

ObchZ) nezužoval dopad ani jednoho z obdobných ustanovení § 325 a § 326 

ObchZ pouze na synallagmatické závazky a v obou případech vyžadoval 

pouze mírnější požadavek vzájemnosti plnění.50 

 

 Dosavadní judikatura k § 325 a § 326 ObchZ dává za pravdu spíše 

výkladu zastávanému J. Šilhánem, tj. že obě ustanovení dopadají pouze na 

vzájemně podmíněné, tedy synallagmatické závazky. Konkrétně ve svém 

rozhodnutí sp. zn. 32 Cdo 1596/2010 ze dne 20. 7. 2010 k tomu Nejvyšší 

soud výslovně uvedl, že: „Citovaná ustanovení § 325 a § 326 obch. zák. 

upravují tzv. synallagmatické závazky, za něž jsou označovány ty 

dvoustranné závazky, v nichž plnění obou stran je na sebe vzájemně vázáno 

(povinnost plnit je podmíněna současným protiplněním). Jde tedy nejen 

o vzájemnost práv a povinností, ale i o vzájemnou podmíněnost plnění...“ 

                                            
47 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 4101/2010 ze dne 22. 12. 2012. 
48 Viz J. Šilhán in Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 857 a 862. 
49 Viz A. Bányaiová in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - 
Svazek V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 378 a násl. 
50 Viz J. Kovařík in Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. II. díl. 
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 1403 a násl.  
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Obdobný výklad § 325 a § 326 vyplývá i z dalších rozhodnutí Nejvyššího 

soudu.51 Mírně upravené znění § 1911 a § 1912 OZ dle mého názoru nedává 

příliš oporu pro odklon od této judikatury. Z tohoto důvodu je na místě spíše 

opatrnější výklad citovaných ustanovení s tím, že jejich aplikace na vzájemné, 

avšak dostatečně nepodmíněné, plnění, může být relativně problematická.  

 

 Pro úplnost je vhodné dodat, že vzájemná podmíněnost (synallagma) 

může vyplývat buď ze smlouvy, nebo přímo ze zákona.52 Judikatura 

Nejvyššího soudu ve vztahu k předcházející úpravě dovodila, že 

synallagmatický závazek ze zákona vzniká například odstoupením od 

smlouvy ve vztahu k plněním, které si strany poskytly před tímto odstoupením, 

podle § 457 ObčZ (nyní § 2993 OZ) či ve vztahu k leasingové smlouvě podle 

§ 351 odst. 2 ObchZ.53  

 

 Ze smlouvy vzájemná podmíněnost plnění může vyplývat relativně 

jednoznačně, a to jak v případě plnění spadajících v jeden okamžik (například 

zaplacení kupní ceny k předání věci), tak v případě plnění časově rozdílných 

(například předání věci následujícího dne po složení kupní ceny do notářské 

úschovy). Oproti tomu pokud by povinnost zaplatit kupní cenu nebyla 

s povinností předat kupovanou věc ve smlouvě nijak provázána či byla 

například hrazena úvěrem, o synallagma již nepůjde.54 Rovněž pokud se 

jedna strana například zavázala umožnit druhé straně vykonávat určitou 

činnost v daném místě (například exkluzivně fotografovat a natáčet svatby a 

další události) a druhá strana se zavázala platit za to měsíčně úplatu, nebude 

                                            
51 Ve vztahu k oběma ustanovením viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 143/2012 
ze dne 13. 3. 2012. Ve vztahu k § 325 ObchZ dále např. viz rozhodnutí Nejvyššího soudu 
sp. zn. 23 Cdo 2389/2012 ze dne 29. 8. 2013. 
52 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 2389/2012 ze dne 29. 8. 2013. 
53 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 2389/2012 ze dne 29. 8. 2013, 
rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 
sp. zn. 31 Cdo 2250/2009 ze dne 14. 7. 2010, rozhodnutí Nejvyššího soudu 
sp. zn. 32 Cdo 1596/2010 ze dne 20. 7. 2010 či stanovisko občanskoprávního a obchodního 
kolegia Nejvyššího soudu sp. zn. Cpjn 204/2007 ze dne 8. 9. 2010. 
54 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 2169/99 ze dne 15. 8. 2000. Obdobně viz 
Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I., II. 2. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1648. 
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toto plnění dle judikatury Nejvyššího soudu možné chápat jako vzájemně 

podmíněné ve smyslu citovaných ustanovení.55  

 

 V některých případech však může být vzájemná podmíněnost obou 

plnění relativně obtížně určitelná. V každém jednotlivém případě tak bude 

třeba vyjít z konkrétních okolností, charakteru daného závazku a jednotlivých 

plnění, účelu smlouvy, vůle smluvních stran apod. Jednoznačný návod 

s ohledem na nevyčerpatelné množství všech v úvahu připadajících možností 

dle mého názoru v podstatě poskytnout nelze. 

 

 Pro úplnost je vhodné dodat, že u více dílčích plnění v rámci jednoho 

závazku je nutné posuzovat vzájemnost (a to jak v případě § 1911 OZ, tak 

v případě § 1912 OZ) vždy ve vztahu k příslušným dílčím plněním. Pokud se 

tedy v rámci závazku jedna strana zaváže dodat určité zboží na etapy a druhá 

strana se zaváže ji za každou etapu zvlášť zaplatit, bude možné aplikovat 

§ 1911 OZ (pokud je dílčí platba navázána na okamžik předání zboží v dané 

etapě) či § 1912 OZ (pokud splatnost dílčích plateb nastane až později po 

dodání zboží) vždy ve vztahu k příslušným dílčím synallagmatickým plněním 

(tj. dílčí platba - dílčí dodání zboží v rámci dané etapy). Jedno dílčí plnění 

(například dílčí platbu) v takovém případě dle mého názoru nelze vztahovat 

k celému plnění druhé strany a například na základě toho dovozovat, že tato 

jedna dílčí platba představuje plnění napřed vůči celému plnění protistrany ve 

smyslu § 1912 OZ.56 

 

 

4.1.4.2.  K námitce nesplněné smlouvy 

 

 Podle § 1911 OZ platí, že: „Mají-li si strany navzájem plnit zároveň, 

může splnění požadovat jen ta strana, která sama dluh již splnila, nebo je 

ochotna a schopna splnit dluh současně s druhou stranou.“ Citované 

                                            
55 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 4101/2010 ze dne 22. 11. 2012. 
56 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 863. 
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ustanovení upravuje tzv. námitku nesplněné smlouvy (exceptio non adimpleti 

contractus, Einrede des nicht erfüllten Vertrags) a dopadá na ty případy, kdy 

si strany mají vzájemné plnění poskytnout současně, typicky půjde 

o zaplacení oproti předání, koupě z ruky do ruky apod. Jedná se o tzv. 

funkcionální synallagma (vzájemnou podmíněnost plnění za trvání 

závazkového právního vztahu), kdy jedna strana nemůže požadovat plnění 

bez současného poskytnutí protiplnění.57  

 

 Přestože to ze znění daného ustanovení přímo nevyplývá, jeho cílem 

dle mého názoru není zakotvit pravidlo, jak mají strany plnit, ale poskytnout 

dané straně jistotu, že pokud bude plnit, dostane i řádné a včasné plnění 

z druhé strany. Souhlasím proto s výkladem, že předmětné ustanovení 

dopadá pouze na případy, kde jedna strana má důvodné a objektivní 

pochybnosti o ochotě, připravenosti, způsobilosti či schopnosti druhé strany 

poskytnout řádně a včas plnění.58 Současně platí, že příslušná strana musí 

být objektivně a prokazatelně ochotna a zejména schopna plnit (§ 325 ObchZ 

vyžadoval dokonce schopnost a připravenost strany plnit).59 

 

 Uvedené ustanovení má rovněž procesní dopady. Soudní praxe je 

v případě vzájemně podmíněných (synallagmatických) závazků relativně 

konstantní v tom, že požadavek jedné strany, aby jí bylo druhou stranou 

vráceno plnění, jež jí poskytla, může uspět, jen je-li žadatelem navenek 

deklarována i připravenost vrátit to, co na základě takové smlouvy obdržel od 

druhé smluvní strany on sám. Pokud poté žalobní návrh sám neumožňuje 

soudu, aby vzájemnou vázanost nároků mohl vyjádřit ve výroku rozsudku, 

nemůže žaloba uspět.60  

                                            
57 V teorii se dále rozeznává i tzv. genetické synallagma, tj. vzájemná podmíněnost plnění 
dohodnutá při vzniku smlouvy, kdy jedna strana je zavázána k plnění, jen když se druhá 
strana stane zavázanou k protiplnění - viz Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a 
kol. Občanský zákoník I., II. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1648.  
58 Shodně viz Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. II. díl. 
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 1404. 
59 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 379. 
60 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 2325/2013 ze dne 25. 3. 2014 či 
rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 52/2002 ze dne 30. 6. 2004. 

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__320.html
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 Část odborné veřejnosti se k této judikatuře vymezuje relativně kriticky 

a vyslovuje se (mj. i s odkazem na přístup německé doktríny a rovněž 

s odkazem na inspirační zdroj v podobě ABGB) pro výklad, který by umožnil 

vznesení námitky nesplněné smlouvy i jako námitky čistě procesní. V takovém 

případě pokud by námitka nesplněné smlouvy vznesena nebyla, soud by 

žalovanému uložil povinnost splnit dluh, i pokud by vzájemné protiplnění 

nebylo poskytnuto a žalující to v návrhu ani netvrdil.61 Část odborné veřejnosti 

naopak považuje stávající přístup judikatury za správný a odpovídající dikci a 

smyslu právní úpravy. V této souvislosti poukazuje i na obdobnou rozhodovací 

praxi předválečného Nejvyššího soudu, kterou současně vyvrací odkazy 

prvního názorového proudu na ABGB.62  

 

 Jakkoli se domnívám, že a priori nelze vyloučit ani jeden z uvedených 

teoretických výkladů, podstatné je zejména to, že nová úprava OZ nedává 

žádný významný důvod k tomu, aby bylo v tomto ohledu možné očekávat 

změny v dosavadní ustálené rozhodovací praxi Nejvyššího soudu. Lze tedy 

předpokládat, že požadavky na vyjádření vzájemnosti v žalobě se 

v rozhodovací praxi soudů měnit nebudou. K § 457 ObčZ, resp. navazujícímu 

§ 2993 OZ, lze poté odkázat i na 6.9 níže, kde je o této problematice 

pojednáno v souvislosti s odstoupením od smlouvy. 

 
 
 
4.1.4.3.  K tzv. námitce nejistoty 

 

 Podle § 1912 OZ platí, že: „(1) Kdo má plnit při vzájemném plnění 

napřed, může své plnění odepřít až do té doby, kdy mu bude vzájemné plnění 

poskytnuto nebo zajištěno; to však jen tehdy, je-li plnění druhé strany 

                                            
61 Tento výklad zastává například F. Melzer in Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký 
akademický komentář. 2. svazek. § 488-880. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 1623 a 
1624 a jako možný jej připouští i J. Šilhán in Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. 
Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2014, str. 859. 
62 Tento výklad zastává například A. Bányiaová in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. 
Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 380. 
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ohroženo okolnostmi, které u ní nastaly, které mu nebyly a neměly být známy, 

když smlouvu uzavřel. (2) V případě uvedeném v odstavci 1 lze také 

poskytnout dodatečnou přiměřenou lhůtu k splnění nebo k zajištění plnění a 

po jejím marném uplynutí odstoupit od smlouvy.“  

 

 Citované ustanovení upravuje tzv. námitku nejistoty žalobce 

(Unsicherheitseinrede) a oproti § 1911 OZ dopadá na ty případy, kdy si strany 

vzájemné plnění neposkytují najednou a jedna z nich naopak podle smlouvy 

(či zákona) má plnit předem. Právě tato předem plnící strana poté může za 

kumulativního naplnění několika předpokladů vyjádřených v citovaném 

ustanovení odepřít plnění.  

 

 Kromě základní podmínky vzájemnosti plnění, podmíněnosti plnění 

(k tomu viz výše) a rovněž toho, že daná strana má plnit napřed, je v OZ 

stanovena zejména podmínka, že plnění druhé strany musí být ohroženo. 

Toto plnění tedy musí být objektivně nejisté, jedná se o situaci, kdy se oproti 

stavu v době uzavření smlouvy pravděpodobnost jeho dosažení objektivně 

snížila. Nejedná se však o plnění nemožné, když taková situace by vedla 

k zániku závazku v souladu s § 2006 odst. 1 OZ.63 

 

 Příčina tohoto ohrožení dále musí spočívat v relevantních okolnostech 

na straně dlužníka, ať již okolnostech právních či faktických. Dle mého názoru 

se může typicky jednat o ztrátu či odepření udělení potřebného povolení 

dlužníka k vykonávání určité činnosti nezbytné pro poskytnutí plnění, odchod 

klíčových zaměstnanců a související ztrátu know how, ztrátu klíčového 

subdodavatele, prodej či zničení výrobního zařízení dlužníka, zavedení 

nových administrativních opatření, jež vylučují dodržení termínu plnění, přijetí 

pozdější legislativy vyžadující určitá povolení, jimiž dlužník nedisponuje, nebo 

                                            
63 Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 863. 
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kladoucí na danou činnost vyšší nároky, jež dlužník objektivně v čase do 

plnění není schopen splnit apod.64  

 

 Může se přitom jednat i o okolnosti ryze subjektivní, například pokud 

v mezidobí od uzavření smlouvy získá dlužník výhodnější zakázku, na kterou 

bude muset (resp. bude chtít) nasadit zdroje původně určené k plnění daného 

dluhu či pokud z nějakého subjektivního důvodu nezačne včas s přípravami 

na plnění a je zřejmé, že plnění nebude schopen v daném čase poskytnout 

apod.65 Judikatura Nejvyššího soudu ve vztahu k předcházející úpravě 

§ 326 ObchZ ostatně dovodila, že aplikovatelnost tohoto ustanovení přichází 

v úvahu právě v případech objektivního očekávání strany, že druhá strana 

nebude plnit svůj závazek vzhledem k nedostatku své způsobilosti poskytnout 

plnění nebo vzhledem ke svému chování při přípravě plnění závazku.66 

 

 V neposlední řadě § 1912 OZ stanoví podmínku, že tyto relevantní 

okolnosti na straně dlužníka nebyly, resp. ani neměly být, předem plnící 

straně známy při uzavírání smlouvy. Jedná se tedy o zakotvení objektivní 

podmínky neznalosti i nepředvídatelnosti daných okolností.67 Zatímco výklad 

kritéria neznalosti dle mého názoru nebude v praxi činit zas takové obtíže, o to 

větším problémem může být naopak posouzení naplnění podmínky objektivní 

nepředvídatelnosti, kde se střetávají dva odlišné zájmy. 

 

 Předně každá strana při uzavírání smlouvy (a to zejména v případě 

složitějších smluvních vztahů, kde se jedná o plnění vyšší hodnoty a 

ekonomického významu) s přihlédnutím ke všem okolnostem pravidelně 

zvažuje výhodnost či nevýhodnost uzavření daného závazku, a to i s ohledem 

na všechna rizika, která lze v průběhu plnění závazku očekávat. Tato rizika se 
                                            
64 Obdobně viz Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. II. díl. 
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 1405 či Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. 
Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2014, str. 863. 
65 Viz tamtéž. 
66 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 2636/2010 ze dne 19. 2. 2010. 
67 Viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). 
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 864. 
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poté promítají do podoby daného kontraktu, jeho ceny, zajištění apod. Cílem 

§ 1912 OZ poté jistě není nahrazovat takovéto obchodní úvahy dané strany 

při uzavírání smlouvy. V této souvislosti je dle mého názoru nutné podpůrně 

vyjít i z § 4 odst. 1 OZ (podle něhož se má se za to, že každá svéprávná 

osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a 

opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat) a 

rovněž z § 5 odst. 1 OZ (podle něhož kdo se veřejně nebo ve styku s jinou 

osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo 

stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je 

s jeho povoláním nebo stavem spojena). Pokud tedy strana uzavírající 

smlouvu objektivně zanedbá prověření schopnosti druhé strany, které po ní 

vzhledem ke všem okolnostem bylo možné objektivně požadovat, nebude 

následně oprávněna uplatnit námitku nejistoty a odepřít své plnění. 

 

 Výše uvedené však jistě neznamená, že by smluvní strana před 

uzavřením každé smlouvy musela provádět důkladné due diligence za účelem 

vyloučení všech teoreticky v úvahu přicházejících pochybností o tom, že by 

druhá strana teoreticky nemusela být schopná v budoucnu plnit. Stále je dle 

mého názoru třeba mít na paměti základní axiom, že pokud jedna ze stran 

dobrovolně uzavře smlouvu, nese rovněž odpovědnost za její dodržení. Při 

posuzování objektivní nepředvídatelnosti ve smyslu § 1912 OZ je rovněž třeba 

zohlednit § 7 OZ, podle kterého se má za to, že kdo jednal určitým způsobem, 

jednal poctivě a v dobré víře.  

 

 Spravedlivý výklad podmínky nepředvídatelnosti ve smyslu § 1912 OZ 

bude tedy relativně obtížným úkolem pro soudní praxi, která bude muset 

nalézt vhodnou hranici mezi výše uvedenými požadavky. Ty jsou oba 

bezesporu zcela legitimní, současně však do značné míry protichůdné. Při 

posuzování dodržení určité objektivně požadovatelné ostražitosti stran bude 

v každém případě nutné zohlednit okolnosti konkrétní situace, složitost a 

povahu daného kontraktu, fundovanost a pozici subjektů daného závazku 

apod. Přesto jistě nelze vyloučit řadu hraničních situací. V této souvislosti 

může být významné, že odpovědnost za případné nesprávné posouzení 
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relevantních okolností bude vždy ležet na straně, jež plnění odepřela 

nedůvodně.68 

 

 Pokud se strana, která má v případě vzájemných závazků plnit předem, 

rozhodne využít postupu dle § 1912 OZ, může odepřít plnění až do té doby, 

kdy jí bude vzájemné plnění poskytnuto nebo zajištěno. Po dobu oprávněného 

odepření plnění není tato strana v prodlení. Tato doba skončí nejpozději 

poskytnutím plnění druhé strany či poskytnutím dostatečného zajištění plnění 

druhé strany. Podoba tohoto zajištění se dle mého názoru bude lišit zejména 

v závislosti na relevantních okolnostech vzbuzujících objektivní pochybnosti 

schopnosti strany plnit.  

 

 Tak například v případě ztráty či nezískání povolení strana nakonec 

získané povolení předloží, v případě zničení výrobních strojů poskytne důkaz 

o nákupu nových strojů, v případě ztráty subdodavatele jej nahradí jiným 

stejně kompetentním subdodavatelem, v případě pochybností o platební 

schopnosti strany sjedná bankovní záruku u renomované banky či otevře 

akreditiv v plné výši peněžitého plnění apod. Možností je jistě mnoho, přičemž 

dostatečnost předloženého zajištění bude nutné vždy posuzovat ve vztahu 

k charakteru objektivních pochybností o daném plnění. Pokud se tyto 

pochybnosti vyskytovaly pouze k části plnění, mohlo by být (s přihlédnutím 

k povaze daného plnění a všem okolnostem) dostatečné i zajištění pouze této 

části plnění (výslovné pravidlo v tomto směru obsahuje např. čl. III.–3:401 (4) 

DCFR).69  

 

 Jiným případem může být nicméně situace, kdy se pochybnosti týkaly 

celého plnění, přičemž strana je následně odstranila pouze ve vztahu k části 

plnění (částečně plnila či poskytla zajištění k části plnění). V odborné teorii 

převládá pro tyto případy názor, že druhá strana může v těchto případech 

                                            
68 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 865. 
69 Podle čl. III.–3:401 (4) DCFR v podstatě platí, že strana může odepřít plnění zcela nebo 
částečně vždy podle objektivních okolností daného případu. 
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odpírat plnění až do doby, kdy jí bude poskytnuto celé plnění či zajištění 

celého plnění.70  

 

 Osobně se však domnívám, že bude vždy nutné vyjít z konkrétní 

povahy daného plnění i povahy daného závazku, když plošné uplatnění výše 

uvedeného pravidla neumožňuje pružně reagovat na zvláštní okolnosti 

každého smluvního vztahu. Aplikace daného pravidla je jistě na místě 

například u těch závazků, kde věřitel podle § 1930 odst. 2 OZ není povinen 

přijmout částečné plnění (k tomu viz část 4.2.2 níže), stejně jako v dalších 

případech, kdy by při částečném plnění či zajištění nebylo spravedlivé 

požadovat po odpírající straně její plnění. Lze si ale představit i situace, kdy 

může být praktické, aby se právo druhé strany odepřít plnění úměrně zkrátilo 

jen na nezajištěnou část jejího plnění. Tak například osobně nevidím příliš 

důvod pro to, aby strana dodávající předem určité zboží mohla nadále odpírat 

dodání kompletně celé dodávky i za situace, kdy druhá strana v návaznosti na 

odepření plnění poskytla úhradu například za 90 % zboží. 

 

 Pro úplnost je vhodné dodat, že nesouhlasím ani s možným 

restriktivním výkladem pojmu zajištění v § 1912 OZ ve smyslu § 2010 OZ, tj. 

ve smyslu zavázání se třetí osoby věřiteli nebo ve prospěch věřitele za 

dlužníkovo plnění či poskytnutí majetkové jistoty třetí osobou ve prospěch 

věřitele.71 Takový výklad by dle mého názoru vůbec neodpovídal skutečným 

potřebám jednotlivých závazků a obchodní praxe. Předmětný výklad ostatně 

nebyl zastáván ani k pojmu zajištění uvedenému v předcházejícím 

                                            
70 Srov. Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek. § 488-880. 
1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 1623. Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a 
kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 
str. 382. 
71 K tomuto možnému výkladu viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. 
Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 866. 
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§ 326 ObchZ72 a nelze jej dovodit ani ve vztahu k obdobným ustanovením 

v evropských unifikačních kodexech.73 

 

 V odborné teorii byla rovněž nastíněna polemika, zda je v případě 

odepření plnění podle § 1912 odst. 1 OZ nutné, aby odpírající strana o tomto 

druhou stranu informovala, či zda je toto právo možné vykonat pouhým holým 

odepřením plnění.74 OZ v tomto ohledu žádnou zvláštní notifikační povinnost 

nestanoví. Oproti tomu například čl. III.-3:401 (3) DCFR bezodkladnou 

notifikační povinnost strany odpírající plnění zakotvuje a současně výslovně 

zdůrazňuje, že odpírající strana odpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou druhé 

straně porušením této notifikační povinnosti. Takový přístup se dle mého 

názoru jeví mnohem racionálnějším, neboť bez notifikace odepření plnění 

podle § 1912 odst. 1 OZ druhá strana nemusí o pravém důvodu neplnění 

první stranou objektivně vůbec vědět, a nemá tak ani možnost přijmout včas 

nezbytná opatření k rozptýlení pochybností o její schopnosti plnit.  

 

 Je otázkou, zda by obdobné pravidlo o informační povinnosti nebylo 

možné dovodit i z obecných ustanovení OZ (zejména z obecné zákonné 

prevenční povinnosti dle § 2900 OZ v kontextu obecné povinnosti jednat 

v právním styku poctivě dle § 6 odst. 1 OZ). Domnívám se, že ano, a 

souhlasím proto s výkladem zastávaným J. Šilhánem, podle něhož sice nelze 

vyloučit odepření plnění podle § 1912 odst. 1 OZ i bez současné notifikace 

této skutečnosti druhé straně, odpírající strana by nicméně pro tyto případy 

s odkazem na výše uvedená ustanovení měla odpovídat za škodu vzniklou 

takovým postupem druhé straně.75 Tento výklad v podstatě odpovídá pravidlu 

zakotvenému v čl. III.-3:401 (3) DCFR. Pro úplnost je vhodné dodat, že při 

                                            
72 Viz Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. II. díl. 1. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 1404 a násl.  
73 Např. z komentáře k čl. III.–3:401 DCFR nelze vyčíst žádné omezení povahy zajištění 
upraveného v odstavci třetím tohoto ustanovení (srov. komentář k čl. III.-3:401 DCFR 
dostupný na http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf). 
74 Viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). 
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 865 a 866. 
75 Viz J. Šilhán in Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 866. 
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postupu podle § 1912 odst. 2 OZ (k tomu viz níže) bude notifikace 

pochopitelně zcela nezbytná. 

 

 Pokud strana odepře plnění podle § 1912 odst. 1 OZ, může současně 

poskytnout druhé straně dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění a po jejím 

marném uplynutí odstoupit od smlouvy. V této souvislosti je vhodné upozornit 

i na § 2002 odst. 2 OZ, který zakotvuje právo strany odstoupit od smlouvy 

v případě anticipovaného podstatného porušení smlouvy druhou stranou. 

Předpoklady pro aplikaci § 2002 odst. 2 OZ jsou nicméně oproti 

§ 1912 odst. 2 OZ odlišné. Ustanovení § 2002 odst. 2 OZ dopadá na všechny 

závazky (nejenom na závazky synallagmatické), nevyžaduje podmínku plnění 

napřed a namísto ohrožení plnění musí z chování druhé strany nepochybně 

vyplynout, že poruší smlouvu podstatným způsobem.  

 

 V neposlední řadě je nutné upozornit i na § 1913 OZ, podle něhož platí, 

že: „Jedna strana nemůže odepřít plnění ani odstoupit od smlouvy proto, že 

dluh druhé strany vzniklý z jiného právního důvodu nebyl splněn 

řádně a včas.“ Uvedené ustanovení v podstatě přejímá dosavadní 

§ 326 odst. 3 ObchZ a zdůrazňuje aplikovatelnost § 1912 a § 1913 OZ pouze 

na plnění v rámci jednoho závazku a rovněž zásadu nezávislosti jednotlivých 

závazků. 

 

   

4.1.5. K obecné povinnosti dlužníka splnit dluh na svůj náklad a 
nebezpečí a řádně a včas  

 
OZ ve svém § 1908 odst. 2 stanoví, že: „Dlužník musí dluh splnit na 

svůj náklad a nebezpečí řádně a včas.“ Jedná se o obecné pravidlo, které se 

dále promítá do řady dalších ustanovení řešících jak samotné splnění (jež 

jsou blíže popsány v této práci níže), tak následky toho, že dlužník svůj dluh 

plnil v rozporu s uvedeným pravidlem, ať se již jedná o odpovědnost za vady, 

odpovědnost z prodlení, odpovědnost za škodu atd.  
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Pokud se týče povinnosti řádného a včasného plnění, lze 

v podrobnostech odkázat na části 4.5 a 4.7 této práce níže, kde je tato 

problematika rozebrána podrobněji. Povinnost dlužníka plnit na své nebezpečí 

poté odráží samotnou podstatu plnění dluhu, tj. že je to právě dlužník, na 

němž vázne břemeno splnit, a právě on by tedy měl vlastními silami usilovat 

o zproštění se tohoto břemene.76 Obdobný závěr dle mého názoru v podstatě 

platí i pro povinnost dlužníka plnit na svůj náklad.  

Nelze samozřejmě vyloučit, že si strany sjednají, že určitá rizika ponese 

věřitel. Může se přitom jednat jak o rizika spojená s vnějšími okolnostmi, tak 

se samotným pochybením dlužníka. Stejně tak si strany mohou dohodnout, že 

dlužník bude oprávněn přesunout tato rizika oproti zákonné úpravě na jiné 

osoby (typicky své subdodavatele - k tomu rovněž viz § 1935 OZ a 4.2.5 

níže).  

Souhlasím nicméně s názorem, že by nikdy nemělo dojít k úplnému 

vyloučení obou atributů. Pokud by totiž dlužník plnil zcela na náklady a 

nebezpečí někoho jiného, nenesl by vůbec břemeno plnění a v podstatě by 

ani nebyl odpovědný za splnění daného dluhu. Takový stav by již neodpovídal 

postavení dlužníka ve věřitelsko-dlužnických vztazích.77  

Pro úplnost je vhodné dodat, že s ohledem na předmět této práce a její 

značný rozsah se po dohodě se školitelem detailněji nevěnuji jednotlivým 

dopadům situace, kdy dlužník nedodrží svoji povinnost splnit řádně a včas. To 

platí i ve vztahu k odpovědnosti dlužníka z prodlení a za vady, jejichž obecná 

úprava je obsažena v příslušném oddílu nazvaném jako splnění. Podrobnější 

analýza těchto důsledků by dle mého názoru naplnila samostatnou disertační 

práci.  

 

 

 
                                            
76 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 849. 
77 Viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). 
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 849. 
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4.2. Ke způsobu plnění 
 

4.2.1. K plnění alternativních závazků 
 

4.2.1.1.  Obecně k alternativním závazkům 

 

Úprava plnění alternativních závazků je v OZ obsažena zejména 

v § 1926 až § 1929. Jakkoli by se v terminologii OZ dle mého názoru mělo 

jednat spíše o alternativní dluhy, neboť alternativnost se vztahuje vždy ke 

konkrétnímu plnění, tj. závazku stricto sensu, lze v tomto případě zachovat 

dosud standardně užívanou terminologii alternativní závazky. Stejně tak 

ostatně činí i většina aktuální odborné teorie.78 

 

Jedná se o úpravu do značné míry převzatou z dosavadního § 561 a 

§ 576 ObčZ, resp. § 327 ObchZ.79 K určitým dílčím změnám a doplněním 

oproti předcházející právní úpravě nicméně došlo, a to zejména na místech, 

která před přijetím OZ činila výkladové potíže. Jako příklad lze uvést nové 

pravidlo ohledně přechodu práva volby v případě, že volba není oprávněnou 

stranou vykonána včas (k tomu viz níže). Obdobná úprava alternativního 

plnění je obsažena i v evropských unifikačních kodexech (srov. čl. 7:105 

PECL či čl. III.–2:105 DCFR).  

 

Alternativní závazky lze obecně definovat jako závazky, jejichž předmět 

je určen alternativně.80 Oproti staršímu klasickému pojetí, jež bylo silně 

ovlivněno římskoprávní naukou a jako takové založeno na principu existence 

                                            
78 Viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 409 a násl. či Hulmák, M. a kol.: Občanský 
zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2014, str. 920 a násl.). 
79 Obdobně viz důvodová zpráva k § 1926 - § 1928 OZ publikovaná na portálu 
www.justice.cz, str. 461. 
80 Nejvyšší soud ve své rozhodovací praxi například zdůraznil, že alternativní je závazek, 
který lze splnit více způsoby. Alternativa se tedy vztahuje vždy k předmětu závazku (plnění), 
nikoliv ke dvěma žalobcům, když pouze jeden z nich může být nositelem hmotněprávního 
oprávnění zakládající jeho věcnou aktivní legitimaci ve sporu (srov. rozhodnutí Nejvyššího 
soudu sp. zn. 25 Cdo 1056/2008 ze dne 5. 6. 2008). 

http://www.justice.cz/


43 

dvou předmětů závazku a jednoho předmětu splnění (tzv. duae res in 

obligatione, una in solutione), moderní pojetí (které de facto vychází z pojetí 

V. Knappa) je založeno na předpokladu, že u alternativních závazků je 

předmět závazku i předmět splnění jeden, pouze je specificky upraven proces 

jejich určení.81 Kromě samotného právního důvodu závazku (typicky smlouvy) 

je u alternativních závazků k určení předmětu plnění nutná ještě volba jedné 

ze stran závazku.82 Ta se uskutečňuje jednostranným adresovaným právním 

jednáním, pro které OZ (stejně jako předcházející úprava) nestanoví žádnou 

zvláštní formu.83 K povaze jednostranného právního jednání, způsobu jeho 

doručení, okamžiku jeho účinků apod. tak lze v podrobnostech přiměřeně 

odkázat na část 6.1.2 níže, jež se těmito otázkami zabývá v souvislosti 

s odstoupením od smlouvy. 

 

Od alternativního závazku je třeba odlišovat vlastní technický postup 

dlužníka za účelem splnění nealternativně stanoveného závazku, který 

dlužník (při současné odpovědnosti za včasné a řádné splnění) může zvolit 

s ohledem na charakteristiku daného závazku (pokud tedy takový technický 

postup pochopitelně není mezi stranami smluven či pokud nevyplývá 

z určitých technických norem apod.). Alternativním závazkem je pouze takový 

závazek, kdy se alternativnost plnění promítá i do sféry věřitele - například 

dlužník může svůj peněžitý dluh splnit buď v hotovosti, bankovním převodem, 

poštovní poukázkou, anebo za stanovených podmínek alternativně dodáním 

určitého zboží v dané hodnotě.84 

 

V souladu s § 1926 odst. 1 OZ u alternativních závazků předně platí, že 

pokud lze dluh splnit několika způsoby, pak se má za to, že volba způsobu 
                                            
81 Srov. Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, s. 73. Shodně 
viz Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek. § 488-880. 
1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 1625.  
82 Viz tamtéž. 
83 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 409 či Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. 
Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2014, str. 923. 
84 Obdobně viz Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. II. díl. 
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 1406. 
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plnění náleží dlužníku. Odchylné ujednání pochopitelně může vyplývat ze 

smlouvy, která v praxi většinou bude obsahovat i výslovné určení strany, jíž 

volba náleží. Kromě dlužníka může právo volby náležet věřiteli, přičemž dle 

mého názoru nelze vyloučit ani takové situace, kde se bude jednat 

o vzájemný alternativní závazek, tj. kdy k volbě plnění bude docházet na obou 

(či eventuálně i více) smluvních stranách, a to i s různou kombinací volby.85 

Pokud by však právo volby bylo určeno losem či například třetí (tj. nikoliv 

smluvní) stranou, vyskytují se v odborné teorii názory, že půjde o tzv. 

podmíněný závazek, u něhož se pravidla pro plnění alternativního závazku 

aplikovat nebudou.86  

 

Časový rámec pro vykonání volby bude v praxi rovněž ve většině 

případů vymezen přímo ve smlouvě. OZ v § 1926 odst. 1 v této souvislosti 

podpůrně stanoví, že má-li právo volby věřitel, musí současně způsob plnění 

zvolit v ujednané době, jinak bez zbytečného odkladu tak, aby dlužník mohl 

podle jeho volby splnit. Obdobné ustanovení pro případy, kdy má právo volby 

dlužník, však OZ neobsahuje. Domnívám se, že pokud okamžik pro 

uskutečnění volby nebude vyplývat z dohody stran, bude dlužník povinen tuto 

volbu provést vždy nejpozději tak, aby byl v souladu s § 1908 odst. 2 OZ 

schopen řádně a včas splnit.  

 

S ohledem na okolnosti každého závazku bude tímto okamžikem 

nejpozději vždy okamžik splatnosti daného závazku.87 V praxi nicméně mohou 

vyvstat i situace, kdy bude s ohledem na konkrétní okolnosti třeba, aby 

dlužník volbu vykonal dříve, a to i se značným předstihem (například za 

účelem umožnění poskytnutí potřebné součinnosti od věřitele apod.).88 

                                            
85 Shodně viz Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 74 a 
73. 
86 Viz Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 74 a 75. 
Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–
2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 922. 
87 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 410. 
88 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 923. 
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Každou situaci proto bude nutné posuzovat individuálně s přihlédnutím ke 

všem konkrétním okolnostem. V některých případech (například 

u opakovaných standardizovaných dodávek či alternativních způsobů placení 

peněžitých dluhů apod.) dle mého názoru nelze vyloučit, že v případě 

absence zvláštních smluvených pravidel může být volba dlužníkem provedena 

až v okamžiku splatnosti a druhé straně adresována v podstatě až 

poskytnutím zvoleného plnění. Jindy bude naopak nutné provést volbu 

výrazně dříve. 

 

Okamžik vykonání volby plnění je důležitý zejména s ohledem na 

sankci, jíž OZ ve svém § 1926 odst. 2 nově stíhá nevykonání volby včas (ať již 

ze strany dlužníka či věřitele). Touto sankcí je ztráta práva volby s tím, že 

právo zvolit způsob plnění v tomto případě trvale nabývá druhá strana. Tím 

odpadají praktické problémy spojené s dosavadní úpravou, kdy dlužník 

nevykonal volbu ani po splatnosti závazku. Věřitel byl v těchto případech 

nucen žalovat na všechna alternativní plnění, neboť volba plnění stále ležela 

na dlužníkovi. Následně se vyskytovaly problémy s podáním návrhu na výkon 

rozhodnutí, který musí směřovat k výkonu konkrétní povinnosti.89  

 

Jakmile však strana zvolí způsob plnění, nemůže jej bez souhlasu 

druhé strany změnit. OZ ve svém § 1926 odst. 3 zakládá závaznost jednou 

provedené volby, kterou dochází ke konkretizaci předmětu závazku v podobě 

zvoleného plnění, se kterým od tohoto okamžiku strany mohou počítat a 

rovněž se podle něj zařídit, když pozdější jednostranná změna by naopak 

druhé straně mohla přinést újmu. To však pochopitelně nebrání tomu, aby 

byla volba změněna se souhlasem druhé strany. 

 

V neposlední řadě je vhodné upozornit na nově zakotvené pravidlo 

ohledně nemožnosti dlužníka plnit v případě alternativního závazku část 

jednoho volitelného plnění a část druhého volitelného plnění. Toto pravidlo, 

které OZ nově stanoví ve svém § 1927 odst. 1, bylo dle důvodové zprávy 

                                            
89 K tomu blíže viz Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek. 
§ 488-880. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 1626 a násl. 
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převzato z § 1547 quebeckého občanského zákoníku. Dle mého názoru se 

nicméně nejedná ani tak o zavedení nového pravidla, jako spíše o výslovné 

potvrzení již dříve uplatňovaného principu.  

 

S předmětným ustanovením výslovně souvisí i § 2996 OZ, který 

upravuje postup pro případ, že dlužník měl plnit jedno z více volitelných 

plnění, avšak omylem jich poskytl více. V takovém případě dle § 2996 OZ 

záleží na jeho vůli, co bude žádat zpět. Měl-li však právo volby věřitel, může 

se dlužník domáhat pouze toho, aby věřitel provedl volbu s tím, že pokud 

věřitel neprovede volbu bez zbytečného odkladu, lze se domáhat, aby 

prohlášení jeho vůle nahradil soud. Oproti postupu dle § 1926 odst. 2 zde tedy 

OZ dlužníkovi dává pouze právo domáhat se nahrazení projevu vůle věřitele 

u soudu. Samotné právo volby v tomto případě nepřechází. To může být 

zdůvodněno zejména tím, že danou situaci způsobil dlužník svým jednáním 

(dvojím plněním), nikoliv věřitel.90 

 

 

4.2.1.2. K nemožnosti volitelného plnění 

 

Podle § 1927 odst. 2 OZ platí, že pokud se stane jedno z více 

volitelných plnění nemožným, omezuje se závazek na plnění zbývající. 

Jestliže však nemožnost tohoto plnění způsobil ten, kdo neměl právo volby, 

může druhá strana od smlouvy odstoupit. Uvedené ustanovení se do určité 

míry překrývá i s § 1928 OZ, který zakotvuje, že kdo měl právo volby, může 

od smlouvy odstoupit, byla-li volba zmařena vyšší mocí nebo druhou stranou. 

 

Uvedená ustanovení v podstatě přebírají dosavadní úpravu 

§ 561 odst. 2 a § 576 ObčZ. Pokud nemožnost jednoho z volitelných plnění 

nastala ještě před vykonáním volby, není sporu o tom, že se daný závazek ze 

                                            
90 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část 
(§ 2055–3014). Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014, str. 1940. 
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zákona mění (redukuje), a to na zbývající plnění.91 Ta přitom mohou být stále 

alternativní, a to například pokud bylo možností plnění stanoveno více než 

dvě a zanikla pouze jedna z nich. 

 

Poněkud složitější (a v odborné teorii různě interpretovaná) situace 

nastává v případě, kdy již došlo k vykonání volby, zvolené plnění se však 

následně stalo nemožným. M. Škárová pro tyto případy zastává názor, že 

jakmile byla volba provedena, přestává být závazek alternativním, a proto 

v případě následné nemožnosti zvoleného plnění daný závazek zaniká, pokud 

se strany na alternativním plnění (či na jiném řešení) nedohodnou (když od 

jednou provedené volby nelze ustoupit).92 K takovému výkladu se aktuálně 

přiklání i A. Bányaiová.93 

 

Oproti tomu B. Havel se naopak domnívá, že pokud se zvolený způsob 

plnění stal po vykonané volbě nemožným, lze při splnění určitých podmínek 

plnit alternativně, a to konkrétně pokud to neodporuje vůli stran nebo povaze 

věci.94 Klíčovým poté má být výklad smlouvy podle jejího účelu. K takové 

interpretaci se aktuálně přiklání i J. Šilhán, který považuje striktní trvání na 

zániku závazku v daném případě za příliš omezující, a to i s přihlédnutím 

k tomu, že strany od počátku vyjádřily vůli sjednat daný závazek jako 

alternativní. Současně však zdůrazňuje, že má-li být závazek po vykonané 

volbě splnitelný nezvolenými alternativami, nesmí být takové plnění na újmu 

oprávněných zájmů stran.95  

 

                                            
91 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 411 či Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. 
Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2014, str. 923. 
92 Srov. M. Škárová in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský 
zákoník I., II. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1685. 
93 Srov. A. Bányaiová in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář 
- Svazek V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 411. 
94 Viz B. Havel in Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek. 
§ 488-880. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 1685. 
95 Viz J. Šilhán in Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 927. 
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Soudní praxe se k uvedeným výkladům dosud nevyjádřila, přičemž 

jednoznačný příklon k jednomu z nich nepřineslo ani nové znění OZ (které se 

v podstatných částech shoduje se zněním ObčZ). Výše nastíněný výklad 

založený na účelu smlouvy je dle mého názoru relativně problematický 

z prostého důvodu, a to že v době nemožnosti plnění již došlo k závazné 

konkretizaci předmětu závazku (ať již kteroukoliv stranou) a požadavek na 

poskytnutí nezvoleného plnění závaznost této volby (bez ohledu na 

opodstatněnost z důvodu výjimečných okolností) de facto neguje. 

 

Z praktického hlediska by nicméně tento výklad mohl být vhodný 

zejména tam, kde by byl automatický zánik celého závazku neúměrně tvrdým 

důsledkem. Jako příklad lze uvést situaci, kde bude alternativnost plnění 

spočívat pouze ve způsobu úhrady určité částky (bezhotovostně na účet či 

poštovní poukázkou), aniž by se poskytnutí druhého z alternativních plnění 

nějak významněji negativně promítlo do postavení obou smluvních stran.  

 

Na druhou stranu si však lze jistě představit (a to zejména v případě 

složitějších smluvních vztahů) pestrou paletu různých situací, kdy by se 

povinnost plnit jiné, než jednou zvolené plnění, promítla do sféry alespoň 

jedné ze stran zásadně negativním způsobem. Touto stranou poté v praxi 

bude především ta strana, která již provedla volbu, když sjednání volby ve 

smlouvě a její následné provedení bude často reflektovat okolnosti velmi 

významné pro poskytnutí plnění. Negativní dopady se však nedají vyloučit ani 

u druhé strany, která již mohla například začít s přípravami na obdržení právě 

zvoleného plnění apod.  

 

Právě možné negativní dopady do sféry jedné ze stran by poté (vždy 

v závislosti na konkrétních okolnostech) měly dle mého názoru znamenat 

hranici, za níž již nelze o povinnosti poskytnout jiné než zvolené plnění vůbec 

uvažovat. Určení této hranice přitom v praxi může být značně komplikované, 

což platí tím spíše, že obě strany mohou mít na věc často odlišný pohled 

(z důvodu svých odlišných ekonomických zájmů v dané situaci), a požadavek 

na poskytnutí jiného plnění tak může vyústit v dlouhotrvající spory mezi 
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stranami. Racionálním řešením těchto sporů poté bude jedině dohoda obou 

smluvních stran, kterou předpokládá i první z nastíněných výkladů. Při 

absenci relevantní rozhodovací praxe soudů a vědomí možnosti obou výše 

uvedených výkladů lze v každém případě doporučit, aby smluvní strany 

v případě sjednání alternativních závazků ve smlouvě výslovně ujednaly 

rovněž postup pro případ, že by se zvolené plnění následně stalo nemožným. 

 

Obdobně jako ObčZ dává OZ právo odstoupit straně od smlouvy 

v případě, jestliže nemožnost volitelného plnění způsobil ten, kdo neměl právo 

volby. OZ v této souvislosti nestanoví žádné zvláštní podmínky, k takovému 

stavu tedy může zřejmě dojít jak jednáním zaviněným, tak nezaviněným.96 

Pokud by však naopak nemožnost způsobila strana mající právo volby či 

pokud by ji například způsobily obě strany, možnost odstoupení od smlouvy 

nevznikne a dlužník bude povinen poskytnout to plnění, které nezaniklo (resp. 

případně jedno z těch plnění, která nezanikla). I v tomto případě vyvstává 

otázka, zda by se dané ustanovení mělo aplikovat jen na časový úsek od 

uzavření smlouvy do vykonání volby či zda by mohlo být aplikovatelné i po 

vykonání práva volby na plnění, jež bylo oprávněnou stranou zvoleno. Pokud 

by byl akceptován výše nastíněný výklad, že po vykonání volby následnou 

nemožností zvoleného plnění závazek vždy nezaniká, bylo by jistě třeba 

i druhou větu § 1927 odst. 2 OZ vztáhnout na případy následné nemožnosti 

zvoleného plnění, a pokud tento zánik způsobila strana nemající právo volby, 

dát druhé straně možnost od smlouvy odstoupit.97 Opačný výklad by postrádal 

smysl. 

 

V neposlední řadě OZ obdobně jako ObčZ dává straně s právem volby 

právo odstoupit od smlouvy i v případě, pokud byla volba zmařena vyšší moci 

                                            
96 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 928. 
97 Tak vykládá § 1927 OZ například J. Šilhán in Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. 
Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2014, str. 928. 

Oproti tomu A. Bányaiová zastává názor o aplikovatelnosti daného pravidla pouze na časový 
úsek mezi uzavřením smlouvy a vykonáním volby (viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. 
Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 411). 
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nebo druhou stranou (srov. § 1928 OZ). V odborné teorii ve vztahu 

k předcházející právní úpravě nepanovala shoda na tom, jak měl být vykládán 

pojem zmaření volby ve smyslu § 561 ObčZ. Zatímco M. Škárová se 

domnívala, že za zmaření volby lze považovat až úplný zánik alternativní 

povahy závazku,98 J. Handlar zastával názor, že za zmaření je třeba 

považovat i redukci jednotlivých možných plnění (například kdy namísto volby 

mezi třemi plněními bude možné volit pouze mezi dvěma plněními).99 Tento 

názor zdůrazňuje návaznost práva odstoupit od smlouvy na skutečnost, že 

dané straně odpadla jedna z relevantních možností plnění, čímž současně 

došlo ke zhoršení jejího postavení.  

 

V souvislosti s užitím pojmu zmaření volby v § 1928 OZ je dle mého 

názoru nutné upozornit především na jeho překryv s § 1927 odst. 2 OZ 

rozsahu zmaření volby stranou, které právo volby nepříslušelo. Z dikce 

§ 1972 odst. 2 OZ je přitom zřejmé, že právo na odstoupení od smlouvy náleží 

straně s právem volby i v případě pouhé redukce v úvahu připadajících plnění. 

V rozsahu v němž se § 1928 OZ s § 1927 odst. 2 OZ nepřekrývá (tj. v případě 

zmaření volby vyšší mocí), je výklad citovaného ustanovení nejasný. 

S ohledem na jednotnost výkladu daného ustanovení se nicméně osobně 

přikláním k takové interpretaci, že za zmaření volby v důsledku vyšší moci je 

možné považovat i pouhou redukci plnění. Podpůrně by v této souvislosti bylo 

možné argumentovat i tak, že redukcí alternativních plnění vždy dojde ke 

zmaření volby přinejmenším v té podobě, ve které byla předpokládána 

smlouvou. K takovému závěru se přiklání i část aktuální komentářové 

literatury.100 

 

                                            
98 Viz M. Škárová in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník 
I., II. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1685. 
99 Srov. J. Handlar in Fiala, J., Kindl, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. II. díl. 1. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 1044. 
100 Viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–
2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 929. 
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Pro úplnost je vhodné dodat, že pokud by zanikla všechna alternativní 

plnění, došlo by k zániku celého závazku pro následnou nemožnost plnění 

v souladu s pravidly zakotvenými v § 2006 OZ a násl.  

 

 

4.2.1.3.  K alternativě facultas 

 

Od alternativních závazků je třeba odlišovat tzv. alternativu facultas. 

Tento druh závazku se tradičně definuje tak, že dlužník je povinen splnit A, 

může se však zprostit i splněním B.101 Na rozdíl od alternativního závazku, 

kde je předmět zprvu určen alternativně a k jeho fixnímu určení dojde až 

provedením volby, u alternativy facultas je předmět závazku od počátku určen 

fixně s tím, že se však dlužník může zprostit plněním něčeho jiného.102 Stejně 

jako v případě předcházející úpravy OZ alternativu facultas výslovně 

neupravuje, a platí tedy, že ji půjde sjednat jako inominátní smlouvu mezi 

stranami podle § 1746 odst. 2 OZ. 

 

Věřitel má u alternativy facultas právo požadovat jen původní (primárně 

sjednané) plnění A a nikoliv náhradní plnění B. Dlužník naopak může splnit 

svůj dluh kdykoliv poskytnutím primárního plnění A nebo alternativního 

(náhradního) plnění B. To se promítá i do formulace žalobního petitu a 

následného výkonu rozhodnutí. Přestože alternativa facultas není v platném 

občanském procesním právu výslovně zakotvena, je dle ustálené soudní 

praxe jakožto specifická podoba žalobního petitu akceptována.103 Uplatněním 

takového petitu žalobce projevuje svoji ochotu přijmout od žalovaného místo 

plnění, které mu podle právního předpisu nebo podle smlouvy náleží, plnění 

jiné (vyjádřené v tomto petitu), na které podle hmotného práva nemá nárok. 

Na rozdíl od petitu alternativního tedy alternativa facultas představuje 

                                            
101 Tj. jedna věc je zavázána, dvě lze plnit (una res in obligatione, duae in solutine) - viz Eliáš, 
K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek. § 488-880. 1. vydání. 
Praha: Linde Praha, 2008, str. 1628. 
102 Shodně viz Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 76. 
103 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 360/2003 ze dne 29. 4. 2004, 
sp. zn. 33 Cdo 1785/2007 ze dne 29. 7. 2009 či sp. zn. 23 Cdo 4504/2008 ze dne 30. 3. 2011.  
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procesně zprostředkovanou nabídku, jejímž prostřednictvím žalobce dává 

najevo, že se žalovaný může žalované povinnosti zprostit tím, že mu poskytne 

plnění jiné.104 Bude-li primárnímu návrhu vyhověno, stanoví soud též plnění 

náhradní. Posuzuje přitom, zda jde o plnění právně možné. Případnou 

přiměřenost náhradního plnění (i z hlediska jeho výše) soud nepřezkoumává a 

vychází v tomto směru z údajů žalobce.105  

 

Žalobce se v souladu s rozhodovací praxí soudů může domáhat (bude-

li žalobě vyhověno) jen primárního plnění, které mu dle hmotného práva 

náleží.106 Bylo-li tedy vyhověno žalobě s fakultativním alternativním petitem, 

může být soudní rozhodnutí titulem pouze pro původní plnění, jež je jím 

uloženo. Protože alternativa facultas nedává věřiteli možnost domáhat se 

náhradního plnění, neboť na něj nemá hmotněprávní nárok, nemůže se věřitel 

domáhat ani změny rozsudku obsahujícího alternativu facultas a žádat místo 

původně primárního plnění určité náhradní plnění, a to ani v tom případě, že 

se primární plnění stalo nemožným. Alternativa facultas není řešením zániku 

závazku z důvodu nemožnosti primárního plnění.107  

 

Věřitel je současně zavázán přijmout náhradní plnění (alternativa 

facultas), neboť žalovaný může splnit svou povinnost i tím, že žalobci 

poskytne v rozsudku stanovené náhradní plnění. Dobrovolné plnění podle 

alternativy facultas (protože naopak není autoritativně ukládáno) je způsobilé, 

pokud již alespoň částečně nebyl původní závazek vymožen, přivodit 

zastavení výkonu rozhodnutí.108 

 

 

                                            
104 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. sp. zn. 20 Cdo 360/2003 ze dne 29. 4. 2004 či 
sp. zn. 33 Cdo 1785/2007 ze dne 29. 7. 2009. 
105 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 4504/2008 ze dne 30. 3. 2011. 
106 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 360/2003 ze dne 29. 4. 2004 či 
sp. zn. 33 Cdo 1785/2007 ze dne 29. 7. 2009. 
107 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 4504/2008 ze dne 30. 3. 2011. 
108 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 360/2003 ze dne 29. 4. 2004 či 
sp. zn. 33 Cdo 1785/2007 ze dne 29. 7. 2009. 
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4.2.2. K plnění dluhu vcelku a k částečnému plnění 
 

OZ ve svém § 1930 odst. 1 stanoví výchozí zásadu, a to že dluh se plní 

vcelku. Jedná se bezesporu o ustanovení dispozitivní, a smluvní strany tak 

pochopitelně mohou ve smlouvě ujednat i jiné než jednorázové plnění. V řadě 

případů bude ostatně plnění po částech pravidlem (k tomu viz níže). Bez 

tohoto zvláštního ujednání smluvních stran se nicméně aplikuje výše uvedené 

obecné pravidlo, jehož cílem je zajistit, aby dlužník plnil co nejefektivněji a 

nejhospodárněji a aby svým plněním pokud možno co nejméně zatěžoval 

věřitele. Uvedené pravidlo je poté do značné míry relativizováno druhým 

odstavcem § 1930 OZ, kde je zakotvena povinnost věřitele přijmout i částečné 

plnění nabízené dlužníkem, pokud jsou splněny uvedené podmínky (k tomu 

viz níže). Pro úplnost je vhodné upozornit i na to, že § 1930 odst. 1 OZ je 

třeba vykládat tak, že chrání věřitele od povinnosti přijmout částečné plnění, 

nijak mu však nezapovídá, aby tak na základě svého svobodného rozhodnutí 

učinil.109 

 

V souvislosti s plněním dluhu vcelku či po částech odborná teorie 

i konstantní soudní judikatura rozlišuje mezi plněním částečným a dílčím. 

Zohlednit je třeba rovněž zvláštnosti plnění opětovného (opakujícího se) a 

trvajícího.  

 

O dílčí plnění jde v souladu s konstantní judikaturou Nejvyššího soudu 

tehdy, pokud je na základě dohody smluvních stran, ze zákona či dle 

rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci plnění rozděleno na 

několik relativně zřetelně oddělených plnění, která samostatně (většinou 

postupně) dospívají.110 K tomu může docházet pravidelně jak u peněžitých 

závazků (typicky platba kupní ceny dle splátkového kalendáře), tak 

u nepeněžitých závazků (například provedení a předání jednotlivých částí 

                                            
109 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 1270/2012 ze dne 13. 2. 2013. 
110 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 616/2005 ze dne 28. 3. 2006, 
sp. zn. 32 Cdo 1008/2009 ze dne 4. 3. 2010 či sp. zn. 23 Cdo 5227/2009 ze dne 30. 8. 2011. 
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díla).111 Důvody pro sjednání (či stanovení) dílčího plnění mohou být různé 

(od ekonomických v případě splátkového kalendáře po technické v případě 

dokončení a předání jednotlivých technologických celků díla). Podstatné je, že 

poskytnutí dílčího plnění není porušením, ale naopak dodržením povinností 

dlužníka, když takový postup byl stranami buď výslovně sjednán, nebo přímo 

stanoven zákonem či rozhodnutím určitého orgánu veřejné moci (typicky 

soudu). 

 

V případě opětovného (opakujícího se) a trvajícího plnění neplatí, že by 

byl závazek rozdělen na několik dílčích částí, jejichž postupným plněním by 

závazek zanikal.112 Smyslem těchto závazků je poskytování plnění v průběhu 

času s tím, že zánik závazků je poté vázán právě na uplynutí času či jinou 

relevantní právní skutečnost (např. ukončení nájmu), nikoliv na samotné 

poskytnutí daného plnění.113 V případě opětovného plnění se může typicky 

jednat o poskytování dávek z výživného, důchodu, nájmu, úroků z prodlení 

apod., v případě trvajícího plnění poté typicky o povinnosti se něčeho zdržet či 

něco strpět. 

 

Oproti tomu o částečné plnění půjde dle ustálené rozhodovací praxe 

Nejvyššího soudu tehdy, jestliže dlužník poskytne věřiteli na plnění svého 

závazku pouze část předmětu plnění (například v případě peněžitého plnění 

nezaplatí celou fakturovanou částku, nýbrž pouze její část), aniž by z dohody 

stran, z právního předpisu nebo z rozhodnutí soudu (či jiného orgánu veřejné 

                                            
111 Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 933.  

Nejvyšší soud v této souvislosti ve své rozhodovací praxi výslovně zdůraznil, že: „Na splátky, 
jimiž má být plněn jeden a týž závazek, nelze v žádném ohledu pohlížet, jako by se jednalo 
o samostatné závazky. Úhrady jednotlivých splátek mají povahu dílčího plnění jediného 
závazku, přičemž závazek zaniká postupně tak, jak jsou splátky plněny...“ (srov. rozhodnutí 
Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 159/2011 ze dne 29. 1. 2013). 
112 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 934. 
113 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 415 či Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. 
Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2014, str. 934. 
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moci) rozdělení na takové části vyplývalo.114 Částečné plnění může být 

spojeno i s dílčím či opětovným plněním (například v případě neuhrazení dané 

dílčí splátky či nájemného v plné výši). Poskytnutím pouze částečného plnění 

dlužníkem se dlužník může dostat do prodlení (pokud již uplynula splatnost 

daného dluhu), nemusí tomu však být vždy (a to když dlužník poskytne zbytek 

částečného plnění před uplynutím splatnosti daného dluhu). V souvislosti 

s částečným plněním je poté třeba zohlednit i § 2054 odst. 2 OZ, podle 

kterého má částečné plnění účinky uznání zbytku dluhu, lze-li z okolností 

usoudit, že tímto plněním dlužník uznává i zbytek dluhu. Částečné plnění se 

dotýká rovněž institutu odstoupení od smlouvy (k tomu v podrobnostech viz 

část 6.7.1 níže).  

 

OZ dále v § 1930 odst. 2 stanoví podmínky, za nichž je věřitel povinen 

přijmout i částečné plnění dlužníka. Předmětné ustanovení vychází 

z dosavadního § 566 ObčZ, resp. § 329 ObchZ, které s menšími úpravami 

přejímá. Důvodová zpráva v této souvislosti výslovně stanoví, že taková 

úprava odpovídá i evropským standardům. To však dle mého názoru není 

zcela přesné. Jak správně upozornila A. Bányaiová, řada významných 

evropských kodexů (srov. např. § 266 německého BGB) naopak vyslovuje 

pouze opačnou obecnou zásadu, a sice že věřitel nemůže být nucen, aby 

přijal částečné plnění, případně se o povinnosti věřitele přijmout i částečné 

plnění nezmiňují (tak je tomu v evropských unifikačních kodexech PECL či 

DCFR).115 Je tedy otázkou, do jaké míry je v této souvislosti možné hovořit 

o evropském standardu.116 

 

Podle § 1930 odst. 2 OZ v každém případě platí, že věřitel je povinen 

přijmout dlužníkem nabízené částečné plnění, neodporuje-li to povaze 

                                            
114 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. sp. zn. 32 Odo 616/2005 ze dne 28. 3. 2006, 
sp. zn. 32 Cdo 1008/2009 ze dne 4. 3. 2010 či sp. zn. 23 Cdo 5227/2009 ze dne 30. 8. 2011. 
115 Srov. A. Bányaiová in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář 
- Svazek V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 416. 
116 Důvodová zpráva k § 1930 OZ naznačuje, že tvůrci OZ zohlednili zejména zásady 
UNIDROIT, které obsahují pravidla týkající se povinnosti přijmout i částečné plnění ve svých 
čl. 6.1.2 a 6.1.3 (viz důvodová zpráva k § 1930 a § 1931 OZ publikovaná na portálu 
www.justice.cz, str. 461 a 462). 

http://www.justice.cz/
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závazku nebo účelu smlouvy, pokud tento účel musel být dlužníku alespoň 

zřejmý. Tato skutečnost nicméně nemění nic na tom, že dlužník poskytnutím 

částečného plnění porušil své smluvní či zákonné povinnosti.117 Současně je 

nově oproti dosavadní úpravě výslovně zdůrazněno, že věřiteli tím nevzniknou 

žádné jiné povinnosti a že je dlužník současně povinen nahradit věřiteli 

zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním. Cílem těchto ustanovení 

je zajistit ochranu věřitele před negativními dopady částečného plnění. 

Uvedené pravidlo, podle něhož částečným plněním věřiteli nevznikají žádné 

povinnosti, však patrně nebude zcela absolutní. Přinejmenším by jím totiž 

neměla být popřena povinnost věřitele vystavit na částečné plnění kvitanci 

jako potvrzení o částečném splnění dluhu ve smyslu § 1949.118 

 

Důvody, pro které může věřitel částečné plnění odmítnout, jsou v OZ 

obdobně jako za předcházející úpravy ObčZ a ObchZ uvedeny s odkazem na 

povahu závazku a předvídatelný účel smlouvy. V praxi se tak může jednat 

o relativně širokou škálu případů počínaje plněním z povahy věci 

nedělitelným, přes případy částečného plnění vyloučené dohodou smluvních 

stran až po případy nepřiměřené zátěže věřitele spojenou s přijetím 

částečného plnění.119 

 

Dále je třeba zohlednit vztah částečného plnění a plnění 

s kvantitativními vadami. V odborné teorii se vyskytl názor, že pokud věřitel 

přijímá částečné plnění, je povinen tak učinit s výhradou, že jde o plnění 

částečné, jinak by v případě pozdějšího zjištění neúplnosti plnění musel 

                                            
117 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 934. 
118 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 416 či Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. 
Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2014, str. 968. Ke kvitanci blíže viz část 4.3.1 níže. 
119 Nejvyšší soud například ve své rozhodovací praxi dospěl v souvislosti s finančním 
leasingem k závěru, že s ohledem na samotnou podstatu finančního leasingu u něj bude 
částečné plnění ze strany leasingového pronajímatele de facto vyloučeno (srov. rozhodnutí 
Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 809/2009 ze dne 29. 6. 2010). 
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postupovat v režimu vadného plnění s kvantitativními vadami.120 Osobně se 

nicméně domnívám, že rozlišení částečného či kvantitativně vadného plnění 

by se mělo odvíjet spíše od vyjádřené vůle dlužníka a objektivních okolností, 

nikoliv od existence či absence výslovné výhrady věřitele.121 Pokud je však 

věřitel již v době přijímání plnění při vynaložení náležité péče schopen seznat, 

že se jedná o plnění částečné, souhlasím s tím, že je vhodné, aby uvedenou 

výhradu výslovně učinil. 

 

 

4.2.2.1. Ke ztrátě výhody splátek 

 

S problematikou postupného (dílčího) plnění je třeba upozornit na 

§ 1931 OZ, který zakotvuje tzv. pravidlo ztráty výhody splátek. Podle 

předmětného ustanovení (které v podstatě doslovně přebírá dosavadní znění 

§ 565 ObčZ) platí, že pokud bylo ujednáno plnění ve splátkách a nesplnil-li 

dlužník některou splátku, má věřitel právo na vyrovnání celé pohledávky, 

pokud si to strany ujednaly. Toto právo však může věřitel uplatnit nejpozději 

do splatnosti nejblíže příští splátky. Povinnost k plnění ve splátkách přitom 

může být založena jak dohodou smluvních stran, tak rozhodnutím soudu.122 

 

S ohledem na kontinuitu s dosavadním zněním § 565 ObčZ lze 

v souvislosti s pravidlem ztráty výhody splátek odkázat na dosavadní 

judikaturu Nejvyššího soudu k tomuto ustanovení, která povahu plnění ve 

splátkách, jeho dopady na prodlení dlužníka, aplikaci daného pravidla ztráty 

výhody splátek i jeho odlišení od zvláštních případů stanovení splatnosti dluhu 

shrnuje následovně: „Plnění dluhu ve splátkách je v podstatě plněním po 

                                            
120 Viz Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek. § 488-880. 
1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 1642. 
121 Obdobně na danou problematiku nahlíží i A. Bányaiová in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. 
a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 
417. 
122 Srov. § 160 odst. 1 občanského soudního řádu, podle kterého: „Uložil-li soud v rozsudku 
povinnost, je třeba ji splnit do tří dnů od právní moci rozsudku nebo, jde-li o vyklizení bytu, do 
patnácti dnů od právní moci rozsudku; soud může určit lhůtu delší nebo stanovit, že peněžité 
plnění se může stát ve splátkách, jejichž výši a podmínky splatnosti určí.“ 
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částech s tím rozdílem, že výše a splatnost jednotlivých splátek je předem 

určena. Při plnění ve splátkách jde vlastně o dvojí dobu splatnosti. Jednak je 

stanovena doba plnění jednotlivých splátek a zároveň doba splatnosti celé 

pohledávky je určena poslední splátkou. Závazek pak zaniká postupně tak, 

jak jsou splátky plněny, a prodlení dlužníka se posuzuje u každé splátky 

zvlášť. Součástí podmínek splatnosti jednotlivých splátek může být i určení, že 

pro nesplnění některé splátky je věřitel oprávněn žádat celý zbytek 

pohledávky najednou. Splatnost celé pohledávky (tzv. ztráta lhůt nebo ztráta 

výhody splátek) nenastává přímo ze zákona, ale záleží na věřiteli, zda toto 

právo uplatní, tedy zda vyzve dlužníka k zaplacení celého zbytku, popř. zda 

podá u soudu žalobu na plnění. V každém případě může své právo uplatnit 

pouze do splatnosti nejbližší další splátky. Pokud tak neučiní a dlužník řádně 

a včas příští splátku zaplatí, může věřitel vymáhat jen nezaplacenou jednu 

splátku. Svého práva však může využít kdykoli při vynechání některé z dalších 

splátek. Bylo-li však ve smlouvě obsahující ujednání o plnění ve splátkách 

dohodnuto, že nezaplacením jedné ze splátek nastává splatnost celého 

zůstatku dluhu, nejedná se o dohodu o ztrátě výhody splátek podle § 565 obč. 

zák.“123  

 

Uvedené judikaturní shrnutí je dle mého názoru celkem vyčerpávající. 

Zbývá dodat, že pokud dojde k aplikaci pravidla podle § 1931 OZ a věřitel 

uplatní právo na vyrovnání celé pohledávky, bude se splatnost tohoto 

vyrovnání řídit buď smluvní úpravou pro tyto situace (pokud tato existuje), 

anebo se (v případě absence zvláštní smluvní úpravy) uplatní obecná úprava 

splatnosti zakotvená v § 1958 odst. 2 OZ (k tomu viz část 4.5.4 níže).124  

 

V odborné teorii rovněž nepanuje zcela shoda na tom, jak se má 

vykládat výraz „do splatnosti nejbližší splátky“. Část odborné teorie se přiklání 

                                            
123 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 4750/2007 ze dne 10. 11. 2009. 
Obdobně viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Odo 1630/2005 ze dne 22. 2. 2006 či 
sp. zn. 21 Cdo 2600/2014 ze dne 29. 7. 2014. 
124 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 3762/2007 ze dne 2. 12. 2009. 
Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 940. 
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k tomu, že za takový okamžik lze považovat i den splatnosti další splátky, část 

odborné teorie naopak zdůrazňuje, že by tak měl věřitel učinit nejpozději den 

předcházející dni splatnosti další splátky či dokonce s dostatečným 

předstihem přede dnem splatnosti další splátky, aby měl dlužník čas 

adekvátně zareagovat.125 Jelikož splatnost (jakožto povinnost) nastává 

zásadně až ke konci příslušného dne (k tomu rovněž viz níže), souhlasím 

osobně s názorem zastávaným A. Bányaiovou, že by věřitel měl být oprávněn 

zesplatnit celý dluh i v den splatnosti další splátky. Musí však v takovém 

případě počítat s tím, že dlužníkovi může trvat delší dobu, než bude schopen 

zajistit plnění celé pohledávky. 

 

V neposlední řadě je třeba upozornit, že dle aktuálního rozhodnutí 

Nejvyššího soudu (jež obstálo i v rovině ústavního přezkumu) trvá právo na 

zesplatnění celého dluhu v případě prodlení dlužníka s uhrazením dílčí splátky 

podle § 565 ObčZ vždy až do splatnosti další splátky, a to bez ohledu na to, 

zda dlužník danou splátku mezitím uhradil či nikoliv.126 Nejvyšší soud se tak 

vymezil proti opačnému názoru vyslovenému dříve v části odborné 

literatury,127 přičemž zdůraznil, že účelem institutu ztráty výhody splátek 

zakotveného v ustanovení § 565 ObčZ není ochrana věřitele pouze pro 

případ, že dlužník dohodnutou splátku neuhradí vůbec, ale i pro případ, že 

dohodnutou splátku neuhradí řádně a včas, tj. v době její splatnosti. 

                                            
125 K prvnímu výkladu se přiklání A. Bányaiová in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. 
Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 418.  

Druhý výklad akcentující dostatečný předstih naopak zastává in Hulmák, M. a kol.: Občanský 
zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2014, str. 939.  

F. Melzer se poté domnívá, že za rozhodný okamžik by měl být považován nejpozději den 
předcházející dni splatnosti další splátky (viz F. Melzer in Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. 
Velký akademický komentář. 2. svazek. § 488-880. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, 
str. 1640). 
126 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2600/2014 ze dne 29. 7. 2014. Ústavní 
stížnost proti tomuto rozhodnutí byla Ústavním soudem odmítnuta pro její zjevnou 
neopodstatněnost (srov. usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3438/14 ze dne 
13. 1. 2015). 
127 Fiala, J., Kindl, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer, 2009, str. 1057. Uvedený výklad připouští i aktuální komentářová literatura (srov. 
Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). 
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 939). 
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Dodatečné zaplacení splátky dlužníkem tak na aktivaci práva věřitele 

zesplatnit celý dluh postupem podle § 565 ObčZ nemá žádný vliv. Uvedené 

závěry jsou dle mého názoru plně aplikovatelné i na § 1931 OZ. 

 

 

4.2.3. Ke způsobu započítávání plnění dlužníka 
 

OZ obsahuje pravidla ohledně započítávání plnění dlužníka v § 1932 a 

§ 1933. Zatímco § 1932 OZ se věnuje způsobu započítávání peněžitého 

plnění ve vztahu k jistině, úrokům a nákladům spojeným s uplatněním 

pohledávky, § 1933 OZ upravuje způsob započítávání plnění (jak peněžitého, 

tak nepeněžitého) v případě existence více závazků dlužníka, jež jsou 

stejného druhu. 

 

Uvedená úprava v předcházejícím ObčZ zcela absentovala. ObchZ 

obsahoval obdobné ustanovení ve svém § 330. Výslovné řešení způsobu 

započítávání peněžitých plnění dlužníka a plnění dlužníka v případě existence 

více závazků je standardem jak v zahraničních právních úpravách (srov. např. 

§ 366 a § 367 BGB), tak v evropských unifikačních kodexech (srov. např. 

čl. 7:109 PECL, čl. III.–2:110 DCFR nebo čl. 6.1.12 a čl. 6.1.13 Zásad 

UNIDROIT). 

 

 

4.2.3.1. Ke způsobu započítávání peněžitého plnění dlužníka 

 

Podle § 1932 odst. 1 OZ platí, že pokud má dlužník plnit na jistinu, 

úroky a náklady spojené s uplatněním pohledávky, započte se plnění nejprve 

na náklady již určené, pak na úroky z prodlení, poté na úroky a nakonec na 

jistinu, ledaže dlužník projeví při plnění jinou vůli. OZ tak oproti § 330 odst. 2 

ObchZ nově zakotvuje kategorii určených nákladů spojených s uplatněním 

pohledávky a rozlišuje mezi úroky z prodlení a ostatními úroky (typicky 

smluvními úroky – např. při sjednání úvěru dle § 2395 a násl. OZ atd.).  
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Co se myslí tzv. určenými náklady spojenými s uplatněním pohledávky 

OZ blíže nespecifikuje a výklad uvedeného pojmu bohužel opět nijak 

neosvětluje ani důvodová zpráva. Dle mého názoru by se patrně mělo jednat 

přinejmenším o ty náklady, jejichž výše byla řádně a bez důvodných 

pochybností vyčíslena. Není však jasné, zda by například tyto náklady 

současně měly být odsouhlaseny oběma stranami nebo dokonce určeny 

pravomocným rozhodnutím soudu či jiného orgánu veřejné moci. Odpověď na 

tuto otázku přinese až rozhodovací praxe soudů, kterou však pouze na 

základě znění § 1932 odst. 1 OZ nelze příliš předvídat.128 

 

Právo určení způsobu započítání daného plnění má dlužník. Ten tedy 

může určit i odlišné započítání jeho peněžitého plnění oproti pravidlům 

uvedeným v § 1932 odst. 1 OZ. Pokud by však dlužník určil, že se jeho 

peněžité plnění započítává nejprve na jistinu, OZ v § 1932 odst. 2 výslovně 

stanoví, že se v těchto případech úročí náklady i úroky. Důvodem je ochrana 

věřitele před újmou v důsledku toho, že započtením plnění dlužníkem na 

jistinu se zastaví nabíhající úrok.129 Jedná se o jakousi kompenzaci toho, že 

OZ nevyšel z evropského standardu, podle něhož je změna způsobu 

započítání peněžitého plnění většinou možná jen se souhlasem věřitele (srov. 

čl. 7:109 (4) PECL či čl. III.–2:110 (5) DCFR. 

 

 

4.2.3.2. Ke způsobu započítávání plnění dlužníka dlužného z několika 

dluhů 

 

OZ dále ve svém § 1933 obsahuje pravidla pro započítávání plnění 

v případě, kdy je dlužník dlužen z několika dluhů k plnění stejného druhu. 

Typicky se bude jednat opět o plnění peněžitá, dané ustanovení nicméně 
                                            
128 Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 944. 

Přílišný návod v tomto ohledu neposkytují ani evropské unifikační kodexy, které pracují 
s prostým výrazem expenses – náklady (srov. čl. 7:109 PECL, čl. II.–2:110 DCFR či čl. 6.1.12 
Zásad UNIDROIT). 
129 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 420. 



62 

může dopadat i na plnění nepeněžitá, pokud půjde například o genericky 

určená plnění.  

 

V této souvislosti je vhodné upozornit, že v citovaném ustanovení jsou 

dle mého názoru zcela nevhodně zaměňovány pojmy dluh a závazek. 

Zatímco v případě volby dlužníka je uvažováno s konkrétním dílčím dluhem, 

ve zbylé části ustanovení se již hovoří o celém závazku. Domnívám se přitom, 

že není žádný důvod omezovat aplikovatelnost daného ustanovení pouze na 

situace, kdy je dlužník dlužen z více samostatných závazků, ale naopak že by 

daná pravidla měla analogicky dopadat i na situace, kdy je dlužník dlužen 

z více dluhů v rámci jednoho komplexního závazku. Nadále proto v této práci 

v souvislosti s § 1933 OZ užívám pojem dluh namísto pojmu závazek. 

 

Stejně jako v případě § 1932 OZ právo určení, na jaký dluh se dané 

plnění má započítat, náleží předně dlužníkovi. Pokud ten toto určení 

neprovede, započte se jeho plnění v souladu s § 1933 odst. 1 OZ nejprve na 

dluh, o jehož splnění věřitel dlužníka již upomenul, dále na dluh nejméně 

zajištěný a teprve při stejné míře zajištění několika dluhů na dluh nejdříve 

splatný. V souladu s § 1933 odst. 2 OZ poté platí, že na náhradu škody se 

placení započte až po splnění závazku, jehož porušením povinnost k náhradě 

škody vznikla, pokud dlužník neurčil něco jiného.  

 

Dle ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu by měl dlužník volbu 

provést nejpozději při plnění.130 Současně dřívější judikatura dospěla 

k závěru, že v případě kritéria splatnosti dluhu nerozhoduje, zda se jedná 

o dluh promlčený či nikoliv. Plnění se tedy započte na nejdříve splatný dluh 

i tehdy, pokud by se jednalo o dluh promlčený s tím, že dlužník následně 

nemůže s úspěchem namítat promlčení daného dluhu.131  

                                            
130 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 511/204 ze dne 14. 12. 2004. 
131 Srov. rozhodnutí Krajského soudu v Brně sp. zn. 16 Co 579/87 ze dne 4. 2. 1988 
publikované pod č. 13 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. Obdobně viz Faldyna, F. 
Hušek, J., Pohl. T. Zajištění a zánik obchodních závazků. 2. vydání. Praha: ASPI, 2007, str. 
122 či Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek I. 
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 1526 a 1527. 
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Oproti předcházející úpravě § 330 ObchZ tedy OZ zavedl určité změny, 

když zejména výslovně upřednostnil započtení na dluh, o jehož splnění věřitel 

dlužníka již upomínal, a dále sjednotil pravidla pro peněžité a nepeněžité 

závazky (dluhy). Pokud se týče upomenutí věřitelem, jeho formu a náležitosti 

OZ nestanoví. Domnívám se, že v tomto případě by nemělo být pochyb o tom, 

že k upomenutí není nutná žádná kvalifikovaná procesní forma (např. 

v podobě žaloby) a že se bude jednat o klasické jednostranné právní jednání, 

jež se stane účinným v okamžiku, kdy se dostane do sféry adresáta (k tomu 

blíže viz část 4.5.4.1 níže).  

 

Při výkladu míry zajištění daného dluhu lze vyjít z dosavadní praxe 

k § 330 odst. 3 ObchZ. Nejméně zajištěným dluhem bude zcela nezajištěný 

dluh. S ohledem na nově zavedené rozlišování mezi zajištěním a utvrzením 

dluhu by dále dle mého názoru měly následovat dluhy utvrzené. Byť se 

v případě utvrzení nejedná o zajištění v pravém slova smyslu, souhlasím 

s názorem, že by utvrzení mělo být v rámci § 1933 OZ rovněž 

zohledňováno.132 Další stupeň poté budou představovat částečně zajištěné 

dluhy a nakonec dluhy zajištěné v plné výši či dokonce násobně.  

 

Uvedené rozdělení je nicméně pouze obecným vodítkem a nelze jej 

brát zcela absolutně. Jako příklad lze uvést situaci, kdy by pohledávka 

zajištěná částečně bankovní zárukou renomované nadnárodní banky (např. 

do výše 90 %) ve svém důsledku mohla převážit nad nejistým zajištěním jiné 

pohledávky ve výši 100 % (typicky zajištěním spočívajícím v ručení rodinného 

příslušníka, dlužníkem ovládané společnosti apod.).133 Vždy by totiž mělo být 

přihlédnuto ke konkrétním okolnostem každého případu, přičemž s ohledem 

na smysl dané úpravy by dle mého názoru klíčovou roli mělo hrát zejména 

objektivní posouzení snížení rizikovosti dané pohledávky z pohledu věřitele 

v důsledku uvedeného zajištění.  

                                            
132 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 947. 
133 Viz tamtéž. 
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Je však zřejmé, že vyslovení určitých zobecňujících pravidel může být 

v tomto ohledu značně zavádějící. To platí tím spíše, že v řadě případů bude 

kvantifikace daného zajištění velmi obtížná (relativně jednoduše bude 

například kvantifikovatelná bankovní záruka, zjištění hodnoty zástavy oproti 

tomu může být v praxi často složité).134 Proto tam, kde porovnání míry 

spolehlivosti zajištění nebude objektivně možné stanovit (např. nebude možné 

spolehlivě určit, zda je silnější to či ono zástavní právo), může nakonec 

rozhodovat i další kritérium v podobě splatnosti daného dluhu.  

 

 

4.2.3.3. Společně k § 1932 a k § 1933 OZ 

 

Jak § 1932 OZ, tak § 1933 OZ jsou dispozitivními ustanoveními, která 

umožňují odchylnou dohodu stran. Ta může spočívat jak v odchylném 

závazném pořadí započítávání plnění, tak například ve vyloučení práva 

dlužníka změnit dané pořadí či naopak v přiřknutí tohoto práva věřiteli, 

v kvalifikované formě upomenutí ve smyslu § 1933 odst. 1 OZ apod.135 

Nejvyšší soud potvrdil, že takové odchylné ustanovení může být sjednáno 

i odkazem na všeobecné obchodní podmínky.136 V této souvislosti je třeba 

nicméně upozornit na mantinely odchylného ujednání stanovené v OZ pro 

oblast spotřebitelských vztahů, zejména poté na § 1814 písm. l) OZ, podle 

kterého se zvláště zakazují ujednání zbavující spotřebitele jeho práva určit, 

který závazek má být poskytnutým plněním přednostně uhrazen. 

 

Pokud se týká práva dlužníka změnit pořadí započtení plnění 

peněžitého závazku podle § 1932 odst. 1 OZ či určit, na který dluh plní podle 

§ 1933 odst. 1 OZ, zákon pro něj stejně jako dosavadní úprava § 330 ObchZ 

nestanoví žádnou zvláštní formu. V této souvislosti se uplatní obecná pravidla 
                                            
134 Shodně viz Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. II. díl. 
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 1410. 
135 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 942 a 946. 
136 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 1527/2009 ze dne 22. 2. 2011. 
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týkající se náležitostí jednostranného právního jednání (k těmto náležitostem 

v podrobnostech viz část 6.1.2 níže v souvislosti s odstoupením od smlouvy). 

Dle mého názoru by poté i nadále měla být využitelná dosavadní bohatá 

judikatura Nejvyššího soudu, která se k mnoha základním otázkám spojeným 

s povahou daného jednání a jeho náležitostmi (včetně požadavku dostatečné 

určitosti a srozumitelnosti) již vyjádřila.  

 

Typickou otázkou, kterou Nejvyšší soud opakovaně řešil, bylo určení 

příslušného peněžitého dluhu konkludentně v podobě zaplacení určité částky, 

která odpovídala danému (a nikoliv jinému) dluhu. Nejvyšší soud takový 

postup opakovaně aproboval, a to i prostřednictvím velkého senátu 

občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, který k tomu 

výslovně uvedl: „…vůle, vtělená do právního úkonu, jehož obsahem je i určení 

toho z více dluhů, který má být plněn, je projevena určitě a srozumitelně, je-li 

výkladem objektivně pochopitelná, tj. jestliže typický účastník v postavení 

adresáta úkonu může tuto vůli bez rozumných pochybností o jejím obsahu 

přiléhavě vnímat. Z možností určení dluhu, který má být plněn, přitom není 

důvod vylučovat ani projev vůle vyjádřený tím, že dlužník poskytl věřiteli 

plnění ve výši, jež odpovídá právě výši jednoho (a nikoliv i jiného) z více 

dluhů.“137 Uvedené závěry o určitosti a srozumitelnosti určení dluhu poté dle 

soudní praxe platí tím spíše v případech, kdy byla daná platba identifikována 

výslovně variabilním symbolem odpovídajícím číslu smlouvy či faktuře.138 

 

 

4.2.4. K plnění dlužníka, který není plně svéprávným 
 

OZ obsahuje pravidla týkající se plnění dlužníka, který není plně 

svéprávný, ve svém § 1934. Předmětné ustanovení je přitom založeno na 

                                            
137 Srov. rozhodnutí velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího 
soudu sp. zn. 31 Cdo 3065/2009 ze dne 16. 1. 2013. Obdobně viz rozhodnutí Nejvyššího 
soudu sp. zn. 32 Odo 525/2006 ze dne 25. 10. 2007, sp. zn. 20 Cdo 2302/2006 ze dne 
28. 2. 2008, sp. zn. 32 Cdo 1869/2007 ze dne 28. 6. 2008 a další. 
138 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 525/2006 ze dne 25. 10. 2007 či 
usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3880/14 ze dne 10. 2. 2015. 
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zcela odlišném základu, než ze kterého vycházela předchozí úprava ObčZ. 

Jak správně zdůrazňuje i samotná důvodová zpráva k OZ, dle dřívější úpravy 

§ 38 ObčZ platilo, že právní úkony (nyní jednání) dlužníka, který neměl 

způsobilost k danému právnímu úkonu (ať již z důvodu zbavení či omezení 

způsobilosti k právním úkonům - nyní ne plně svéprávný dlužník), byly stiženy 

absolutní neplatností.139  

 

Takové paušálně uplatňované pravidlo se nicméně v některých 

případech nedůvodně obracelo proti zájmům chráněných nezpůsobilých osob. 

Do okruhu těchto případů bylo možné zařadit i splnění dluhu, neboť namísto 

zániku závazku v důsledku zákonné neplatnosti dlužníkova úkonu dluh nadále 

trval, což (přinejmenším za určitých okolností) nebylo v zájmu nezpůsobilé 

osoby. 

 

OZ oproti tomu (vycházeje pravděpodobně ze znění § 1421 ABGB) 

v § 1934 stanoví, že pokud dlužník, který není plně svéprávný, splní svůj 

splatný dluh, zprostí se závazku. Současně předmětné ustanovení OZ 

obsahuje omezení výše uvedeného pravidla v tom smyslu, že pokud takový 

dlužník plnil na dluh nejistý nebo nesplatný, lze požadovat, aby mu bylo plnění 

vráceno, to však vyjma případů, kdy se dluh mezitím stal splatným.  

 

Při posouzení otázky, který dlužník není plně svéprávný, je třeba vyjít 

z obecné úpravy obsažené v § 30 až 37 OZ. Pokud poté takový ne plně 

svéprávný dlužník plní svůj dluh, je v souladu s § 1934 OZ nutné rozlišovat, 

zda se jedná o dluh jistý a splatný či nikoliv. V prvním případě dojde splněním 

dluhu ke zproštění se závazku dlužníka (za předpokladu, že se současně 

jednalo o jediný či poslední dílčí nesplněný dluh dlužníka z daného závazku). 

Pokud by splněný dluh nebyl splatný či byl nejistý, stanoví OZ za účelem 

ochrany dlužníka právo zvrátit účinky tohoto splnění a požadovat vrácení 

poskytnutého plnění. OZ výslovně neurčuje, kdo by se měl tohoto vrácení 

domáhat, lze však dovodit, že to bude osoba, která je za ne zcela svéprávnou 

                                            
139 Srov. důvodovou zprávu k § 1934 OZ publikovanou na portálu www.justice.cz, str. 462. 

http://www.justice.cz/
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osobu oprávněna jednat (tj. jeho zástupce).140 Důvodová zpráva poté 

v souvislosti s právem na domáhání se vrácení plnění výslovně hovoří 

o dovolání se relativní neplatnosti.141 V případě nesplatného dluhu toto 

oprávnění zanikne okamžikem pozdější splatnosti, u nejistého dluhu poté OZ 

žádné časové omezení nezakotvuje.  

 

Zatímco otázka splatnosti dluhu by dle mého názoru v praxi neměla 

vyvolávat větší problémy, problematičtější může být výklad pojmu „nejistý“ 

dluh. OZ tento pojem blíže neosvětluje a žádný návod v tomto ohledu bohužel 

neposkytuje ani důvodová zpráva k § 1934 OZ, která o výkladu uvedeného 

pojmu zcela mlčí. Kritérium „jistoty“ přitom OZ bez bližšího vysvětlení používá 

i na jistých místech, konkrétně v § 1987 odst. 2 OZ, kde stanoví nezpůsobilost 

nejistých pohledávek k započtení (k tomu v podrobnostech viz část 9.3.5 

níže).  

 

Přesnější vymezení pojmu nejistý dluh přinese až rozhodovací praxe 

soudů. Obdobně jako v případě nejistých pohledávek ve smyslu 

§ 1987 odst. 2 OZ je nicméně tento pojem aktuálně předmětem odborné 

diskuze, jejímž cílem je poskytnout osobám alespoň základní rámec jeho 

výkladu. Obecně lze přitom dle mého názoru předpokládat, že za nejisté dluhy 

ve smyslu § 1934 OZ by měly být považovány zejména dluhy, u nichž není 

vůbec jistá jejich existence (z důvodu spornosti jejich právního důvodu, např. 

platnosti smlouvy) či u nichž není jistá jejich výše (typicky pohledávky 

z náhrady škody za situace, kdy je sice nepochybný vznik škody, avšak dosud 

nelze vyčíslit či prostě nedošlo k vyčíslení její výše). Rovněž by se mělo 

jednat o dluhy vázané na odkládací podmínku. V neposlední řadě by se poté 

mohlo jednat o dluhy, u nichž není známa osoba věřitele (např. probíhá 

dědické řízení a dosud nedošlo k určení dědiců příslušné pohledávky), byť 

zde je třeba zohlednit i § 1953 OZ upravující postup při náhradním splnění 

                                            
140 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 423 či Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. 
Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2014, str. 950.  
141 Srov. důvodovou zprávu k § 1934 OZ publikovanou na portálu www.justice.cz, str. 462. 

http://www.justice.cz/


68 

dluhu právě pro případ, že je věřitel neznámý nebo je dlužník bez své viny 

v nejistotě o tom, kdo je jeho věřitelem (k tomuto postupu blíže viz část 5 

níže).142  

 

J. Šilhán vyslovil názor, že by bylo jako o nejistých dluzích možné 

uvažovat i o těch dluzích, u nichž by věřitel měl ze zákona či ze smlouvy 

určitou námitku (typicky relativní neplatnosti či neúčinnosti).143 Nejistota 

dlužníka by v tomto ohledu měla spočívat právě v tom, zda věřitel danou 

námitku uplatní či nikoliv (v podrobnostech lze v tomto ohledu rovněž odkázat 

na část 9.3.5 níže, která se této problematice věnuje v souvislosti 

s vymezením jistých pohledávek způsobilých k započtení ve 

smyslu § 1987 odst. 2 OZ).  

 

Jakkoli takový výklad pojmu nejistý dluh ve smyslu § 1934 OZ ze strany 

soudů nelze zcela vyloučit, přikláním se v tomto ohledu spíše k opatrnému 

přístupu. Je totiž třeba zohlednit základní účel § 1934 OZ, kterým je zejména 

zajistit zvláštní ochranu ne zcela svéprávných osob. Lze proto očekávat, že 

soudy budou mít tendenci vykládat dané ustanovení spíše ve 

prospěch dlužníka a umožňovat zvrátit jednání dlužníka spíše ve větším 

množství případů (a to i s ohledem na dosavadní praxi vycházející 

z předcházející právní úpravy založené na neplatnosti jednání dlužníka ze 

zákona). Tento výklad přitom ani nemusí korespondovat s výkladem nejistých 

pohledávek ve smyslu § 1987 odst. 2 OZ. V každém případě se domnívám, že 

při posuzování výkladu pojmů nejistých dluhů ve smyslu § 1934 OZ bude 

třeba vždy zvažovat všechny konkrétní okolnosti s tím, že při absenci 

rozhodovací praxe soudů v tomto ohledu nelze předem vyslovit jasný a 

kategorický závěr. 

 

                                            
142 Srov. Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–
2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 951. Obdobně viz Švestka, J., 
Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 1. vydání. Praha: 
Wolters Kluwer, 2014, str. 423. 
143 Viz J. Šilhán in Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 951. 
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4.2.5. K plnění dluhu třetí osobou 
 

Obecným pravidlem je, že dlužník plní svůj dluh osobně, a to vždy na 

svůj náklad a nebezpečí (viz rovněž § 1908 odst. 2 OZ). Pokud to nicméně 

neodporuje povaze závazku (což bude typicky v případě plnění vázáného na 

osobní vlastnosti dlužníka, například u uměleckých výkonů apod.) nebo 

dohodě stran, může dlužník k plnění využít i jiné osoby. V případě řady 

závazků je taková situace v praxi ostatně zcela běžná (což platí zejména 

v obchodních závazcích, typicky u díla).144 Ustanovení týkající se plnění dluhu 

prostřednictvím třetí osoby včetně otázek povinnosti věřitele přijmout takové 

plnění řeší i evropské unifikační kodexy (srov. např. čl. 7:106 PECL nebo 

čl. III.–2:107 DCFR). 

 

OZ pro případy využití třetích osob dlužníkem při plnění dluhu ve 

svém § 1935 předně stanoví základní pravidlo, že dlužník odpovídá tak, jako 

by plnil on sám. Předmětné ustanovení bylo v podstatě převzato 

z § 331 ObchZ. Jedná se o konkretizaci obecného pravidla zakotveného 

v § 1908 odst. 2 OZ a zdůraznění principu, že za výsledek plnění odpovídá 

vždy dlužník.  

 

Ustanovení je dispozitivní, a strany si proto ve smlouvě mohou 

dojednat odchylnou úpravu. Typické jsou v tomto ohledu ujednání stran 

například o povinnosti dlužníka plnit bezvýhradně osobně či o možnosti využití 

třetích osob (subdodavatelů) jen za určitých podmínek (jako je předchozí či 

následný souhlas věřitele, naplnění určité odbornosti či kvalifikace, uvedení 

třetí osoby na předem odsouhlaseném seznamu kvalifikovaných 

subdodavatelů apod.). Hranice dispozitivnosti daného ustanovení budou dány 

zejména zásadou, že dlužník se nemůže zcela zbavit své odpovědnosti za 

poskytnuté plnění, a to přinejmenším nikoliv v rozsahu popírajícím samotnou 

                                            
144 Na skutečnost, že zejména v obchodních závazkových vztazích je plnění třetí osobou 
běžné, ve své rozhodovací praxi výslovně odkazuje i Nejvyšší soud (srov. např. rozhodnutí 
Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 1671/2008 ze dne 17. 3. 2010). 
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podstatu závazku jakožto právního pouta. Dlužník tedy může omezit určité 

dopady své odpovědnosti za dané plnění (v limitech stanovených zejména 

v § 1916 odst. 2 a § 2898 OZ), nikoliv se však této odpovědnosti v plném 

rozsahu zbavit (k tomu rovněž viz část 4.1.5 výše). 

 

Právní předpisy přitom mohou stanovit i zvláštní pravidla ohledně 

odpovědnosti dlužníka či osob za něj plnících. Určitá speciální pravidla 

v tomto ohledu obsahuje i samotný OZ, a to konkrétně ve svém § 2630, kde 

zakotvuje zvláštní úpravu společné a nerozdílné odpovědnosti zhotovitele a 

jeho subdodavatelů, resp. i dalších osob podílejících se na provádění díla, za 

vadné plnění. 

 

Pro úplnost je v této souvislosti vhodné upozornit i na úpravu plnění tzv. 

společných dluhů jednotlivými dlužníky obsaženou v § 1868 a násl. OZ, která 

rozlišuje příslušný postup při plnění v závislosti na tom, zda jsou dlužníci 

zavázáni plnit společně a nerozdílně a rovněž v závislosti na tom, zda se 

jedná o dělitelné nebo nedělitelné plnění. 

 

 

4.2.5.1. K povinnosti věřitele přijmout plnění nabízené třetí osobou a 

k plnění materiálně i formálně cizích dluhů 

 

Odborná teorie z hlediska osob, které plní, a účinků tohoto plnění 

rozlišuje několik případů. Pokud plní osoba, která má nést tíži a veškeré 

materiální důsledky plnění, hovoří se o tzv. dluzích materiálně vlastních. 

Pokud plní osoba, která nemá nést tíži a veškeré důsledky plnění, avšak je 

k plnění povinna (typicky v důsledku ručení), jedná se o tzv. dluh materiálně 

cizí, avšak formálně vlastní. V neposlední řadě pokud plní osoba, která nemá 

nést tíži a veškeré důsledky plnění a ani k plnění není jinak povinna, jedná se 

o tzv. dluh materiálně i formálně cizí.145 Pro úplnost je vhodné dodat, že za 

                                            
145 Srov. Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 425. Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský 
zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2014, str. 953 a 954.  
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plnění třetí osobou nelze považovat případy, kdy dlužník plní prostřednictvím 

svých zaměstnanců, statutárních orgánů či zmocněnce, když toto plnění se 

považuje za plnění poskytnuté přímo dlužníkem.146  

 

OZ ve svém § 1936 odst. 1 předně výslovně stanoví, že věřitel musí 

přijmout plnění, které mu se souhlasem dlužníka nabídne třetí osoba s tím, že 

uvedenou povinnost nemá v případě, kdy je plnění vázáno na osobní 

vlastnosti dlužníka. Jedná se o ustanovení dispozitivní, a strany se tak mohou 

dohodnout odchylně. Typickým příkladem takového odchylného ujednání je 

stanovení povinnosti dlužníka plnit osobně či naopak výslovné potvrzení, že 

věřitel je povinen přijmout plnění i od třetích osob, resp. od určitého okruhu 

třetích osob (typicky z okruhu kvalifikovaných subdodavatelů předem 

schválených věřitelem apod.).  

 

Pokud povinnost k osobnímu plnění nebude stanovena ve smlouvě, 

bude ji dle mého názoru nutné posoudit vždy individuálně, a to s přihlédnutím 

k povaze závazku a konkrétního plnění, úmyslu a očekávání stran v době 

sjednávání smlouvy a v neposlední řadě i s ohledem na případnou zavedenou 

praxi mezi stranami. Povinnost k osobnímu plnění poté bude dovoditelná 

zejména tam, kde je plnění navázáno na určité osobní vlastnosti či schopnosti 

dlužníka (např. v případě uměleckých výkonů apod.) nebo v případech, kdy je 

toto plnění závislé na osobním vztahu obou stran.147 Rovněž nelze vyloučit, 

že by povinnost k osobnímu plnění dlužníka mohla vyplývat například 

z předchozí zavedené praxe obou stran. Zvlášť v obchodních závazcích je 

však třeba mít na paměti, že primárním cílem je naplnění ekonomické 

podstaty splnění, tj. zejména materiální uspokojení věřitele. 

 

Povinnost (a rovněž právo) přijmout plnění má věřitel pouze tehdy, 

pokud třetí osoba plnila se souhlasem dlužníka (s výjimkou případů 

uvedených v § 1937 odst. 1 OZ – k tomu viz níže). Tím je sledována zejména 
                                            
146 Srov. Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 423. 
147 Viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–
2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 953. 
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ochrana dlužníka a jeho legitimní zájem na tom, aby mohl poskytnout věřiteli 

řádné plnění dle smlouvy. Není možné, aby toto jeho právo bylo derogováno 

tím, že za něj bez jeho souhlasu či dokonce bez jeho vědomí poskytne třetí 

subjekt. Na formu či obsah samotného souhlasu dlužníka OZ stejně jako 

předcházející úprava § 332 ObchZ nestanoví zvláštní požadavky. Tento 

souhlas tedy dle mého názoru může být vedle písemné formy poskytnut 

i ústně či s ohledem na konkrétní okolnosti teoreticky i konkludentně (jakkoli 

takovou formu udělení souhlasu s ohledem na možné nejasnosti v praxi nelze 

příliš doporučit).148 Tyto závěry potvrdila i rozhodovací praxe Nejvyššího a 

Ústavního soudu k § 332 ObchZ.149  

 

Předmětný souhlas by poté s ohledem na znění § 1936 odst. 1 OZ měl 

být udělen a rovněž oznámen věřiteli nejpozději spolu s poskytovaným 

plněním třetí osoby, resp. s jeho nabídnutím věřiteli (viz první věta citovaného 

ustanovení, která zní: „Věřitel musí přijmout plnění, které mu se souhlasem 

dlužníka nabídne třetí osoba.“).  

 

Pokud by třetí osoba plnila bez souhlasu dlužníka, jednalo by se 

o plnění bez právního důvodu, a tedy o bezdůvodné obohacení ve smyslu 

§ 2991 a násl. OZ. Pokud by naopak věřitel od třetí osoby plnění nepřijal, 

i když k tomu byl podle § 1936 odst. 1 OZ povinen, dostal by se tím do 

prodlení ohledně přijetí plnění se všemi důsledky s tím spojenými.  

 

Přijetím daného plnění dochází k zániku daného dluhu a případně 

i celého závazku (pokud se jedná o poslední z dílčích dluhů tvořících obsah 

daného závazku). Judikatura Nejvyššího soudu v této souvislosti zdůraznila, 

že skutečnost, že věřitel poskytnuté plnění třetí osobě vrátí, nemá za následek 

„obnovení“ již zaniklého závazku dlužníka, nýbrž vznik pohledávky věřitele za 

                                            
148 Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 954. 
149 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 1454/2010 ze dne 27. 3. 2012, které 
obstálo i v rovině ústavního přezkumu (viz usnesení Ústavního soudu sp. zn. III.ÚS 2247/12 
ze dne 11. 7. 2013). Shodně viz usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 316/13 ze dne 
19. 2. 2013. 
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třetí osobou z titulu bezdůvodného obohacení.150 Nejvyšší soud rovněž dospěl 

k závěru, že pokud třetí osoba plnila věřiteli podle pokynů dlužníka a došlo tím 

ke splnění závazku a teprve následně odpadl právní důvod pro poskytnuté 

plnění, vzniklo bezdůvodného obohacení na straně věřitele na úkor dlužníka, 

nikoliv na úkor třetí osoby, která plnila.151 

 

OZ dále v § 1936 odst. 2 stanoví, že kdo plní dluh jiného, aniž za dluh 

ručí a ani jinak dluh nezajistil, může na věřiteli požadovat před splněním nebo 

při něm, aby mu postoupil svoji pohledávku. Toto ustanovení se týká tzv. 

dluhů materiálně i formálně cizích (viz výše), přičemž zakotvuje právo třetí 

osoby poskytnout plnění s výhradou tzv. subrogace. OZ tedy nestanoví 

přechod pohledávky ex lege, jak činí v § 1937 odst. 2 u dluhů formálně 

vlastních, ale umožňuje plnící třetí osobě zvážit, zda tuto subrogaci uplatní či 

nikoli. Z důvodové zprávy vyplývá, že motivem pro zakotvení této smluvní 

subrogace je zohlednění případů, kdy třetí osoba plní za dlužníka s úmyslem 

darovat, a tedy nikoliv s úmyslem následného výkonu věřitelských práv proti 

dlužníkovi.152 Původní § 332 ObchZ založený na zákonné subrogaci možnost 

výskytu těchto případů dostatečně nereflektoval. 

 

Pokud třetí osoba plnící za dlužníka využije možnosti subrogace, musí 

o postoupení věřitelovy pohledávky věřitele požádat před plněním nebo 

nejpozději při něm. Forma ani jiné náležitosti takové žádosti stanoveny 

nejsou. Vedle písemné formy tedy dle mého názoru nelze vyloučit ani žádost 

ústní či s ohledem na konkrétní okolnosti dokonce ani konkludentní.153 

S ohledem na vyloučení pozdějších nejasností a sporů lze v každém případě 

doporučit, aby tento souhlas byl udělen co možná nejprůkaznějším způsobem 

(ideálně písemně). Případné důkazní břemeno v tomto ohledu pravidelně 

                                            
150 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 1693/2006 ze dne 26. 11. 2008 či 
sp. zn. 20 Cdo 1454/2010 ze dne 27. 3. 2012. 
151 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 2628/2012 ze dne 28. 1. 2014. 
152 Srov. důvodovou zprávu k § 1934 OZ publikovanou na portálu www.justice.cz, str. 462 a 
463. 
153 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 954. 

http://www.justice.cz/
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ponese buď plnící třetí osoba (vůči věřiteli za účelem prokázání povinnosti 

věřitele přijmout nabízené plnění) nebo věřitel (vůči dlužníku v případě sporu 

souvisejícím s daným plněním, typicky v případě uplatnění práva 

z odpovědnosti za vady apod.).154  

 

Jakkoli předmětný § 1936 odst. 2 OZ na rozdíl od § 1937 odst. 2 OZ 

výslovně neuvádí, zda s pohledávkou přechází i její příslušenství, zajištění a 

další s ní spojená práva, souhlasím s výkladem, že tyto důsledky je třeba 

odvodit ze smyslu dané úpravy. Rozdíl v postupu podle § 1936 odst. 2 a 

§ 1937 odst. 2 OZ by totiž měl spočívat čistě v možnosti třetí osoby subrogaci 

neuplatnit, nikoliv v odlišných důsledcích v případě včasného uplatnění této 

subrogace.155 I proto se domnívám, že není třeba uzavírat smlouvu 

o postoupení pohledávky, když ke změně věřitele dochází (obdobně jako 

v případě § 1937 odst. 2 OZ) přímo ze zákona.156 

 

 

4.2.5.2. K plnění materiálně cizích, avšak formálně vlastních dluhů 

 

 OZ ve svém § 1937 odst. 1 předně stanoví, že souhlasu dlužníka není 

třeba, pokud třetí osoba plní věřiteli jeho dluh proto, že za dluh ručí nebo 

závazek jinak zajišťuje. Předmětné ustanovení se tedy týká dluhů materiálně 

cizích, avšak formálně vlastních. Dané ustanovení v podstatě upravuje 

výjimku z obecného pravidla uvedeného v § 1936 odst. 1 OZ, že věřitel je 

povinen přijmout plnění nabízené třetí osobou pouze v případě, že toto plnění 

třetí osoba poskytuje se souhlasem dlužníka. Důvodem pro tuto výjimku je 

skutečnost, že třetí osoba, která za dluh ručí či jej jinak zajišťuje, má 

k danému dluhu zvláštní vztah a z důvodu jejího možného zapojení do plnění 

je potenciálně dotčena její majetkové sféra. Tato třetí osoba přitom může mít 
                                            
154 Obdobně viz Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. II. díl. 
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 1412.  
155 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 426. Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský 
zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2014, str. 955.  
156 Viz tamtéž. 
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v řadě případů zájem na splnění dluhu za dlužníka (například za účelem 

ukončení prodlení dlužníka a s tím spojených sankcí v případě, že dlužník je 

v prodlení s plněním daného dluhu, avšak věřitel dosud danou osobu nevyzval 

k plnění za dlužníka).157  

 

Oproti předcházející právní úpravě § 332 ObchZ nicméně 

§ 1937 odst. 1 OZ k možnosti třetí osoby plnit bez souhlasu dlužníka výslovně 

nevyžaduje, aby dlužník současně porušil své povinnosti. Jakkoliv přitom 

v praxi nebude příliš časté, že třetí osoba bude mít zájem na poskytnutí plnění 

namísto dlužníka v době, kdy dlužník ještě neporušil žádné povinnosti a stále 

může řádně a včas splnit, nelze dle mého názoru takový postup s ohledem na 

dikci § 1937 odst. 1 OZ vyloučit. Praktické využití poté může tento postup 

nalézt například v situacích, kdy bude mít třetí strana objektivní pochybnosti 

o tom, že dlužník své povinnosti skutečně splní, a bude chtít předejít 

negativním důsledkům spojeným s tímto porušením, jež by přitom mohly 

dopadnout i do její majetkové sféry.  

 

V § 1937 odst. 2 poté OZ zakládá zákonnou subrogaci pro případy 

plnění třetích osob uvedených v odstavci 1 tohoto ustanovení. Na rozdíl od 

případů plnění třetích osob podle § 1936 odst. 2 OZ zde plnící třetí osoba 

vstupuje do postavení věřitele bez dalšího ze zákona.158 Oproti původní 

úpravě § 332 ObchZ poté OZ (inspirujíc se dle důvodové zprávy v německém 

BGB)159 výslovně stanoví, že spolu s pohledávkou přechází na třetí osobu 

                                            
157 Srov. Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–
2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 956.  

V této souvislosti je třeba vždy zohlednit i zvláštní úpravu zajištění. Jako příklad lze uvést 
§ 2024 OZ v souvislosti s ručením, podle něhož platí, že: „Uspokojí-li ručitel věřitele bez 
vědomí dlužníka, může dlužník uplatnit vůči ručiteli všechny námitky, které byl oprávněn 
uplatnit vůči věřiteli, kdyby na něm věřitel splnění vymáhal. Dlužník však nemůže vůči ručiteli 
uplatnit námitky, na které dlužník ručitele neupozornil bez zbytečného odkladu poté, co mu 
ručitel oznámil, že věřitel uplatnil právo z ručení.“ 
158 Lze souhlasit s názorem, že ve světle tohoto zákonného vstoupení do postavení věřitele je 
poněkud nadbytečná další část první věty § 1937 odst. 2 OZ, podle které má plnící třetí osoba 
právo, aby jí dlužník vyrovnal, co za něho plnila (k tomu blíže viz Švestka, J., Dvořák, J., 
Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 
2014, str. 427 a 428). 
159 Srov. důvodovou zprávu k § 1936 až 1938 OZ publikovanou na portálu www.justice.cz, str. 
463. 

http://www.justice.cz/
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rovněž její příslušenství a zajištění a další práva s pohledávkou spojená. 

Tímto právem by mohlo být například právo na smluvní pokutu, které podle 

OZ formálně spadá pod utvrzení dluhu či právo na soudní uplatnění 

pohledávky (nárok) včetně oprávnění exekučně ji vymoci apod.160  

 

Předmětné ustanovení současně výslovně zakotvuje povinnost věřitele 

vydat tomu, kdo za dlužníka plnil, potřebné doklady o pohledávce a sdělit mu 

vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí. V původní úpravě ObchZ přitom 

tato povinnost byla výslovně zakotvena jen pro případ ručení (viz 

§ 308 ObchZ). Třetí osoba by tak měla obdržet veškeré relevantní podklady 

související s danou pohledávkou, a to včetně podkladů o dosud poskytnutém 

či neposkytnutém plnění, výši příslušenství, případném uplatnění smluvních 

sankcí, důležité komunikace mezi stranami apod. Současně by jí měl věřitel 

podle § 1949 a násl. OZ vydat kvitanci, která bude následně třetí osobou 

(jakožto novým věřitelem) prezentována dlužníkovi za účelem prokázání 

poskytnutí plnění věřiteli namísto dlužníka.161 

 

 

4.2.5.3. K částečnému plnění třetí osobou či plnění více osob za dlužníka 

 

Podle § 1938 odst. 1 OZ platí, že pokud plní třetí osoba za dlužníka jen 

část dluhu, může požadovat jen vyrovnání toho, co za dlužníka plnila. Původní 

věřitel má současně právo požadovat vyrovnání zůstatku své pohledávky 

přednostně před novým věřitelem, ledaže se novému věřiteli zaručil, že mu 

bude nahrazeno, co za dlužníka vydal.  

 

Dle důvodové zprávy k OZ bylo inspirací k citovanému ustanovení, 

které v podstatě doplňuje obecná subrogační pravidla zakotvená 

v § 1936 odst. 2 a § 1937 odst. 2 OZ, čl. 1659 quebeckého občanského 

                                            
160 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 1770/2010, ze dne 14. 12. 2011. 
161 Srov. Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–
2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 956. 
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zákoníku.162 Obdobná výslovná pravidla přitom v předcházející úpravě ObčZ 

a ObchZ absentovala.  

 

Textace § 1938 odst. 1 OZ nicméně není zcela jednoznačná. Zejména 

dle mého názoru není zcela zřejmé, zda předmětné ustanovení pouze 

zakotvuje odchylku od subrogačního režimu podle § 1936 odst. 2 a § 1937 

odst. 2 OZ, či zda má snad za cíl stanovit zvláštní kompenzační režim 

odchylný od těchto ustanovení (a to mimo jiné s ohledem na formulaci práva 

třetí osoby požadovat vyrovnání toho, co za dlužníka plnila). V odborné teorii 

v této souvislosti převažuje názor, že i podle § 1938 odst. 1 OZ půjde o případ 

subrogace a nikoliv o originární právo na vyrovnání části uhrazeného dluhu.163 

S tímto závěrem souhlasím, když podpůrně lze argumentovat i úpravou 

quebeckého občanského zákoníku, která v tomto případě sloužila jako vzor. 

Nakonec i § 1937 odst. 2 OZ výslovně zmiňuje právo na vyrovnání, přestože 

v daném případě konstruuje zákonnou subrogaci (k tomu viz výše). 

 

Pro úplnost je vhodné dodat, že pokud dojde k částečnému splnění 

dluhu třetí osobou ve smyslu § 1938 odst. 1 OZ, stanoví OZ pro případ 

konkurence práva původního věřitele na zbytek plnění a práva této třetí osoby 

na vyrovnání toho, co plnila za dlužníka, výslovně přednost práva původního 

věřitele. Výjimkou by byla pouze situace, kdy by se původní věřitel novému 

věřiteli současně zaručil, že mu bude nahrazeno, co za dlužníka vydal. 

V takovém případě by se pravidlo priority původního věřitele neuplatnilo. 

 

Pokud plní za dlužníka více osob, má podle § 1938 odst. 2 OZ každá 

z nich právo na poměrné vyrovnání podle podílu, v němž za dlužníka plnila. 

Uvedené ustanovení je dle důvodové zprávy v podstatě převzato z čl. 1658 

quebeckého občanského zákoníku. Pro případ mnohosti osob na straně 

                                            
162 Srov. důvodovou zprávu k § 1936 až 1938 OZ publikovanou na portálu www.justice.cz, str. 
463. 
163 Srov. Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 428. Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský 
zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2014, str. 955. 

http://www.justice.cz/
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třetích osob plnících namísto dlužníka se v něm konstituuje poměrné 

vyrovnání na základě podílů, v nichž jednotlivé třetí osoby plnily za dlužníka. 

Jelikož každá z těchto třetích osob plnila pouze část dluhu, uplatní se na ně 

rovněž režim podle odstavce 1 předmětného ustanovení týkající se subrogace 

v případech částečného plnění. Uvedené ustanovení je dispozitivní, a 

nevylučuje tak odchylné ujednání (například o jiném určení podílů mezi 

osobami plnícími za dlužníka).164 

 

 

4.2.6. K plnění dluhu jiné osobě než věřiteli 
 

Obecným pravidlem je, že dlužník má plnit věřiteli. Jak upozorňoval 

V. Knapp, toto pravidlo vyplývá již z toho, že právo věřitele a povinnost 

dlužníka jsou v právním poměru nerozlučně spjaty a navzájem 

korespondují.165 Plnit jiné osobě, než věřiteli, tak dlužník může pouze 

v případě dohody smluvních stran nebo pokud to stanoví právní předpisy.166 

 

Právní předpisy ze základního pravidla, že dlužník plní věřiteli, 

zakotvují určité výjimky. Tak například podle § 1882 odst. 1 OZ se může 

dlužník až do okamžiku oznámení postupitele o postoupení pohledávky, resp. 

do okamžiku prokázání takového postoupení ze strany postupníka, zprostit 

své povinnosti tím, že splní postupiteli (přestože již v té době byla pohledávka 

postoupena). V souladu s § 1953 OZ se dále dlužník zprostí svého dluhu 

i náhradním splněním do soudní úschovy (k tomu blíže viz část 5 níže). OZ 

dále ve svém § 1951 obsahuje zvláštní pravidla pro případ plnění osobě, která 

předloží věřitelovo potvrzení o oprávnění přijmout plnění či věřitelem 

vystavenou kvitanci (k tomu viz část 4.2.6.1 níže).  

 

                                            
164 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 958. 
165 Srov. Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 88. 
166 Obdobně viz Fiala, J., Kindl, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. II. díl. 1. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 1045. 
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Speciální pravidla OZ obsahuje i pro případ plnění dlužníka více 

věřitelům, a to v závislosti na tom, zda se jedná o plnění dělitelné a 

nedělitelné, a dále na tom, zda je dlužník zavázán plnit několika věřitelům 

oprávněným vůči němu společně a nerozdílně či nikoliv (srov. § 1868 a násl. 

OZ).  Zvláštní úpravu obsahuje OZ i ve vztahu ke smlouvám uzavřeným ve 

prospěch třetích osob (srov. § 1767 a § 1768 OZ). V této souvislosti je 

možnost plnit třetí osobě typická zejména pro oblast pojišťovacích vztahů 

(srov. § 2758 a násl. a zejména § 2768 OZ).  

 

Věřitel se samozřejmě může dát k přijetí plnění zastoupit, a to typicky 

na základě plné moci podle § 441 OZ. V takovém případě za věřitele přijme 

plnění příslušný zástupce. Stejně tak bude zákonný zástupce přijímat plnění 

za věřitele, který není plně svéprávný, ať již z důvodu nezletilosti či omezení 

svéprávnosti. V těchto případech se dle mého názoru v podstatě ani nejedná 

o plnění třetí osobě, neboť zástupce v daných případech bude jednat jménem 

věřitele a příslušná práva a povinnosti budou vznikat rovnou věřiteli.167 

Obdobné závěry platí i pro tzv. nepřímé zastoupení, kdy zástupce jedná svým 

jménem, avšak na účet zastoupeného (jako tomu je například v případě 

komisionáře či zasílatele).168  

 

V neposlední řadě je vhodné upozornit na judikaturu Nejvyššího soudu, 

podle níž platí, že pokud se věřitel s dlužníkem dohodne, že peněžitý dluh 

bude splněn na účet jiné osoby (například osoby jeho věřitele) a poté plnění 

adresované k jeho rukám nebo na jeho účet přesto přijme, nemůže namítat, 

že dluh nebyl v rozsahu převzatého (a nevráceného) plnění.169  

 

  

 

                                            
167 Shodně viz Eliáš, K.: Zánik obligace splněním jinému než věřiteli nebo jiným než 
dlužníkem. Právní rozhledy, 2010, č. 4, str. 115 a násl. 
168 Viz tamtéž. 
169 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 2031/2007 ze dne 30. 4. 2009. 
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4.2.6.1. K plnění osobě s věřitelovým potvrzením nebo s věřitelovou 

kvitancí 

 

Podle § 1951 OZ platí, že dlužník splní dluh i tehdy, pokud splní tomu, 

kdo mu předloží věřitelovo potvrzení, že je oprávněn plnění přijmout, nebo 

pokud mu vydá kvitanci, kterou věřitel vystavil, ledaže dlužník věděl, že ten, 

kdo potvrzení předložil, není oprávněn plnění přijmout. Citované ustanovení 

ve značné míře navazuje na dosavadní § 562 ObčZ a zakotvuje další dva 

zvláštní případy, kdy je možné plnit jiné osobě, než věřiteli.  

 

Prvním z těchto případů je plnění osobě, která dlužníkovi předloží 

potvrzení věřitele o tom, že daná osoba je oprávněna plnění přijmout. 

V odborné teorii přitom nepanuje shoda na tom, zda by takové potvrzení mělo 

být považováno za zvláštní plnou moc, a zda by se tedy na vztah věřitele a 

třetí osoby disponující daným potvrzením měla uplatnit obecná úprava 

zastoupení na základě plné moci. Zatímco F. Melzer či J. Šilhán zastávají 

názor, že se jedná o zvláštní typ plné moci, A. Bányaiová se naopak přiklání 

k závěru, že tomu tak není.170 Důvodem k tomuto závěru je zejména odlišná 

úprava důsledků, které nastanou v případě, pokud dlužník ví o tom, že osoba, 

které plní, není oprávněna plnění přijmout.  

 

Rovněž K. Eliáš se vyslovil pro výklad, že potvrzení ve smyslu 

§ 562 ObčZ není zvláštní plnou mocí, a to z důvodu, že na rozdíl od přímého 

zmocněnce příjemce plnění ve smyslu předmětného ustanovení jedná sice na 

účet věřitele, avšak svým jménem.171 Právě tato skutečnost je podle K. Eliáše 

důvodem, proč by plnění příjemci podle § 562 ObčZ mělo být považováno za 

                                            
170 Srov. F. Melzer in Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 
2. svazek. § 488-880. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 1630 a 1631. Obdobně viz 
J. Šilhán in Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–
2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 973. 

K opačnému výkladu viz A. Bányaiová in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský 
zákoník - Komentář - Svazek V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 445. 
171 Srov. Eliáš, K.: Zánik obligace splněním jinému než věřiteli nebo jiným než dlužníkem. 
Právní rozhledy, 2010, č. 4, str. 115 a násl. 
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plnění jiné osobě než věřiteli. S tímto výkladem se dle mého názoru lze 

ztotožnit i ve vztahu k § 1951 OZ. 

 

K formě prohlášení podle § 1951 OZ lze v podrobnostech odkázat na 

část 4.3.1 týkající se formy kvitance níže. Z povahy věci bude nezbytné, aby 

předmětné potvrzení bylo vystaveno písemně. Současně by patrně bylo 

možné uvažovat i o tom, že v určitých případech by mohlo být dostačující 

i jiné vyhotovení, pokud bude dostatečně identifikovat věřitele (například 

elektronické či audiovizuální - k tomu viz níže). 

 

Druhým případem upraveným v § 1951 OZ je poté plnění osobě, která 

dlužníkovi předá kvitanci vystavenou za tímto účelem dříve věřitelem (ke 

kvitanci blíže viz část 4.3.1 níže). 

 

Stejně jako v případě § 562 ObčZ chrání předmětné ustanovení 

§ 1951 OZ dlužníka v tom smyslu, že pokud třetí osoba předloží příslušné 

potvrzení nebo kvitanci a dlužník ji plní, dojde ke splnění dluhu bez ohledu na 

to, zda daná osoba skutečně byla oprávněna plnění přijmout či nikoliv. To 

však pouze v případě, že dlužník o neoprávněnosti třetí osoby přijmout plnění 

nevěděl. Vědomost dlužníka bude třeba posuzovat vždy objektivně ke všem 

konkrétním okolnostem. Souhlasím přitom s názorem, že dlužník nebude 

povinen aktivně zkoumat, z jakého důvodu a na základě jakého vztahu mezi 

věřitelem a třetí osobou došlo k vydání potvrzení o oprávnění k přijetí plnění 

nebo kvitance či zda například nedošlo k jeho pozdějšímu odvolání apod.172  

 

Oproti tomu by si však dlužník dle mého názoru měl vždy ověřit, že se 

jedná o potvrzení o oprávnění přijmout dluh či kvitanci skutečně vystavenou 

věřitelem. Pokud by tomu tak totiž nebylo a dlužník by třetí osobě přesto plnil, 

jednalo by se dle judikatury Nejvyššího soudu o plnění bez právního důvodu, 

a tedy o bezdůvodné obohacení ve smyslu § 2991 a násl. OZ. Nejvyšší soud 

                                            
172 Srov. Fiala, J., Kindl, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: 
Wolters Kluwer, 2009, str. 1046 a 1047 či Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové 
právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 973. 
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v této souvislosti uvedl, že pokud dlužník plnil osobě, která k přijetí plnění 

nebyla oprávněna, dluh splněním nezaniká. Dlužník se tak svého závazku 

vůči věřiteli nezprostí, a to ani v případě, že o této skutečnosti nevěděl. 

V takovém případě se dle citované judikatury nic nemění na právním vztahu 

dlužníka a věřitele, jehož pohledávka nezanikla a jehož majetkového stavu se 

plnění neoprávněné osobě nedotýká. Bezdůvodné obohacení tedy dle 

Nejvyššího soudu vzniká osobě, která neoprávněně plnění přijala (její 

majetkový stav se zvětšil o přijaté plnění), avšak nikoliv na úkor věřitele, nýbrž 

na úkor dlužníka, jehož majetkový stav se zmenšil tím, že plnění vydal, aniž 

dosáhl zániku svého dluhu vůči věřiteli splněním.173 

 

 

4.3. Kvitance a dlužní úpis 

 

4.3.1. Kvitance 
 

OZ upravuje kvitanci (potvrzení o splnění dluhu) ve svých § 1949 a 

§ 1950. Kvitanci nicméně OZ zmiňuje i v dalších ustanoveních. Konkrétně 

v § 1951 v souvislosti s plněním jiné osobě, než věřiteli (k tomu viz část 

4.2.6.1 výše) a v § 1995 odst. 2 v souvislosti s prominutím dluhu.  

 

Nová úprava v podstatě vychází z dosavadního znění § 569 ObčZ, 

resp. § 333 ObchZ. Současně však dochází k jejímu zpřesnění a doplnění 

v určitých aspektech, které byly dříve při absenci výslovné úpravy dovozovány 

pouze aplikační praxí. To se týká například stanovení obsahových náležitostí 

kvitance.174  

 

                                            
173 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 413/2000 ze dne 24. 1. 2002. Obdobně 
viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Odo 1283/2005 ze dne 20. 10. 2006.  

Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–
2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 973. 
174 Obdobně viz důvodová zpráva k § 1949 až 1951 OZ publikovaná na portálu 
www.justice.cz, str. 463. 

http://www.justice.cz/


83 

Podle § 1949 odst. 1 OZ platí, že pokud věřitel přijímá plnění, je 

povinen vydat dlužníkovi na jeho žádost kvitanci. Povinnost vydat kvitanci tedy 

stejně jako za předcházející právní úpravy nevzniká věřiteli ex lege, ale pouze 

na žádost dlužníka. Tuto žádost může dlužník věřiteli adresovat buď spolu 

s nabízeným plněním, nebo i kdykoliv později. Dlužník nicméně musí počítat 

s tím, že jeho právo na poskytnutí kvitance bude podléhat promlčení v obecné 

tříleté promlčecí době.175 Povinnost vydat kvitanci k žádosti dlužníka má poté 

věřitel jak v případě přijetí celého plnění, tak v případě přijetí částečného 

plnění, a to vždy ve vztahu k příslušné části plnění.176 To platí bez ohledu na 

to, zda je věřitel částečné plnění dlužníka povinen přijmout podle 

§ 1930 odst. 2 OZ či zda jej přijímá dobrovolně.177 Pokud se jedná o opakující 

se plnění, bude mít věřitel obecně povinnost vydat k žádosti dlužníka kvitanci 

ke každé dílčí dávce.178  

 

OZ dále ve svém § 1950 zakotvuje novou vyvratitelnou domněnku, 

podle níž se má při opakovaných plněních z téhož právního důvodu za to, že 

ten, kdo předloží kvitanci na plnění splatné později, splnil také to, co bylo 

splatno dříve. Uvedené ustanovení by dle mého názoru mělo dopadat typicky 

na opakované platby na základě jedné smlouvy, jako je placení ve splátkách, 

opakované platby nájemného či určitých pravidelných poplatků apod. Pojem 

opakované plnění by přitom neměl být zaměňován s pojmem opakující se 

plnění, když je dle mého názoru širší a vedle opakujících se plnění zahrnuje 

i plnění dílčí (k tomu v podrobnostech viz část 4.2.2 výše). Citované 

ustanovení by se poté naopak nemělo vztahovat na ty pravidelné platby, které 

mají odlišný právní důvod (typicky pravidelné objednávky určitého zboží či 

služeb v rámci standardizovaných, avšak samostatných závazků). V případě 

                                            
175 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 967. 
176 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 443. 
177 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 968. K částečnému plnění 
a povinnosti věřitele přijmout částečné plnění blíže viz část 4.2.2 výše. 
178 Obdobně viz Fiala, J., Kindl, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. II. díl. 1. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 1070. 
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pochybností lze poté věřiteli doporučit, aby v kvitanci přesně vyspecifikoval, 

kterých plnění se kvitance týká a kterých nikoliv. 

 

OZ v § 1949 odst. 1 nově výslovně zakotvuje i obsahové náležitosti 

kvitance. Konkrétně se jedná o jméno dlužníka i věřitele, předmět plnění a 

místo a čas, kde a kdy byl dluh splněn. V této souvislosti je vhodné zdůraznit, 

že se jedná o výčet minimálních náležitostí kvitance, přičemž v některých 

případech nelze vyloučit potřebu uvést i některé další údaje. Tak tomu může 

být například u podnikatelů, kteří mají podle § 435 OZ povinnost uvádět na 

obchodních listinách (za níž by měla být považována i kvitance) rovněž sídlo a 

údaj o zápisu do obchodního či jiného veřejného rejstříku. Potřeba uvedení 

dalších údajů může vyvstat i za účelem detailnější identifikace osob a 

vyloučení případných souvisejících pochybností (typicky uvedením bydliště, 

data narození apod.). Rovněž nelze vyloučit, že požadavky na další obsahové 

náležitosti kvitance sjednají strany smluvně nebo že takové požadavky budou 

případně vyplývat i z dosavadní ustálené praxe zavedené mezi stranami.179  

 

S ohledem na účel kvitance, kterým je potvrdit splnění určitého dluhu, 

by v ní dle mého názoru v každém případě měl být nezaměnitelným 

způsobem identifikován příslušný závazek, v jehož rámci dochází k plnění, a 

rovněž výslovně potvrzeno splnění uvedeného dluhu. To platí i s přihlédnutím 

k judikatuře Nejvyššího soudu, který dospěl k závěru, že obsah účetního 

dokladu (faktury), v němž je od celkové ceny odečtena záloha, nemá 

náležitosti tzv. kvitance, neboť se z něj nedá dovodit výslovné prohlášení 

věřitele o splnění dluhu v určité výši.180 

 

OZ na rozdíl od předcházejícího § 569 ObčZ výslovně nestanoví, že 

kvitance musí být vydána v písemné formě. Část odborné teorie v této 

souvislosti zastává i nadále názor, že kvitance je z povahy věci písemným 

                                            
179 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 969. 
180 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 2536/2007 ze dne 3. 12. 2008. 
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potvrzením, které by mělo být vždy podepsáno věřitelem.181 Část odborné 

teorie oproti tomu dovodila, že při absenci výslovného zákonného požadavku 

na písemnou formu lze uvažovat o vydání kvitance i v jiné formě, která bude 

dostatečně průkazná, a to například e-mailem bez elektronicky zaručeného 

podpisu věřitele.182  

 

Domnívám se, že ze znění § 1949 odst. 1 OZ (věřitel vydá dlužníkovi 

potvrzení) i samotného účelu kvitance (jímž je potvrzení splnění dluhu, a tedy 

i zlepšení důkazní situace dlužníka – k tomu viz níže) by kvitance měla být 

standardně vydávána písemně a měla by být rovněž ze strany věřitele 

podepsána. Souhlasím s tím, že v určitých případech bude možné připustit 

i vydání kvitance v méně kvalifikované formě (například v pravidelném 

obchodním styku ve formě prostého e-mailu odeslaného z adresy věřitele), 

i v těchto případech by nicméně věřitel na výslovnou žádost dlužníka měl 

kvitanci vystavit i písemně. V opačném případě by totiž mohlo dojít k popření 

smyslu kvitance jakožto důkazního prostředku pro případ navazujících sporů 

mezi stranami. To platí i s přihlédnutím k novým pravidlům ohledně břemene 

tvrzení a důkazního břemene podle § 565 a § 566 OZ, která výslovně odlišují 

mezi podepsanou a nepodepsanou soukromou listinou (k tomu blíže viz níže). 

 

OZ shodně s předcházející úpravou v § 1949 odst. 2 stanoví, že 

dlužník může plnění odepřít, pokud mu věřitel zároveň nevydá kvitanci. 

Uvedené ustanovení je relativně komplikované z pohledu časové 

souslednosti, neboť de facto současně zahrnuje nabídnutí plnění, žádost 

o kvitanci, splnění a vydání kvitance. Splnění a vydání kvitance by přitom dle 

citovaného ustanovení mělo proběhnout v podstatě z ruky do ruky. To bude 

přitom z povahy věci možné pouze u určitých plnění (například při 

hotovostním zaplacení kupní ceny či fyzického předání zboží). V některých 

případech naopak bude takové předání kvitance proti splnění z povahy věci 

vyloučeno. Tak tomu bude například u bezhotovostních bankovních převodů, 
                                            
181 Srov. A. Bányaiová in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář 
- Svazek V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 443. 
182 Viz J. Šilhán in Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 969. 
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kdy ke splnění dojde v souladu s § 1957 odst. 1 OZ až připsáním částky na 

účet poskytovatele platebních služeb věřitele (tedy bez fyzické přítomnosti 

věřitele, který by mohl zároveň k tomuto okamžiku vydat kvitanci). V těchto 

případech dle mého názoru právo odepřít plnění podle § 1949 odst. 2 OZ 

dlužníkovi vůbec nevznikne, když věřitele není možné nutit k tomu, aby 

kvitanci vydal dříve, než zároveň se splněním.183  

 

Pokud by věřitel dlužníkovi kvitanci v rozporu s § 1949 odst. 1 OZ 

nevydal, dostal by se do prodlení. OZ (stejně jako předcházející úprava ObčZ 

a ObchZ) výslovně nestanoví lhůtu, ve které je věřitel povinen kvitanci 

dlužníkovi vydat. S ohledem na požadavek vydání plnění a kvitance „z ruky do 

ruky“ a možnost dlužníka odepřít plnění nicméně souhlasím s názorem, že 

tato povinnost nastává v podstatě bezodkladně.184 Nejvyšší soud v této 

souvislosti dovodil, že věřitel není v prodlení, odepře-li vydat dlužníkovi 

písemné potvrzení o úplném či částečném splnění dluhu jen proto, že dlužník 

požaduje, aby v něm byly uvedeny neúplné nebo nepravdivé údaje.185 

V souladu s judikaturou Nejvyššího soudu rovněž platí, že za kvitanci je třeba 

považovat i údaj v kupní smlouvě o tom, že došlo k zaplacení kupní ceny. 

Taková kvitance je dle Nejvyššího soudu od ostatního obsahu kupní smlouvy 

oddělitelná a nemůže být sama o sobě důvodem neplatnosti smlouvy, když 

její úspěšné popření pouze umožňuje vymáhat nárok z kupní smlouvy.186 

 

Právní význam a funkce kvitance spočívá především v rovině důkazní. 

V této souvislosti lze odkázat na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu 

k předcházející úpravě, která opakovaně potvrdila, že kvitance je významným 

důkazem o splnění dluhu. Dle této judikatury kvitance dokládá, že věřitel 

prohlásil, že dlužník splnil dluh v kvitanci uvedený a že na splnění zaplatil 

částku tam označenou. Zda toto prohlášení dostačuje ke skutkovému zjištění, 

                                            
183 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 969. 
184 Srov. Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–
2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 967. 
185 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Odo 890/2005 ze dne 30. 9. 2005. 
186 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 4172/2007 ze dne 4. 11. 2008. 
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že k plnění skutečně došlo, si nicméně v souladu s touto rozhodovací praxí 

musí soud posoudit v rámci volného hodnocení důkazů.187  

 

Nejvyšší soud ve své rozhodovací praxi k předcházející právní úpravě 

dále zdůraznil, že kvitance je soukromou listinou, pro jejíž posouzení jako 

důkazního prostředku je významná její pravost a pravdivost. Důkazní 

břemeno ohledně nepravdivosti údajů uvedených v kvitanci v souvislosti se 

splněním dluhu ponese vždy strana, která se této nepravdivosti dovolává 

(tj. pravidelně věřitel, který kvitanci vystavil). Pouhé popírání ani nepodložené 

zpochybňování kvitance nemůže mít za následek oslabení její důkazní síly.188  

 

Naopak v případě popření pravosti kvitance (tj. v případě popření, že se 

skutečně jedná o kvitanci vydanou a podepsanou věřitelem) bude břemeno 

tvrzení i břemeno důkazní dle Nejvyššího soudu ležet na tom, kdo z pravosti 

listiny pro sebe dovozuje příznivé právní důsledky (tj. pravidelně na dlužníkovi, 

který kvitancí prokazuje splnění svého dluhu). V souladu s touto rozhodovací 

praxí přitom platí, že s kvitancí jakožto soukromou listinnou nejsou spojeny 

žádné vyvratitelné či nevyvratitelné domněnky a předmětné dokazování bude 

vždy založeno na zásadě volného hodnocení důkazů podle § 132 občanského 

soudního řádu. Soud přitom přihlédne k povaze listiny, zejména pak k tomu, 

jde-li o listinu v neprospěch vystavitele anebo v jeho prospěch.189 

 

V souvislosti s výše uvedenými závěry rozhodovací praxe soudů 

týkajících se dokazování v civilním procesu vyvstává otázka, zda a jakým 

způsobem se do nich promítnou nová pravidla ohledně důkazního břemene 

při prokazování pravosti a pravdivosti soukromé listiny zakotvená v § 565 a 

§ 566 OZ. Dle důvodové zprávy k předmětným ustanovením by totiž tato 

                                            
187 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 2670/98 ze dne 10. 10. 2000 či 
sp. zn. 33 Odo 345/2003 ze dne 16. 10. 2003. 
188 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 2670/98 ze dne 10. 10. 2000, 
sp. zn. 33 Odo 345/2003 ze dne 16. 10. 2003 či sp. zn. 33 Cdo 2024/2013 ze dne 30. 4. 2014.  
189 Viz tamtéž. Obdobně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - 
Komentář - Svazek V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 443 či Hulmák, M. a kol.: 
Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2014, str. 966 a násl. 
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pravidla měla dopadat do oblasti soukromých závazků (například v souvislosti 

s posouzením existence dobré víry, zavinění apod.) a nikoliv do oblasti 

veřejného procesního práva.190 V odborné teorii nicméně převažují názory, že 

uvedená pravidla mají ve skutečnosti procesní charakter a uplatní se právě při 

dokazování v civilním soudním řízení.191 Dle tohoto výkladu se jedná de facto 

o doplnění pravidel uvedených v § 134 občanského soudního řádu.192 

 

Osobně se domnívám, že § 565 a § 566 OZ by ze své povahy skutečně 

měly mít přesah i do civilního procesu. Ve své podstatě se totiž jedná spíše 

o normy procesní, než hmotněprávní, na čemž nic nemění ani jejich nevhodné 

umístění do hlavního kodexu soukromého hmotného práva.193 V souladu 

s citovanými ustanoveními tedy bude nutné rozlišovat, zda se jedná o kvitanci, 

kterou věřitel zjevně podepsal či nikoliv. V kladném případě bude pravost a 

pravdivost kvitance presumována a důkazní břemeno ohledně opaku se 

přesune na věřitele. V záporném případě naopak ponese důkazní břemeno 

ohledně pravosti a správnosti kvitance osoba, která se jí dovolává, tj. dlužník. 

Výjimku by pak představovala kvitance vydaná věřitelem při běžném provozu 

závodu, u které zůstane důkazní výhoda na straně dlužníka i v případě, že by 

věřitelem nebyla podepsána.194 Z výše uvedeného je dle mého názoru 

zřejmé, že spíše než o podstatnou změnu při výkladu důkazního břemene se 

jedná o zpřesnění a doplnění pravidel, ze kterých vycházela novější judikatura 

k předcházející právní úpravě. 

 

                                            
190 Viz důvodová zpráva k § 565 až § 569 OZ publikovaná na portálu www.justice.cz, str. 139 
a 140. 
191 Srov. např. Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 
1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2014, str. 2038. Obdobně viz Spáčil, J.: Soukromé listiny 
v návrhu nového občanského zákoníku – malé zamyšlení nad velkým problémem. Právní 
rozhledy, 2010, č. 20, str. 741 a násl. 
192 Viz tamtéž. 
193 K tomu rovněž viz Spáčil, J.: Soukromé listiny v návrhu nového občanského zákoníku – 
malé zamyšlení nad velkým problémem. Právní rozhledy 2010, č. 20, str. 741 a násl. 
194 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 967. 

 

http://www.justice.cz/
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Pro úplnost je vhodné dodat, že OZ v § 1949 odst. 1 oproti 

předcházející úpravě nově stanoví vyvratitelnou domněnku, že pokud je 

kvitance vydána na jistinu, má se za to, že bylo vyrovnáno také příslušenství 

pohledávky. Obdobnou domněnku obsahuje i § 1427 ABGB, jenž byl patrně 

vzorem této úpravy. Pokud tedy dlužník uhradil pouze jistinu a nikoliv 

příslušenství, měl by to věřitel v kvitanci výslovně uvést, jinak bude 

v případném sporu ležet břemeno tvrzení a břemeno důkazní ohledně opaku 

na něm.  

 

V neposlední řadě je třeba odkázat i na § 1951 OZ, který upravuje 

postup při poskytnutí plnění dlužníkem třetí osobě, která dlužníkovi předložila 

věřitelem vystavenou kvitanci (k tomu blíže viz část 4.2.6.1 výše). 

 

 

4.3.2. Dlužní úpis 
 

OZ v § 1952 nově upravuje postup po splnění či částečném plnění 

dluhu v případě, že dlužník předtím vystavil věřiteli dlužní úpis. Dle 

předmětného ustanovení konkrétně platí, že: „ (1) Věřitel, který má dlužníkovo 

prohlášení o uznání dluhu nebo jiný dlužní úpis, je musí dlužníkovi při splnění 

vrátit nebo na dlužním úpisu vyznačit, že bylo splněno částečně. Není-li to 

možné, může dlužník požadovat, aby mu věřitel vydal potvrzení, že dlužní 

úpis pozbyl platnosti v rozsahu, ve kterém byl dluh splněn. Ustanovení 

o kvitanci tím nejsou dotčena. (2) Obdrží-li dlužník dlužní úpis bez kvitance, 

má se za to, že dluh byl splněn.“ 

 

Cílem citovaného ustanovení je ochrana dlužníka před možným 

zneužitím dlužního úpisu jakožto důkazního prostředku po splnění dluhu. 

Obdobnou úpravu obsahují i zahraniční právní úpravy, například § 371 BGB či 

§ 1428 ABGB.  

 

Za dlužní úpis ve smyslu citovaného ustanovení je třeba v prvé řadě 

považovat uznání dluhu podle 2053 OZ, tj. písemné prohlášení dlužníka, 
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kterým dlužník uznává svůj dluh co do důvodu i výše. Vedle tohoto písemného 

uznání dluhu poté § 1952 OZ zjevně počítá i s dalšími formami dlužního 

úpisu. V aktuální komentářové literatuře byl s odkazem na inspirační zdroje 

§ 1952 OZ vysloven názor, že do kategorie dlužního úpisu ve smyslu tohoto 

ustanovení budou spadat v podstatě všechna jednostranná 

prohlášení dlužníka, kterým dlužník prohlašuje existenci dluhu. Bude se tedy 

jednat i o nejrůznější neformální jednoduchá potvrzení neobsahující obsahové 

náležitosti uznání dluhu (tj. například kauzu dluhu či konkrétní výši dluhu).195 

 

Podle § 1952 OZ platí, že věřitel je po splnění dluhu povinen dlužní 

úpis vrátit dlužníkovi. Pokud bylo plněno (v terminologii § 1952 OZ poněkud 

nepřesně „splněno“) pouze částečně, nemá dlužník právo na vrácení dlužního 

úpisu, avšak věřiteli vyvstává povinnost na dlužním úpisu částečné plnění 

vyznačit. Pokud toto není z jakýchkoli (například technických) důvodů možné, 

může dlužník požadovat, aby mu věřitel vydal potvrzení, že dlužní úpis pozbyl 

platnosti v rozsahu, ve kterém byl dluh splněn. Smyslem této úpravy je zajistit, 

aby věřitel ve své moci neměl důkazní prostředek ohledně existence dluhu, 

který byl dlužníkem zcela nebo částečně plněn, resp. aby případně dlužník 

disponoval vhodným důkazním prostředkem prokazujícím plnění daného 

dluhu v příslušném rozsahu. Ustanovení § 1952 odst. 1 OZ v této souvislosti 

výslovně zdůrazňuje, že výše uvedené se nedotýká povinnosti věřitele vystavit 

při splnění dluhu dlužníkovi kvitanci podle § 1949 OZ (k tomu viz část 4.2.6.1 

výše). Jelikož se při částečném plnění dluhu dlužníkovi dlužní úpis nevrací, 

bude to právě částečná kvitance, která bude představovat významný důkaz 

o poskytnutém plnění a která tak bude chránit dlužníka. 

 

OZ dále v § 1952 odst. 2 OZ stanoví vyvratitelnou domněnku, že pokud 

dlužník obdrží dlužní úpis bez kvitance, má se za to, že dluh byl splněn. 

Vrácení dlužního úpisu tak v tomto případě v podstatě nahrazuje hlavní účel 

kvitance, kterým je potvrdit splnění dluhu. Přesto však plně souhlasím 

s názorem, že pro vyloučení pochybností bude z pohledu dlužníka vždy 

                                            
195 Srov. Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–
2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 975. 
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žádoucí požadovat vedle vrácení dlužního úpisu i současné vystavení 

kvitance.196 V praxi totiž může dojít ke sporům o to, zda dlužník dlužní úpis od 

věřitele skutečně obdržel až v návaznosti na splnění dluhu či zda se do jeho 

dispoziční sféry dostal jiným způsobem (a to i bez vědomí věřitele). Důkazní 

břemeno by poté v tomto ohledu mělo ležet na dlužníkovi, který se bude 

vyvratitelné domněnky splnění dluhu dovolávat. Opačný výklad by dle mého 

názoru mohl neúměrně zvýšit riziko zneužití citovaného ustanovení ze strany 

dlužníků, kteří by mohli účelově vystavit dlužní úpis, jenž by věřiteli nikdy 

nepředali (a o kterém by věřitel ani nevěděl) a následně (aniž by ve 

skutečnosti došlo k poskytnutí jakéhokoliv plnění) by prostřednictvím takového 

úpisu přenášeli důkazní břemeno ohledně splnění na věřitele. 

 

Pro úplnost je vhodné upozornit i na § 1995 odst. 2 OZ, který 

s vydáním dlužního úpisu dlužníkovi v případě, že dluh nebyl splněn, spojuje 

účinky prominutí dluhu. Obě ustanovení tedy s vydáním dlužního úpisu spojují 

zcela odlišné následky (splnění dluhu a prominutí dluhu), aniž by bylo 

z textace zákona zcela zřejmé, jaká je hranice mezi jejich aplikovatelností. 

V odborné teorii se v této souvislosti vyskytly názory, že na § 1952 odst. 2 OZ 

by bylo možné nahlížet jako na speciální ustanovení k obecnému 

§ 1995 odst. 2 OZ, které se aplikuje pouze v případě vrácení dlužního úpisu 

bez kvitance.197 Alternativně byl prezentován výklad, že pro aplikovatelnost 

daných ustanovení je rozhodující, zda je dlužní úpis vracen věřitelem vědomě 

za situace, kdy dluh splněn nebyl (když pouze v tomto případě by se měl 

aplikovat § 1995 odst. 2 OZ).198 Osobně se spíše přikláním k druhému 

z těchto výkladů, jakkoli jsem si vědom jeho problematičnosti z důkazního 

pohledu. Konečnou odpověď na tuto problematickou otázku nicméně přinese 

až rozhodovací praxe soudů. 

 

 
                                            
196 Viz J. Šilhán in Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 976 a 977. 
197 Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 977. 
198 Viz tamtéž. 
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4.4. Místo plnění 
 

4.4.1. Obecně k místu plnění 
 

Místo plnění (v odborné teorii nazýváno rovněž jako tzv. splniště) OZ 

upravuje ve svých § 1954 až § 1957. Předmětná právní úprava v podstatě až 

na drobná formulační zpřesnění doslovně přebírá dosavadní úpravu § 335 až 

§ 338 ObchZ a navazuje rovněž na obdobnou úpravu § 567 ObčZ. Velmi 

podobná úprava místa plnění je poté obsažena i v mezinárodních unifikačních 

kodexech (srov. zejména čl. 7:101 PECL či čl. III.–2:101 DCFR, obdobně viz 

čl. 6.1.6 Zásad UNIDROIT). 

 

OZ již ve svém § 1910 zdůrazňuje místo plnění jako základní parametr 

závazku, když zdůrazňuje, že věřitel proti své vůli nemůže být nucen, aby plnil 

jinde, než v místě plnění, a naopak že dlužník nemůže být proti své vůli 

nucen, aby přijal plnění na jiném místě, než v místě plnění. V souladu 

s § 1954 OZ poté platí, že k řádnému splnění se vyžaduje, aby byl dluh splněn 

ve stanoveném místě. To pochopitelně nic nemění na tom, že pokud dlužník 

plní jinde, než v místě plnění, a věřitel takové plnění přijme (resp. je dokonce 

v některých případech pouze neodmítne – k tomu viz níže), může být dluh 

tímto plněním splněn.199 

 

Místo plnění má zejména ekonomický význam, neboť jsou s ním 

spojeny dopravní a další náklady a rovněž příslušná rizika za poškození a 

ztrátu předmětu plnění v průběhu této dopravy.200 V OZ je poté pojímáno 

klasicky jako geografický parametr plnění. I s ohledem na to je zřejmé, že ne 

všechny druhy závazků budou místo plnění jako svůj atribut obsahovat. 

Zejména u závazků typu dare a facere bude hrát místo plnění pravidelně 

významnou roli, přestože i těchto druhů závazků si lze dle mého názoru 
                                            
199 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 983. 
200 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 453. 
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představit situace, kdy místo plnění v podstatě definováno nebude, resp. bude 

definováno tak široce, že ztratí svůj význam. Tak by tomu mohlo být například 

u povinnosti vyvíjet činnost v rámci smlouvy o sdružení.201  

 

Oproti tomu u závazků typu omittere a pati bude místo plnění 

v naprosté většině případů absentovat.202 Pokud totiž dlužník plní svůj dluh 

tím, že se zdržuje určitého jednání (např. prodeje movitosti, prozrazení určité 

informace apod.) či trpí určitou činnost věřitele (např. užívání vypůjčené věci), 

plní jej v podstatě všude, a nikoliv pouze na konkrétně určeném místě. Je 

otázkou, zda by v případě závazků směřujících k nekonání bylo možné místo 

plnění určit například jako místo, kde by mělo nastat konání, jehož se je 

povinen dlužník zdržet. Jako příklad lze uvést povinnost dlužníka zdržet se 

výstavby na konkrétním místě s cílem nezastavit sousedovi vyhlídku, u níž by 

jako o místě plnění bylo možné uvažovat právě o místě, kde dlužník nesmí 

stavět. V. Knapp nicméně zastával i v těchto případech názor, že takové místo 

za místo plnění považovat nelze, neboť to není místo, kde dlužník koná quid 

facere promisit (tj. co slíbil dělat), a přiklonil se k závěru, že u závazků, které 

směřují k nekonání, nelze místo splnění ve smyslu občanského práva vůbec 

určit.203 

 

Pokud bude obsahem závazku více samostatných povinností, bude 

třeba místo plnění posuzovat vždy samostatně ve vztahu k plnění každé 

konkrétní povinnosti.204 Souhlasím však s názorem, že u synallagmatických 

závazků (k tomu viz část 4.1.4 výše) by mělo být pravidelně určeno jediné 

místo plnění s tím, že pokud výkladová pravidla ohledně místa plnění povedou 

k určení odchylných míst plnění jednotlivých dílčích povinností, mělo by být 

                                            
201 Srov. Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–
2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 983. 
202 Obdobně viz Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. Praha:ČSAV,1955, 
str. 130 a násl. 
203 Viz tamtéž. 
204 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 983. 
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místo plnění určeno podle hlavní povinnosti či podle povinnosti, jejíž plnění je 

nejnáročnější a s níž jsou spojeny nejvyšší náklady na plnění.205  

 

 

4.4.2. Určení místa plnění 
 

Obecné pravidlo pro určení místa plnění obsahuje § 1954 OZ, který 

stanoví, že: „Nelze-li místo plnění zjistit ze smlouvy, povahy závazku nebo 

z účelu plnění, plní se v místě stanoveném zákonem.“ 

 

Z uvedeného ustanovení vyplývá následující hierarchie způsobu určení 

místa plnění:  

1.  Místem plnění je místo, které si strany jako místo plnění výslovně dohodly. 

Takovým místem plnění může být v podstatě jakékoliv místo, kde bude dané 

plnění možné a které nebude právními předpisy jako místo plnění 

vyloučeno.206 S ohledem na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu lze přitom 

doplnit, že pokud bude smlouva obsahovat ujednání o místu plnění, bude se 

až na výjimky jednat o tzv. vedlejší náležitost (accidentalia negotii), jejíž 

případná neplatnost by neměla mít vliv na platnost celé smlouvy.207 

2. Místem plnění je místo, které vyplývá z povahy závazku nebo účelu plnění. 

V praxi půjde o případy, kdy sice strany ve smlouvě místo plnění výslovně 

nedohodly, s ohledem na dané charakteristiky závazku či daného plnění však 

i bez tohoto výslovného ujednání lze dovodit, že dluh by měl být plněn jen ve 

zcela konkrétním místě.208 Jako příklad lze uvést plnění (typicky opravu, 

údržbu, hlídání apod.) týkající se konkrétní nemovitosti. 

                                            
205 Shodně viz Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek. 
§ 488-880. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 1646 či Hulmák, M. a kol.: Občanský 
zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2014, str. 983. 
206 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 453. 
207 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 46/99 ze dne 29. 11. 2000. 
208 Shodně viz Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. II. díl. 
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 1417. 
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3.  Místem plnění je místo určené zákonem, kdy je třeba v souladu se zásadou 

lex specialis derogat legi generali dát přednost zvláštnímu zákonu, poté 

zvláštní úpravě místa plnění u jednotlivých smluvních typů v OZ (srov. např. 

§ 2090 OZ ve vztahu k odeslání věci prodávajícím, § 2094 OZ ve vztahu 

k předání dokladů prodávajícím, § 2225 ve vztahu k vrácení najaté věci 

v místě jejího převzetí apod.) a nakonec obecné úpravě zákonného místa 

plnění obsažené v § 1955 OZ. 

 

Ve svém § 1955 odst. 1 OZ zákonné splniště rozlišuje stejně jako 

ObchZ podle toho, zda se jedná o peněžitý či nepeněžitý dluh. Zatímco 

v případě nepeněžitého dluhu plní dlužník v místě svého bydliště nebo sídla 

(jedná se o tzv. dluh odnosný či výběrný), peněžitý dluh je dlužník povine plnit 

v místě bydliště či sídla věřitele (jedná se o tzv. dluh donosný či přínosný). 

Bydliště je poté definováno v § 80 OZ jako místo, kde se člověk zdržuje 

s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale s tím, že takový úmysl 

může vyplývat z jeho prohlášení nebo z okolností případu. Rozhodující roli 

bude hrát v případě plnění dlužníků – fyzických osob nepodnikatelů.  

 

Oproti tomu u plnění právnických osob (srov. zejména § 136 a 

§ 137 OZ) a podnikatelů (a to i fyzických osob – srov. § 429 OZ) bude 

rozhodující jejich sídlo. Za něj bude třeba považovat buď sídlo zapsané ve 

veřejném rejstříku či případně sídlo faktické, tj. místo, kde příslušná osoba 

skutečně materiálně sídlí. U fyzických osob, které se jako podnikatelé 

nezapisují do veřejného rejstříku, bude sídlem místo, kde má tato osoba svůj 

hlavní obchodní závod, případně kde má své bydliště (srov. § 429 odst. 1 OZ). 

 

V § 1955 odst. 2 poté OZ stanoví zvláštní pravidlo pro případ plnění 

dluhů ze závazků vzniklých při provozu závodu a provozovny. Tyto dluhy se 

plní v místě tohoto závodu, resp. provozovny. Oproti § 338 ObchZ OZ 

neomezuje aplikační dosah předmětného ustanovení jen na peněžité dluhy, 

u kterých má současně dojít k plnění druhé strany v místě dané provozovny 

nebo závodu. Předmětné ustanovení tak nově dopadá na všechny závazky 

vzniklé při provozu závody nebo provozovny.  
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Ať je místo plnění určeno jakkoliv, toto určení se stává integrální 

součástí závazku od jeho samotného počátku. Později se zásadně nemění, 

pokud jej nezmění smluvní strany dohodou či pokud tak nestanoví zákon. OZ 

v této souvislosti rozlišuje podle toho, zda je místem plnění bydliště či sídlo 

věřitele či dlužníka.  

 

V prvním případě (tj. u tzv. donosných dluhů, a to ať dluhů donosných 

na základě smlouvy či ze zákona) OZ ve svém § 1956 stanoví, že pokud má 

být plněno u věřitele a pokud věřitel změnil po uzavření smlouvy své bydliště 

nebo sídlo, popřípadě umístění závodu nebo provozovny, nese současně 

zvýšené náklady a zvýšené nebezpečí, které tím dlužníku vzniknou. OZ tedy 

pro tyto případy dlužníku ukládá povinnost plnit v novém sídle či bydlišti 

věřitele, současně jej však chrání před nezaviněným zhoršením svého 

postavení v důsledku změny sídla či bydliště druhé smluvní strany. Za 

zvýšené náklady, resp. nebezpečí, ve smyslu citovaného ustanovení by poté 

dle mého názoru měly být považovány pouze ty náklady a to nebezpečí, jež 

jsou objektivně nezbytná a jež vznikla v příčinné souvislosti se změnou sídla a 

bydliště věřitele. 

 

V této souvislosti je vhodné upozornit, že OZ v § 1956 výslovně 

nehovoří o povinnosti věřitele informovat dlužníka o změně bydliště či sídla. 

Zatímco v případě právnických osob či fyzických osob zapisujících se jako 

podnikatelé do veřejného rejstříku by dlužník mohl tuto změnu vyčíst právě 

z těchto veřejných seznamů, v ostatních případech by se o ní nemusel vůbec 

dozvědět. Souhlasím proto s názorem, že dlužník by měl věřitele o změně 

sídla či bydliště informovat, neboť nelze požadovat, aby dlužník plnil v místě, 

o kterém neví, resp. objektivně ani nemůže vědět.209 To platí obdobně pro 

případ změny provozovny či závodu.210 

                                            
209 V krajním případě by bylo možné uvažovat i o náhradním splnění v podobě složení 
předmětu plnění do soudní úschovy podle § 1953 OZ (k tomu blíže viz část 5 níže). 
210 Obdobně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - 
Svazek V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 456 či Faldyna, F. Hušek, J., Pohl. T. 
Zajištění a zánik obchodních závazků. 2. vydání. Praha: ASPI, 2007, str. 112. 
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Poněkud složitější situace nastává v případě změny bydliště či sídla 

dlužníka u tzv. odnosných dluhů a rovněž v případě závazků vzniklých při 

provozu závodu nebo provozovny. Část odborné teorie při absenci výslovné 

zákonné úpravy dovodila, že pozdější změna bydliště či sídla dlužníka oproti 

stavu k okamžiku uzavření smlouvy v těchto případech není důvodem ke 

změně místa plnění. Dle tohoto výkladu se tedy dlužník ke svému prospěchu 

nemůže dovolat změny bydliště či sídla a zbývá mu jedině s věřitelem změnu 

místa plnění dohodnout.211 Stejný závěr byl poté dovozen i ve vztahu ke 

změně provozovny či závodu oproti době vzniku závazku.212 

 

Oproti tomu část odborné teorie přinejmenším v souvislosti se změnou 

bydliště či sídla dlužníka u odnosných dluhů zastává názor, že by se v těchto 

případech měl analogicky aplikovat § 1956 OZ, tj. že ke změně místa plnění 

dojde, přičemž dlužník současně ponese zvýšené náklady a zvýšené 

nebezpečí, které tím věřiteli vzniknou.213 Takový výklad by odpovídal i pojetí 

změny místa plnění v evropských unifikačních kodexech, která mezi změnou 

sídla či bydliště věřitele nebo dlužníka nerozlišují a stanoví obecně povinnost 

nést zvýšené náklady způsobené touto změnou místa té straně, která místo 

plnění změnila (srov. např. čl. 6.1.6 (2) Zásad UNIDROIT či III.–2:101 (3) 

DCFR). 

 

Je otázkou, zda lze obdobné závěry v případě OZ aplikovat i bez 

výslovné úpravy pouze na základě použití analogie. Osobně se domnívám, že 

hlavní argument proti takovému výkladu, tj. související zvýšení nákladů, by 

bylo možné eliminovat analogickou aplikací pravidel o přenesení zvýšených 

nákladů a souvisejících rizik na dlužníka. Přesto bych byl v tomto ohledu spíše 

                                            
211 Tento výklad zastává např. Z. Kovařík in Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. Obchodní 
zákoník. Komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 1417 či J. Šilhán in 
Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). 
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 985. 
212 Srov. např. Z. Kovařík in Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. Obchodní zákoník. 
Komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 1417. 
213 Tento výklad zastává A. Bányaiová in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský 
zákoník - Komentář - Svazek V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 456. 
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opatrný, a to zejména s ohledem na to, že takto analogicky bylo možné 

postupovat již za účinnosti předcházejícího § 337 odst. 2 ObchZ. Aplikační 

praxe se však k takovému výkladu zjevně nepřiklonila.  

 

 

 

4.4.3. K plnění peněžitých dluhů prostřednictvím poskytovatele 
platebních služeb a poštovním poukazem 
 

4.4.3.1. Obecně k plnění peněžitých dluhů prostřednictvím poskytovatele 

platebních služeb a poštovním poukazem 

 

V dnešním globalizovaném světě je stále více plateb uskutečňováno 

bezhotovostně, a to zejména prostřednictvím bankovních převodů. Hotovostní 

převody finančních prostředků jsou naopak upozaďovány, a to jak z důvodu 

čistě praktické časové úspory a lepší důkazní situace ohledně poskytnutí 

plnění při bezhotovostních převodech, tak z důvodu nestále se zvyšujícího 

tlaku na omezení hotovostních operací s cílem zamezit legalizaci výnosů 

z trestné činnosti, předejít daňovým únikům a optimalizovat peněžní 

hotovostní oběh.  

 

Právě naposledy uvedené důvody vedly k přijetí zákona 

č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. Tento zákon stanoví pravidla, 

kdy jsou osoby povinny provést platbu prostřednictvím osoby oprávněné 

poskytovat platební služby nebo provozovatele poštovních služeb formou 

poštovního poukazu a upravuje kontrolu nad dodržováním této povinnosti. Po 

několika novelizacích uvedeného zákona je aktuálně limit, kdy poskytovatel 

platby musí provést úhradu bezhotovostně, v současné době stanoven na 

270.000 Kč (srov. § 4 odst. 1 citovaného zákona v platném znění). Pokud by 

poskytovatel platby přes uvedený zákaz provedl úhradu vyšší částky 

hotovostně, nesmí ji příjemce platby podle § 4 odst. 2 zákona o omezení 

plateb v hotovosti vůbec přijmout. Do předmětného limitu se přitom 

započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené týmž 
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poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního 

dne.214  

 

Zákon o omezení plateb v hotovosti ve svém § 3 odst. 2 dále obsahuje 

i výčet plateb, kterých se výše uvedené omezení nedotýká. Jedná se 

například o platby daní, poplatků, cla, povinných plateb vyplývajících 

z pracovněprávních vztahů, platby důchodů, platby pojistného a výplat 

pojistného plnění ze soukromého pojištění či platby přijaté soudním 

exekutorem, soudem nebo správním orgánem při exekuci nebo výkonu 

rozhodnutí. Z uvedeného je zřejmé, že v rámci naprosté většiny závazků bude 

nutné částky nad hranici 270.000 Kč hradit vždy bezhotovostním převodem 

prostřednictvím osoby oprávněné poskytovat platební služby nebo 

provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu.  

 

V případě částek nižších poté bude primárně záležet na dohodě stran 

ve smlouvě. Pokud si strany sjednaly platbu bezhotovostně na určitý účet (což 

je v dnešní době stále častější jev), bude druhá strana povinna plnit na daný 

účet, a to bez ohledu na to, zda se jedná přímo o účet věřitele či například 

o účet třetí osoby. Pokud se naopak strany výslovně dohodly na plnění 

v bezhotovostní podobě, bude druhá strana povinna plnit bezhotovostně. 

Stejný závěr platí pro případ sjednané platby prostřednictvím poštovního 

poukazu. Ve všech těchto případech bude sjednaný způsob plnění 

parametrem řádného splnění a věřitel v souladu s § 1910 OZ nebude mít 

povinnost jiné plnění přijmout (k tomu rovněž viz část 4.7 níže).215 

 

Poněkud spornými mohou být nicméně situace, kdy smlouva 

o konkrétní formě (způsobu) hrazení peněžité částky mlčí. To platí 

i s přihlédnutím ke skutečnosti, že OZ nepřevzal dosavadní § 339 ObchZ, 

který obsahoval podpůrné pravidlo o přípustnosti bezhotovostních plateb 

                                            
214 Platba v cizí měně se pro tyto účely přepočte na Kč směnným kursem devizového trhu 
vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby (srov. § 4 odst. 3 a 4 
citovaného zákona). 
215 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 990. 
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prostřednictvím poskytovatele platebních služeb či poštovním poukazem 

vyjma situací, kdy by tato forma platby odporovala platebním podmínkám 

sjednaným mezi stranami.  

 

Podle mne bude pro tyto případy třeba nejprve posoudit, zda forma 

placení nevyplývá ze závazku alespoň implicitně, a to například s ohledem na 

konkrétní povahu závazku a okolnosti jeho sjednání či s přihlédnutím 

k dosavadní praxi stran. Pokud tomu tak nebude, přikláním se k závěru, že 

právo, resp. povinnost, druhé strany plnit hotovostně či bezhotovostně (ať již 

bankovním převodem či poštovním poukazem) bude třeba posoudit vždy 

individuálně s ohledem na konkrétní specifika daného závazku.  

 

Pouhé nepřevzetí § 339 ObchZ dle mého názoru v této souvislosti 

nelze vykládat jako záměr zákonodárce odchýlit se od dosavadní zavedené 

praxe s cílem umožnit bezhotovostní převody pouze tam, kde si to strany 

sjednají či kde forma plnění vyplývá ze závazku přinejmenším implicitně.216 

Takový výklad by byl ostatně v přímém rozporu s evidentním trendem 

poslední doby spočívajícím ve výrazném rozšiřování počtu bezhotovostních 

plateb a rovněž s evropským standardem, který obecně připouští plnění 

peněžitých dluhů jakýmkoli způsobem obvyklým v obchodním styku (viz 

čl. 7:107 PECL, čl. III.–2:108 DCFR či čl. 6.1.7 Zásad UNIDROIT). Podpůrně 

je dle mého názoru možné vyjít i z § 1926 odst. 1 OZ, podle něhož platí, že 

pokud lze dluh splnit několika způsoby, má se za to, že volba způsobu plnění 

náleží dlužníkovi (k tomu blíže viz část 4.2.1.1 výše).  

 

Při posuzování konkrétních okolností by poté měla být zohledněna 

zejména skutečnost, zda druhá strana má či nemá zřízen bankovní účet, zda 

jej aktivně využívá k přijímání obdobných plateb (v této souvislosti by bylo 

možné podpůrně vyjít například z toho, zda byl daný účet uveden na faktuře či 

určité předcházející obchodní korespondenci nebo zda je například zveřejněn 
                                            
216 I v důvodové zprávě k ustanovením OZ o místě a čase plnění je výslovně uvedeno, že: 
„Návrh ustanovení o místě a času plnění vychází z úpravy dosud platné, jak se objevuje 
v občanském a obchodním zákoníku.“ (viz str. 464 důvodové zprávy k OZ publikované na 
portálu www.justice.cz). 

http://www.justice.cz/
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na internetových stránkách věřitele apod.), zda pro druhou stranu představuje 

komplikaci vyzvednout si z daného účtu zaslané prostředky (například 

s ohledem na odlehlost jeho bydliště, povahu účtu jako účtu termínovaného 

apod.) a další relevantní skutečnosti.217 Zejména v případě, kdy druhá strana 

účet pro platby obdobného druhu běžně využívá, což bude  v rámci 

obchodních závazků pravidlem, poté dle mého názoru nebude důvod 

bezhotovostní formu platby prostřednictvím bankovního převodu či poštovního 

poukazu na účet věřitele odpírat.  

 

V případě poštovního poukazu vypláceného věřiteli hotovostně na 

příslušné poště se nicméně přikláním k více obezřetnému přístupu. K převzetí 

takového plnění je totiž nezbytné aktivní jednání věřitele spojené s určitými 

časovými či případně i finančními náklady. Takové plnění je nadto v podstatě 

v rozporu se zásadou donosnosti peněžitých dluhů zakotvenou 

v § 1955 odst. 1 OZ (k tomu viz část 4.4.2 výše). Souhlasím proto s názorem 

vysloveným v části odborné teorie, že v těchto případech by měl být uvedený 

způsob platby přípustný pouze tehdy, pokud s ním druhá strana souhlasila či 

dala přinejmenším implicitně najevo, že takový způsob akceptuje (a to 

alespoň v rámci dosavadní praxe zavedené mezi stranami).218 

 

 

4.4.3.2. K okamžiku splnění dluhu plněného prostřednictvím 

poskytovatele platebních služeb a poštovním poukazem 

 

Podle § 1957 odst. 1 OZ platí, že: „Plní-li dlužník peněžitý dluh 

prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, je dluh splněn připsáním 

peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb věřitele.“ OZ dále 

v § 1957 odst. 2 stanoví, že: „Plní-li dlužník peněžitý dluh poštovním 

poukazem, je dluh splněn a) připsáním peněžní částky na účet poskytovatele 

                                            
217 Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 991 a násl. 
218 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 990. 
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platebních služeb věřitele, je-li dluh plněn na účet, nebo b) vyplacením 

peněžní částky věřiteli v hotovosti.“ 

 

Předmětné ustanovení, jakkoliv je systematicky zařazeno do části 

zabývající se místem plnění, tuto problematiku výrazně přesahuje, neboť se 

vedle místa plnění současně dotýká zejména času a způsobu plnění 

peněžitých dluhů, ať již prostřednictvím poskytovatele platebních služeb či 

poštovním poukazem.  

 

První odstavec předmětného ustanovení je v podstatě doslovným 

převzetím dosavadního § 567 odst. 2 ObčZ. V souladu s předcházející 

úpravou je tak v případě platby prostřednictvím poskytovatele platebních 

služeb rozhodujícím okamžik připsání platby na účet poskytovatele platebních 

služeb věřitele. Nepostačí tedy pouhé odeslání platby. Na druhou stranu však 

není nutné, aby platba došla na konkrétní věřitelův účet, postačí, že byla 

připsána na účet jeho poskytovatele platebních služeb (typicky banky). 

Konkrétní lhůty, ve kterých celá platební transakce musí proběhnout (a to od 

zadání příkazu dlužníka k platbě po připsání částky na účet věřitele), jsou 

přitom stanoveny v zákoně č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Pro úplnost je v této souvislosti vhodné upozornit na rozhodovací praxi 

SD EU ke směrnici o postupu proti opožděným platbám v obchodních 

transakcích. SD EU v ní totiž definuje jako okamžik, do kterého lze nárokovat 

úroky z prodlení, až okamžik připsání platby na účet věřitele tak, aby věřitel 

mohl s platbou disponovat (nikoliv tedy okamžik připsání na účet 

poskytovatele platebních služeb věřitele).219 Praktický dopad citovaného 

rozsudku SD EU v praxi však dle mého názoru bude marginální, a to zejména 

z důvodu, že podle zákona o platebním styku má poskytovatel platebních 

služeb příjemce povinnost převést tuto platbu na účet příjemce neprodleně 

poté, co ji obdrží na svůj účet (srov. § 110 předmětného zákona). Pokud by 

                                            
219 Viz rozsudek SD EU sp. zn. C-306/06 ze dne 3. 4. 2008 ve věci Telecom Gmbh 
v. Deutsche Telekom AG. 
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tak neučinil, mohl by se poté dlužník dle mého názoru liberovat ze své 

odpovědnosti z prodlení podle § 1970 OZ (podle něhož nemůže věřitel po 

dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, požadovat 

zaplacení úroku z prodlení, pokud dlužník není za prodlení odpovědný).220 

 

V případě placení prostřednictvím poštovního poukazu je třeba 

v souladu s § 1957 odst. 2 OZ odlišovat, zda je dluh plněn na účet či zda má 

být vyplacen v hotovosti. Zatímco v prvním případě OZ stanoví (stejně jako 

v případě bankovních převodů), že dluh je splněn připsáním na účet 

poskytovatele platebních služeb věřitele, v druhém případě je dluh splněn až 

vyplacením této částky věřiteli. Konkrétní postup při placení prostřednictvím 

poštovního poukazu je poté stanoven v zákoně č. 29/2000 Sb., o poštovních 

službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

4.4.3.3. K důsledkům nedodržení stanoveného způsobu úhrady 

 

Pokud dlužník nedodrží stanovený způsob úhrady peněžité částky, 

nebude mít věřitel podle § 1910 OZ obecně povinnost takové plnění přijmout. 

V tom případě bude dlužník se svým plněním v prodlení se všemi z toho 

vyplývajícími důsledky.  

 

Věřitel nicméně může takto vadně nabízené plnění podle své úvahy 

přijmout.221 V této souvislosti lze odkázat na judikaturu Nejvyššího soudu, 

podle níž platí, že pokud dlužník věřiteli poskytl dohodnutý předmět plnění na 

jiném místě než určeném jejich písemnou dohodou a věřitel takto nabídnuté 

plnění od dlužníka přijal, nejedná se o změnu obsahu trvajícího závazku, 

                                            
220 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 990. 
221 V takovém případě dle mého názoru není vyloučeno, aby věřitel po dlužníkovi nárokoval 
škodu v podobě nákladů způsobených v důsledku takto poskytnutého plnění (například 
poplatků spojených s vyplacením peněž apod.). 
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avšak o jednání věřitele a dlužníka způsobující zánik závazku jeho 

splněním.222  

 

Tyto závěry se přitom týkají jak plnění poskytnutého v jiné než 

dohodnuté formě (například kdy dlužník namísto bezhotovostní platby platil 

v hotovosti), tak plnění poskytnutého na nesprávný účet věřitele.223 Právě ve 

vztahu k odeslání platby na jiný účet věřitele, než který si smluvní strany 

sjednaly ve smlouvě, přitom rozhodovací praxe Nejvyššího soudu prošla 

určitým vývojem.  

 

Nejvyšší soud totiž původně zaujal relativně striktní postoj, že 

v takovém případě dlužník plnil v jiném než sjednaném místě a že vůbec 

nedošlo ke splnění dluhu.224 Následně však velký senát občanskoprávního a 

obchodního kolegia Nejvyššího soudu uvedený názor korigoval tak, že jestliže 

věřitel bez zbytečného odkladu poté, kdy mohl při řádném chodu věcí zjistit, 

že dlužník poukázal peněžité plnění na jeho odlišný účet, tyto peněžité 

prostředky dlužníkovi nevrátí, dlužníkovo plnění na jiný účet v zásadě 

akceptuje. V takovém případě dle předmětného rozsudku velkého senátu 

občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu zanikne dlužníkův 

dluh (neplyne-li z uzavřené smlouvy něco jiného) dnem připsání poukázané 

částky na účet věřitele (resp. dle platné úpravy na účet poskytovatele 

platebních služeb věřitele).225 Na tento výklad, který dle mého názoru lépe 

umožňuje zohlednit konkrétní okolnosti každého případu a případnou aktivitu 

a pasivitu příslušných smluvních stran, poté Nejvyšší soud navázal i ve své 

další judikatuře.226 

                                            
222 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 2442/2013 ze dne 16. 10. 2013 či 
sp. zn. 33 Cdo 1666/2009 ze dne 21. 10. 2010.  
223 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 2442/2013 ze dne 16. 10. 2013 či 
sp. zn. 33 Cdo 1666/2009 ze dne 21. 10. 2010 nebo rozsudek velkého senátu 
občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 3065/2009 ze dne 
16. 1. 2013. 
224 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 1604/2008 ze dne 27. 5. 2009. 
225 Srov. rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 
sp. zn. 31 Cdo 3065/2009 ze dne 16. 1. 2013. 
226 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 2442/2013 ze dne 16. 10. 2013. 
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Jiným případem je situace, kdy dlužník převede příslušnou částku na 

účet jiné osoby než věřitele. V tomto případě obecně platí, že se plnění vůbec 

nedostane do sféry věřitele, a dluh tedy splněn nebude.227 Výjimkou by 

samozřejmě byla situace, kdy by k takovému plnění byl dlužník podle smlouvy 

povinen (či přinejmenším oprávněn) nebo kdyby například dlužník jednal na 

pokyn či se souhlasem věřitele. Nejvyšší soud v této souvislosti výslovně 

aproboval výklad, že pokud dlužník poukázal dlužnou peněžitou částku na 

účet třetí osoby na základě pokynu věřitele, došlo tím k zániku závazku 

dlužníka vůči věřiteli splněním dluhu, nikoli ke vzniku bezdůvodného 

obohacení třetí osoby na úkor dlužníka.228  

 

Pro úplnost je vhodné dodat, že Nejvyšší soud posoudil důsledky 

odeslání platby na účet třetí osoby ve prospěch dlužníka i v případě, že 

dlužník vycházel z nesprávných údajů poskytnutých mu za účelem platby 

věřitelem, a to s odkazem na princip důvěry judikovaný pro oblast 

závazkových vztahů Ústavním soudem.229 Nejvyšší soud v této souvislosti 

rovněž výslovně zdůraznil, že je třeba respektovat očekávání kontrahenta, že 

informace týkající se bankovního spojení, které jsou bez bližšího zdůvodnění 

uvedeny ve smlouvě, se vztahují právě k osobě druhého kontrahenta.230 

Z uvedené judikatury je zřejmá snaha Nejvyššího soudu o racionální přístup, 

je však třeba zdůraznit, že každý případ má svá specifika a bude nezbytné jej 

posuzovat individuálně (zejména s přihlédnutím k aktivitě a pasivitě smluvních 

stran, jejich náležité obezřetnosti a dosavadní zavedené praxi atd.). Paušální 

závěry v tomto ohledu dle mého názoru vyslovit nelze. 

 

Pro úplnost je vhodné doplnit, že OZ neobsahuje zvláštní ustanovení 

ohledně určení rozhodné měny u peněžitých plnění v případě absence 

                                            
227 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 995. 
228 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Odo 679/2003 ze dne 24. 11. 2004. 
229 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 4264/2009 ze dne 13. 7. 2010 
s odkazem na nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 342/09 ze dne 15. 6. 2009.  
230 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 808/2011 ze dne 28. 3. 2012. 
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dohody stran o této měně či ohledně plnění peněžitého závazku v cizí měně. 

Předcházející právní úprava taková pravidla v § 732, § 733 a § 744 ObchZ, 

byť pouze v určitém rozsahu a nadto jen ve vztahu k závazkům 

v mezinárodním obchodu. Obdobná ustanovení obsahují i evropské unifikační 

kodexy (srov. čl. 7:108 PECL, čl. III.–2:109 DCFR nebo čl. 6.1.9 a 6.1.10 

Zásad UNIDROIT) a některé evropské úpravy (srov. například § 244 

německého BGB). Absenci obdobných ustanovení lze dle mého názoru 

vnímat jako určitý deficit OZ, který přitom může být s ohledem na konkrétní 

okolnosti v některých případech problematické překlenout výkladem.  

 

 

4.5. Čas plnění 
 

4.5.1. Obecně k času plnění 
 

Čas plnění OZ upravuje zejména ve svém § 1958 a násl. a dále 

(zejména pokud jde o splatnost) i u jednotlivých smluvních typů. Ustanovení 

bezprostředně se dotýkající času plnění nicméně OZ obsahuje i na mnoha 

jiných místech. Jako příklad lze uvést § 601 až § 604 OZ upravující počítání 

času.  

 

Předmětná úprava času plnění v OZ je v podstatě až na drobné 

odchylky převzatá z dosavadní úpravy ObchZ. Nedošlo tedy k žádným 

zásadním systémovým změnám, ale spíše k určitým drobným zpřesněním a 

doplněním. Obdobná úprava času plnění je obsažena i v evropských 

úpravách (srov. např. § 271 německého BGB či § 904 rakouského ABGB) a 

rovněž, byť s určitými odlišnostmi, i v mezinárodních unifikačních kodexech 

(srov. zejména čl. 7:102 a násl. PECL, čl. III.–2:102 a násl. DCFR či čl. 6.1.1 a 

násl. Zásad UNIDROIT). 

 

Samotný pojem čas plnění je možné chápat ve více souvislostech. 

Předně je tento pojmem používán v souvislosti s okamžikem, kdy byl dlužník 

povinen nejpozději splnit dluh. V tomto smyslu tedy čas plnění představuje 
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tzv. dospělost dluhu, resp. u peněžitého dluhu jeho splatnost.231 Oproti tomu 

je třeba rozlišovat tzv. splnitelnost dluhu, tj. okamžik či dobu, kdy byl dlužník 

daný dluh oprávněn plnit. Tento okamžik může s okamžikem splatnosti dluhu 

splývat (pokud se bude například jednat o jednorázový krátký okamžik) nebo 

mu předcházet (typicky v případě určité lhůty k plnění). Nikdy však z povahy 

věci nemůže nastat později, než se dluh stane dospělým, resp. splatným.232 

 

Čas plnění, zejména poté ve smyslu dospělosti (splatnosti) dluhu, má 

přitom zásadní význam pro celou řadu dalších soukromoprávních institutů, 

jako je například vymahatelnost práva u soudu, počátek běhu promlčecí lhůty, 

možnost započtení, naplnění předpokladů pro vznik zadržovacího práva, vznik 

prodlení, zánik závazků u fixních závazků, vznik eventuální škody atd. Jeho 

určení je proto pro aplikační praxi naprosto zásadní. To se projevuje 

i v judikatuře Nejvyššího soudu, který konstantně zdůrazňuje požadavek na 

dostatečnou určitost smluvních ujednání o času plnění.233 

 

Čas plnění může být obecně určen dohodou smluvních stran, právním 

předpisem či rozhodnutím soudu (nebo eventuálně i jiného orgánu, jehož 

rozhodnutím by byla uložena občanskoprávní povinnost).234 S ohledem na 

dispozitivnost příslušných ustanovení OZ poté platí, že smluvní ujednání stran 

bude mít prakticky vždy přednost před zákonnou úpravou. Výjimku představují 

pouze kvalifikované obchodní transakce v režimu § 1963 OZ (k tomu blíže viz 

část 4.5.5 níže) či některé zvláštní případy stanovené speciálními zákony. 

                                            
231 Obdobně viz např. Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, 
str. 109, Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek. § 488-
880. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 1632 a 1633, Fiala, J., Kindl, M. a kol. 
Občanský zákoník. Komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 1048 a 1049 
či Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). 
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 999 a 1000. 
232 Viz tamtéž. 
233 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 1483/2012 ze dne 30. 4. 2014, 
sp. zn. 30 Cdo 4666/2009 ze dne 30. 3. 2011, sp. zn. 33 Odo 1423/2006 ze dne 26. 2. 2009 či 
sp. zn. 33 Odo 780/2001 ze dne 30. 4. 2002. 
234 Obdobně viz Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 109 
a 110, Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 458 či Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. 
Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2014, str. 1000. 
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Jako příklad lze uvést bod 6 přílohy č. 2 zákona č. 395/2009 Sb., o významné 

tržní síle, ve znění do 5. 3. 2016, při prodeji zemědělských a potravinářských 

produktů a jejím zneužití, podle něhož platební lhůta pro každého dodavatele 

nesmí být delší než třicet dnů od data dodání.  

 

Určení času plnění přitom ve smlouvě nemusí být vždy uvedeno 

výslovně (jakkoliv dle mého názoru lze pro vyloučení pochybností takový 

postup vždy doporučit), ale může z ní či z povahy závazku vyplývat i nepřímo 

či implicitně. Tak tomu bude například v případě každodenních drobných 

závazků typu objednávky jídla v restauraci, nákupu zboží při pultovém typu 

prodeje, využití veřejné hromadné dopravy apod.235 Stejně tak bude čas 

plnění dovoditelný i bez jeho výslovného určení například v případě objednání 

videa, fotografií či jiných služeb v souvislosti s konkrétní události, která se má 

konat v určitý den (kdy je zřejmé, že se čas plnění bude vázat právě 

k předmětné události).236 

 

Čas plnění rovněž nemusí být sjednán v původní smlouvě, strany se na 

něm mohou dohodnout i dodatečně. Stejně tak je možné dohodnutý čas 

plnění později měnit. Nejvyšší soud v této souvislosti dovodil přípustnost 

i takového postupu, kdy bude splatnost ceny díla stanovena dohodou stran 

uzavřenou mezi nimi až po předání díla, a výslovně konstatoval, že oprávnění 

smluvních stran uzavřít dohodu o době plnění finančního závazku (splatnosti) 

není zákonem časově nikterak omezeno. Dle Nejvyššího soudu se jedná se 

o klasickou dohodu o změně obsahu závazku, k jejímuž uzavření se vyžaduje 

v podstatě pouze podmínka existence daného závazku (který v daném 

případě nezanikl, když ke splnění povinností došlo pouze ze strany 

zhotovitele).237 K tomu bych pouze dodal, že pokud smluvní strany posouvají 

čas plnění až po okamžiku původní splatnosti, tj. již v době prodlení jedné ze 

stran, je v takovém případě pro předejití pozdějším sporům vhodné upravit 

                                            
235 Viz Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 111. 
236 Viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–
2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1005. 
237 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 4001/2010 ze dne 30. 10. 2012. 
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i důsledky dosavadního prodlení (zejména pokud jde o již přirostlé úroky 

z prodlení, smluvní pokuty či náhradu případné škody apod.). 

 

V rámci systematiky jednotlivých zákonných ustanovení je poté třeba 

vždy postupovat podle obecných zásad lex posterior derogat legi priori a 

zejména lex specialis derogat legi generali. Přesný čas plnění tak může v prvé 

řadě vyplývat ze zvláštních právních předpisů. Jako příklad lze uvést § 250 

insolvenčního zákona, podle něhož prohlášením konkurzu nastává splatnost 

veškerých pohledávek proti dlužníkovi či § 15 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., 

o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, ve znění 

pozdějších předpisů, podle něhož je stanovena lhůta pro poskytnutí přiznané 

náhrady škody do 6 měsíců od uplatnění nároku. Pokud nebude čas plnění 

vyplývat ze zvláštního zákona, uplatní se v rámci OZ nejprve úprava 

jednotlivých smluvních typů,238 resp. v případě kvalifikovaných obchodních 

transakcí spadajících do rozsahu § 1963 OZ režim tohoto ustanovení (k tomu 

viz část 4.5.5 níže). Teprve v případě, že z předmětných ustanovení nebude 

vyplývat konkrétní určení času plnění, použije se obecná úprava obsažená 

v § 1958 odst. 2 OZ, podle níž je dlužník povinen plnit na výzvu věřitele 

(k tomu blíže viz část 4.5.4 níže).239  

 

V této souvislosti je vhodné dodat, že právní úprava času plnění 

obsažená v § 1958 a násl. OZ se použije nejen na smluvní závazky, ale 

přiměřeně i na závazky vznikající na základě jiných právních skutečností 

(srov. § 1723 odst. 2 OZ). Zejména se bude jednat o závazky z náhrady škody 

a bezdůvodného obohacení. Právě na tyto případy přitom dle mého názoru 

bude mít obecná úprava OZ největší dopad, když u většiny smluvních 

závazků bude čas plnění pravidelně vyplývat ze smlouvy (ať již výslovně či 

přinejmenším implicitně) nebo případně ze zvláštních zákonných ustanovení.  

 

                                            
238 Srov. např. § 2218 OZ zakotvující splatnost nájemného, § 2346 OZ zakotvující splatnost 
pachtovného u zemědělského pachtu, § 2447 OZ zakotvující splatnost provize v souvislosti se 
zprostředkovatelskou smlouvou a řadu dalších.   
239 Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1001 a 1002. 
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Soudem je čas plnění určen tehdy, pokud soud ukládá povinnost, která 

předtím neexistovala. Typicky se může jednat o uložení povinnosti uhradit 

v dané lhůtě náklady soudního řízení či o postup určení času plnění podle 

§ 1960 OZ.240  Od této situace je třeba důsledně odlišovat situaci, kdy soud 

pouze uloží účastníkovi řízení vykonat již existující povinnost, o níž 

rozhodoval, v určité lhůtě (typicky zaplatit určitou částku do 3 dnů od právní 

moci rozhodnutí apod.). V tomto případě se jedná pouze o tzv. pariční lhůtu, 

tj. procesněprávní lhůtu ke splnění, po jejímž uplynutí je rozhodnutí 

vykonatelné. Tato lhůta se však nijak nedotýká okamžiku splatnosti daného 

dluhu, o kterém soud rozhodoval.241  

 

Doplňme zde ještě, že OZ ve svém § 1958 odst. 1 stanoví, že pokud je 

čas plnění přesně ujednán nebo jinak stanoven, je dlužník povinen plnit i bez 

vyzvání věřitele. Uvedené pravidlo se aplikuje na všechny výše uvedené 

situace, tj. určení času plnění ve smlouvě, na základě právního předpisu či na 

základě rozhodnutí soudu.242 To pochopitelně nevylučuje, aby smluvní strany 

či právní předpis určily čas plnění v návaznosti na výzvu věřitele. Citované 

ustanovení pouze obsahuje podpůrné pravidlo mající za cíl vyloučit případné 

pochybnosti o tom, že u jasně určeného času plnění již obecně není nutná 

výzva věřitele. 

 

 

4.5.2. Ke způsobu určení času plnění 
 

V závislosti na druhu závazků je v souvislosti s časem plnění možné 

rozlišovat situace, kdy je okamžik plnění určen jednorázově (například 

                                            
240 Obdobně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - 
Svazek V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 458. 
241 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 458, Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký 
akademický komentář. 2. svazek. § 488-880. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 1633 či 
Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). 
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1000. 
242 Obdobně srov. § 1963 odst. 1 OZ ve vztahu ke kvalifikovaným obchodním závazkům 
(k tomu blíže viz část 4.5.5 níže). 
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u povinnosti předat věc věřiteli), jako proces zakončený jednorázovým 

výsledkem (typicky v případě plnění směřujícímu k určitému výsledku, 

například provedení díla či dopravení věci na určité místo) nebo jako proces 

nesměřující k žádnému určitému konkrétnímu výsledku (typicky u závazků 

typu omittere či pati).243 

 

Konkrétní určení času plnění poté může řadu podob. V prvé řadě lze 

čas plnění určit v návaznosti na konkrétní časový okamžik. Typicky se může 

jednat o předem stanovený kalendářní den (nebo dokonce i přesný čas v daný 

den) či o určitou lhůtu, která může být navázána opět na konkrétní datum 

(například kalendářní den či den podpisu smlouvy) nebo na určité jednání 

některé ze stran (například předání věci, doručení faktury apod.).  

 

V praxi je u řady závazků rovněž obvyklé, že si strany sjednají určitou 

povinnost (typicky zaplatit stanovenou částku nebo předat vymezenou věc) 

k okamžiku podpisu smlouvy. Nejvyšší soud v této souvislosti dovodil, že 

pokud k takové platbě při podpisu smlouvy nedojde, nelze tuto skutečnost bez 

dalšího považovat za změnu obsahu smlouvy ohledně splatnosti, ale bez 

dalšího dochází k prodlení dlužníka, aniž by jej věřitel musel k platbě dále 

vyzývat.244 Uvedené závěry Nejvyššího soudu jsou dle mého názoru obdobně 

aplikovatelné i na nesplnění povinnosti předat určitou věc či další povinnosti 

dohodnuté k okamžiku uzavření smlouvy.  

 

U trvajících závazků je poté čas plnění v praxi často vymezován 

určitým časovým rozpětím. Toto rozpětí může být určeno buď konkrétními 

daty (například od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016), nebo může být opět navázáno 

na určité jednání některé ze stran (například od předání věci do výzvy 

k vrácení věci apod). Zvláštní režim je poté třeba aplikovat na tzv. 

synallagmatické závazky, u nichž je povinnost jedné strany splnit závazek 

podmíněna splněním závazku druhé strany, resp. přinejmenším připraveností 

a ochotou druhé strany plnit (k tomu blíže viz část 4.1.4 výše). 
                                            
243 Viz Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 109. 
244 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 403/2011 ze dne 15. 1. 2013. 
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Poněkud složitější situace nicméně nastává v případě, kdy je čas 

plnění určen i s odkazem na určitou vnější nejistou událost. Může se jednat 

o událost, u níž není jisté, kdy nastane (například smrt určité osoby), 

o událost, u níž není jisté, zda vůbec nastane, avšak je jasné, kdy by nastala 

(například dožití se určitého věku) či o událost, u níž není jisté, že nastane, ani 

kdy případně nastane (například narození dítěte, dokončení studií, vydání 

určitého povolení apod.). V této souvislosti zejména vyvstává otázka, zda se 

určení splatnosti závazku nemůže překrývat se sjednáním podmínky. 

 

V. Knapp výše uvedené ujednání o času plnění vázaném na nejistou 

událost od sjednání odkládací podmínky důsledně odlišoval a zdůrazňoval, že 

v těchto případech se na budoucí nejisté události činí závislou pouze doba 

splnění (tj. doba, kdy má dlužník solucí způsobit zánik závazku), nikoliv 

samotný zánik (či případně vznik nebo změna) právního vztahu, jako by tomu 

bylo v případě sjednání podmínky.245 Dle V. Knappa důvodem zániku 

právního vztahu není splnění podmínky, avšak právě splnění, a proto se 

o sjednání podmínky nejedná. Na toto kategorické rozlišování do určité míry 

navazuje i aktuální komentářová literatura, byť s výhradou, že navázání 

splatnosti na nejistou událost je značně problematické, a to i s odkazem na ne 

zcela jednoznačnou judikaturu Nejvyššího soudu (k tomu viz níže).246 

 

Nejvyšší soud totiž ve své judikatuře konstantně zdůrazňuje, že splatný 

může být pouze existující závazek, a z tohoto důvodu tedy splatnost závazku 

nemůže být spojována s odkládací podmínkou, jejímž splněním povinnost 

plnění teprve vzniká nebo se mění.247 Ve světle tohoto výkladu poté Nejvyšší 

soud ustanovení, která váží povinnost jedné ze stran na splnění nejisté 

události (v daném případě konkrétně na vypořádání restitučního nároku 

                                            
245 Viz Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 115. 
246 Viz J. Šilhán in Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1005. 
247 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 1483/2012 ze dne 30. 4. 2014, 
sp. zn. 32 Cdo 2691/2012 ze dne 16. 10. 2012, sp. zn. 30 Cdo 4666/2009 ze dne 30. 3. 2011, 
sp. zn. 33 Odo 1423/2006 ze dne 26. 2. 2009 či sp. zn. 33 Odo 780/2001 ze dne 30. 4. 2002. 
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Pozemkovým fondem) vykládá právě jako ujednání o splatnosti, které sice 

obecně připouští, současně však dodává, že je třeba zkoumat platnost 

takového ujednání s ohledem na požadavek jeho určitosti.248  

 

Ani Nejvyšší soud nicméně ve své rozhodovací praxi není zcela 

konzistentní, když v jiném rozhodnutí výslovně aproboval splatnost navázanou 

na vydání územního rozhodnutí a nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.249 

V této souvislosti mimo jiné uvedl, že: „Doba splatnosti zaplacení části ceny 

díla závazná pro věřitele i dlužníka je zde závislá na nejisté události, o níž 

není jisto ani to, že nastane, ani to, kdy nastane. Doba, kdy dlužník má 

způsobit solucí zánik předmětného závazku, je závislá na budoucí nejisté 

události nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby…“  

 

Situace je o to komplikovanější, že v souvislosti s provázáním 

splatnosti závazku s nejistou událostí může hrát roli i obecný korektiv dobrých 

mravů. Nejvyšší soud totiž v rámci své rozhodovací praxe dospěl k závěru, že 

navázání splatnosti ceny díla na okamžik, až třetí osoba v rámci jiného 

závazkového vztahu poskytne objednateli platbu, je třeba považovat za 

absolutně neplatné pro rozpor s dobrými mravy.250 Důvodem je skutečnost, že 

může dojít k situaci, že třetí osoba objednateli nezaplatí a pohledávka 

zhotovitele díla na zaplacení ceny díla se tak nikdy nestane splatnou a tudíž 

vymahatelnou. V důsledku toho by nastal dle Nejvyššího soudu nepřípustný 

stav, že ačkoli objednatel přijal od zhotovitele úplatné plnění, nebude povinen 

za ně poskytnout úplatu.251  

 

Na uvedené rozhodnutí přitom Nejvyšší soud navázal i v další 

judikatuře, kde zdůraznil neplatnost ujednání o navázání splnění dluhu na 

okolnostech ležících zcela mimo vlastní volní dispozici dlužníka, typicky na 

projevu vůle třetí osoby, u které nelze předvídat, v jakém rozsahu (či zda 

                                            
248 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Odo 780/2001 ze dne 30. 4. 2002. 
249 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 2327/2011 ze dne 29. 11. 2012. 
250 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 2999/2008 ze dne 9. 10. 2008. 
251 Viz tamtéž. 
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vůbec) tento projev vůle učiní.252 Aktuálně Nejvyšší soud dospěl s odkazem 

na výše uvedenou rozhodovací praxi k závěru o neplatnosti ujednání 

o povinnosti zaplatit dluh v návaznosti na poskytnutí úvěru bankou (který 

v době uzavření smlouvy nebyl bankou garantován).253 

 

S přihlédnutím k výše uvedené judikatuře Nejvyššího soudu se osobně 

domnívám, že ačkoliv navázání času plnění (zejména splatnosti závazku) na 

nejisté události, a to i události, u nichž není vůbec jisté, zda a kdy nastanou, 

pojmově není zcela vyloučeno, je současně spojeno s relativně značným 

rizikem shledání takového ujednání neplatným (ať již pro nepřípustné 

podmínění splatnosti, rozpor s dobrými mravy či nedostatečné určitosti 

předmětného smluvního ujednání). S ohledem na toto riziko je proto při 

provázání okamžiku splatnosti závazku s nejistou událostí na místě 

postupovat spíše obezřetně a předmětné ujednání ve smlouvě formulovat 

dostatečně určitě a vhodným způsobem s přihlédnutím ke všem konkrétním 

okolnostem a účelu daného závazku.  

 

 

4.5.2.1. Ke sjednání času plnění ve prospěch obou nebo jedné ze stran 

 

OZ obsahuje úpravu času plnění ve prospěch jedné nebo obou 

smluvních stran ve svých § 1961, § 1962 a rovněž v § 1967. V podstatě 

přitom vychází z dosavadní úpravy obsažené zejména v § 341 až 

§ 343 ObchZ.  

 

Určení, zda je čas plnění sjednán či stanoven ve prospěch obou stran 

či pouze ve prospěch jedné z nich je rozhodující pro určení, zda je dlužník 

oprávněn plnit věřiteli i před sjednaným časem plnění (tj. zda je dluh 

předčasně splnitelný), a rovněž pro určení, zda věřitel před tímto časem 

plnění může plnění od dlužníka vymáhat (tj. zda může přivodit předčasně 

dospělost, resp. splatnost daného dluhu).  
                                            
252 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 92/2013 ze dne 25. 11. 2014. 
253 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn.KSBR 40 INS 9347/2010 ze dne 29. 10. 2015. 
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Východiskem úpravy v OZ je předpoklad, že smluvní strany si ve 

smlouvě sjednají, v koho prospěch je čas plnění určen (což bude v praxi 

většinou pravidlem). Stejně tak toto určení může vyplývat i z povahy daného 

závazku, případně i z dosavadní ustálené praxe mezi smluvními stranami, a 

dále z příslušných zvláštních zákonných ustanovení či příslušných soudních 

rozhodnutí, kterými je čas plnění stanoven. Pouze pro případ, že smlouva, 

zvláštní zákonné ustanovení či soudní rozhodnutí v tomto ohledu mlčí, uplatní 

se obecné podpůrné pravidlo zakotvené v § 1961 OZ, podle kterého platí, že: 

„Neujednají-li si strany, zda je čas plnění určen v prospěch jich obou, nebo jen 

jedné z nich, platí, že je určen v prospěch obou stran. To neplatí, vylučuje-li to 

povaha plnění.“   

 

Jednotlivé režimy ujednání času plnění ve prospěch jedné či obou 

smluvních stran jsou poté blíže popsány v § 1962 OZ. Výše uvedený výchozí 

režim času plnění ve prospěch obou stran je uveden hned v prvním odstavci 

tohoto ustanovení, podle něhož platí, že pokud je čas plnění ve prospěch 

obou stran, nemůže věřitel požadovat plnění předčasně, ani dlužník 

předčasně plnit dluh. Jedná se tedy o situaci, kdy je předčasné plnění 

vyloučeno. Typickým případem takového je určení času plnění fixním datem 

(například kdy je dodavatel povinen předat objednateli zboží konkrétního dne 

apod.). 

 

Podle § 1962 odst. 2 OZ dále platí, že pokud je čas plnění ve prospěch 

dlužníka, nemůže věřitel předčasně požadovat plnění, ale dlužník může dluh 

předčasně splnit. Citované ustanovení upravuje tzv. terminus ad quem 

z hlediska dlužníka, tj. termín, do kdy nejpozději musí dlužník splnit s tím, že 

může přivodit zánik závazku splněním i kdykoliv dříve.254 Splnitelnost dluhu 

tedy nastává již současně se vznikem tohoto dluhu, a to na rozdíl od jeho 

dospělosti (splatnosti), která nastává později. Typickými příkladem takového 

určení času plnění je stanovení lhůty, do kdy nejpozději je dlužník povinen 

                                            
254 Viz Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 115. 



116 

splnit daný dluh. Jedná se o situace, kdy bude například dlužník povinen 

uhradit danou částku nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy, do 10 

pracovních dnů od výzvy věřitele apod. Tyto lhůty jsou přitom často stanoveny 

i v právních předpisech (například lhůta podle § 1963 OZ – k tomu viz část 

4.5.5 níže) či typicky i v soudních rozhodnutích. 

 

Souhlasím rovněž s názorem, že za takové sjednání času bude třeba 

považovat i pouhé sjednání termínu splatnosti bez dalšího (například 

splatnost dne 30. 6. 2016 apod.), pokud z povahy daného závazku nebude 

vyplývat něco jiného.255 Ujednání času ve prospěch dlužníka je poté třeba 

důsledně odlišovat od případů, kdy je čas plnění ponechán zcela na vůli 

dlužníka (k tomu viz část 4.5.2.2 níže). 

 

OZ dále v § 1962 odst. 3 stanoví, že pokud je čas plnění stanoven ve 

prospěch věřitele, může věřitel požadovat plnění předčasně, ale dlužník 

nesmí dluh předčasně splnit. V tomto případě jde naopak o tzv. terminus ad 

quem z hlediska věřitele, tj. termín, do něhož musí dlužník nejpozději splnit 

s tím, že jej však nemůže splnit dříve, pokud jej o to věřitel nepožádá.256 

Věřitel poté není povinen dříve nabízené plnění přijmout, může jej však 

naopak po dlužníkovi dle svého uvážení požadovat (tj. může sám předsunout 

sjednaný okamžik dospělosti (splatnosti) dluhu i okamžik jeho splnitelnosti).  

 

OZ pro tento případ nestanoví, jak dlouho po výzvě věřitele 

k předčasnému plnění je dlužník povinen dluh splnit. Osobně souhlasím 

s názorem prezentovaným v části odborné literatury, že by tomu mělo být 

v podstatě ihned s tím, že podpůrně (či analogicky) by v této souvislosti mělo 

být možné vyjít ze lhůty bez zbytečného odkladu ve smyslu 

§ 1958 odst. 2 OZ, a to včetně kritérií pro zohlednění všech konkrétních 

okolností daného závazku při určování takové lhůty (k tomu blíže viz část 

                                            
255 Srov. Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–
2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1023. 
256 Viz Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 115. 
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4.5.4.2 níže).257 Pro úplnost je vhodné podotknout, že případ sjednání času 

plnění ve prospěch věřitele je třeba odlišovat od situace, kdy je čas plnění 

ponechán zcela na vůli věřitele (k tomu viz část 4.5.2.3 níže). 

 

OZ ve svém § 1967 dále stanoví obecné podpůrné pravidlo, že pokud 

dlužník plní peněžitý dluh před stanoveným časem, není bez souhlasu věřitele 

oprávněn odečíst od dlužné částky úroky odpovídající době, o níž plnil dříve. 

Předmětné ustanovení bylo v podstatě doslovně převzato z § 343 ObchZ a 

uplatní se na všechny případy předčasného splnění věřitele (a to jak na 

případy oprávněného předčasného plnění, tak na případy, kdy sice dlužník 

nebyl oprávněn plnit předčasně, věřitel však jeho předčasně nabídnuté plnění 

akceptoval).258  

 

Stejně jako v případě předcházející úpravy ObchZ si strany mohou 

dohodnout i odlišný režim. Dle mého názoru se přitom nemusí jednat pouze 

o dohodu, že věřitel nebude mít na úroky za období mezi skutečným splněním 

a původně dohodnutým časem plnění nárok vůbec, ale například že mu bude 

náležet pouze jejich část apod. Smluvní strany v této souvislosti prakticky nic 

nelimituje. Uvedená dohoda poté může být sjednána již přímo v původní 

smlouvě, která na tyto případy může předem pamatovat nebo i později ad hoc 

ohledně konkrétní platby, která má být provedena.259 V tomto druhém případě 

lze obecně uvažovat i o tom, že by souhlas věřitele pro konkrétní případy 

mohl být projeven i konkludentním způsobem.260 

 

Smluvní strany v neposlední řadě mohou určit čas plnění v neprospěch 

obou stran, tj. takovým způsobem, kdy bude zřejmé, že věřitel není oprávněn 
                                            
257 Srov. Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–
2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1023 a 1024. 
258 Obdobně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - 
Svazek V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 471 či Hulmák, M. a kol.: Občanský 
zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2014, str. 1037. 
259 Shodně viz Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. II. díl. 
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 1424. 
260 Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1037. 
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požadovat předčasné plnění a dlužník není oprávněn předčasně plnit. Jakkoli 

tento čtvrtý režim určení času plnění není výslovně uveden v § 1961 a 

§ 1962 OZ, v praxi může být relativně častý. Typickým příkladem budou dluhy, 

jejichž plnění je nerozlučně spojeno s předem definovanou událostí, která se 

má konat v určitý čas (jako je pořízení videa či fotografií ze svatby, zajištění 

cateringu na určitou společenskou událost apod.).  

 

Pro úplnost je vhodné upozornit na to, že úprava jednotlivých 

smluvních typů může obsahovat zvláštní právní úpravu odchylnou od 

obecného režimu § 1967 OZ. Tak je tomu například v případě smlouvy 

o úvěru, u níž § 2399 OZ stanoví výhodnější úpravu pro dlužníka, který je 

obecně oprávněn vrátit úvěrujícímu peněžní prostředky i před smluvenou 

dobou s tím, že v takovém případě hradí úroky pouze za období do vrácení 

těchto peněžních prostředků.  

 

 

4.5.2.2. K času plnění ponechanému na vůli dlužníka 

 

V praxi se mohou rovněž vyskytovat případy (byť tomu bude spíše 

výjimečně), kdy bude čas plnění ponechán výlučně na vůli dlužníka. Dle 

ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu má dlužník v takových 

případech právo plnit kdykoliv a věřitel je povinen přijmout plnění, až mu je 

dlužník nabídne. Určit, kdy má dlužník plnit, však věřitel nemůže, stejně jako 

není legitimován k žalobě na plnění či případně k žalobě na nahrazení jiného 

projevu vůle než je určení splatnosti.261  

 

Nejvyšší soud v této souvislosti rovněž vyžaduje, aby dohoda 

o ponechání času plnění na vůli dlužníka byla výslovná. Její formulace poté 

může být dle Nejvyššího soudu různá v závislosti na konkrétních okolnostech, 

zpravidla bývá formulována tak, že dlužník zaplatí, „až bude chtít“ nebo „až 

                                            
261 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 1343/2014 ze dne 24. 6. 2014, 
sp. zn. 33 Cdo 1869/2013 ze dne 24. 7. 2013 či sp. zn. 33 Cdo 3176/2012 ze dne 24. 1. 2013. 
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bude moci“.262 Případná konkludentní dohoda o času plnění ponechaném na 

vůli dlužníka je tedy s ohledem na tyto závěry dle mého názoru prakticky 

vyloučena. Ve světle uvedené judikatury Nejvyššího soudu lze v případě 

úmyslu stran sjednat takto čas plnění naopak doporučit co nejpřesnější 

vyjádření tohoto úmyslu ve smlouvě. 

 

Nejvyšší soud rovněž dospěl k závěru, že čas plnění je ponechán na 

vůli dlužníka nikoliv pouze v těch případech, kdy splatnost závazku byla 

výslovně dohodnuta tak, že závisí na vůli dlužníka, ale i v případech, kdy 

splnění závazku závisí na okolnosti, kterou může ovlivnit právě jen dlužník.263 

S tímto závěrem se osobně ztotožňuji, současně však upozorňuji, že v praxi 

mohou v závislosti na konkrétních okolnostech vznikat nejasnosti ohledně 

toho, zda se ještě jedná o okolnost, kterou může ovlivnit pouze dlužník, či zda 

se již naopak jedná o určení času plnění odkazem na určitou nejistou událost 

(k tomu viz část 4.5.2 výše).  

 

I tyto otázky byly předmětem hned několika rozhodnutí Nejvyššího 

soudu. Nejvyšší soud dospěl například k závěru, že splatnost půjčky byla 

ponechána na vůli dlužníka, bylo-li ve smlouvě o půjčce účastníky sjednáno, 

že dluh bude věřiteli vrácen poté, kdy se dlužník stane ziskovým.264 Ke 

stejnému závěru Nejvyšší soud dospěl i v případě, kdy bylo ve smlouvě 

o půjčce smluvními stranami sjednáno, že dluh bude věřiteli vrácen 

bezprostředně poté, kdy dlužník prodá nemovitosti nakoupené za půjčené 

peníze.265 Oproti tomu za ponechání splatnosti na vůli dlužníka dle Nejvyššího 

soudu již nelze považovat situaci, kdy dobu splatnosti části ceny smluvní 

strany navázaly na nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby 

v případě, kdy je současně pro účely vydání tohoto územního rozhodnutí 

                                            
262 Viz tamtéž. 
263 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 1343/2014 ze dne 24. 6. 2014, 
sp. zn. 33 Cdo 1869/2013 ze dne 24. 7. 2013 či sp. zn. 33 Cdo 3176/2012 ze dne 24. 1. 2013. 
Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 461 a 462. 
264 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 1869/2013 ze dne 24. 7. 2013. 
265 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 3176/2012 ze dne 24. 1. 2013. 
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nezbytné změnit územní plán. V tomto případě se dle Nejvyššího soudu 

naopak jedná o určení času plnění s odkazem na nejistou událost, když 

splnění dluhu nezávisí pouze na okolnosti, kterou může ovlivnit jen dlužník.266  

 

I z této judikatury je zřejmé, že hranice mezi sjednáním času plnění 

odkazem na nejistou událost a ponecháním času plnění na vůli dlužníka 

nemusí být v praxi ostrá. Určité zobecňující pravidlo k rozlišování obou 

případů lze s ohledem na téměř nekonečnou množinu v úvahu připadajících 

situací vyslovit pouze stěží. Každý případ tak bude třeba posuzovat 

individuálně s přihlédnutím ke všem konkrétním okolnostem. Rozhodujícím by 

poté dle mého názoru mělo být právě objektivní posouzení, zda bylo vůli 

smluvních stran učinit čas plnění závislým výlučně na jednání dlužníka či i na 

dalších skutečnostech, které dlužník ovlivnit nemůže nebo je přinejmenším 

nemůže ovlivnit zcela. 

 

V situacích, kdy je čas plnění ponechán na vůli dlužníka, stanoví OZ 

(obdobně jako předcházející § 564 ObčZ a § 341 ObchZ) ve svém § 1960 

podpůrné pravidlo, že pokud dlužník neurčí čas plnění v přiměřené době, určí 

jej na návrh věřitele soud podle okolností případu. Citované ustanovení 

v podstatě uzákoňuje mechanismus, který má chránit věřitele, jehož pozice je 

citelně oslabena, před neopodstatněnými obstrukcemi dlužníka. Vedle 

obecné zásady, že smlouvy se mají plnit (pacta sunt servanda) obsažené 

v § 3 odst. 2 písm. d) a v § 1759 OZ, se do něj promítají i obecné korektivy 

dobrých mravů (srov. § 2 odst. 3 OZ), povinnosti každého jednat v právním 

styku poctivě (§ 6 odst. 1 OZ) a rovněž zákazu zjevného zneužívání práva 

(§ 8 OZ).267  

 

Soud bude v řízení o žalobě podle § 1960 OZ rozhodovat na návrh 

věřitele v klasickém sporném řízení. V odborné literatuře byla v této souvislosti 

vedena polemika ohledně povahy takového rozhodnutí. Relativně jednotně je 

                                            
266 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 2327/2011 ze dne 29. 11. 2012. 
267 Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1018 a 1019. 
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přijímán názor, že se nejedná o žalobu na určení ve smyslu § 80 občanského 

soudního řádu, a že tedy věřitel není povinen prokazovat v řízení naléhavý 

právní zájem.268  

 

J. Handlar se nicméně domnívá, že uvedené rozhodnutí nemůže být 

ani rozhodnutím nahrazujícím projev vůle ve smyslu § 161 odst. 3 

občanského soudního řádu. Tento závěr J. Handlar odůvodňuje zejména tím, 

že žaloba na prohlášení vůle má místo pouze tam, kde existuje hmotněprávní 

úprava, která by výslovně zakotvovala povinnost k prohlášení vůle (zejména k 

učinění právního jednání) v určitý den či lhůtě, přičemž § 564 ObčZ (a 

obdobně tedy ani § 1960 OZ) takovou úpravou není.269 Oproti tomu 

M. Škárová zastává názor, že soudní rozhodnutí podle § 564 ObčZ (a 

obdobně tedy i podle § 1960 OZ) je právě rozhodnutím nahrazujícím projev 

vůle ve smyslu § 161 odst. 3 občanského soudního řádu.270 Tento názor byl 

převzat i Nejvyšší soudem, přičemž byl dokonce výslovně potvrzen 

i v rozhodnutí velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia 

Nejvyššího soudu.271  

 

Osobně neshledávám příliš důvodů polemizovat s uvedenými závěry 

Nejvyššího soudu. Pokud se týče argumentace J. Handlara, lze namítnout, že 

i v případě § 564 ObčZ (a obdobně nyní § 1960 OZ) není doba k určení času 

                                            
268 Viz Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek. § 488-880. 
1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 1637, Fiala, J., Kindl, M. a kol. Občanský zákoník. 
Komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 1055 či Švestka, J., Spáčil, J., 
Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I., II. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, 
str. 1659.  

Aktuálně obdobně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - 
Svazek V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 462 či Hulmák, M. a kol.: Občanský 
zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2014, str. 1019. 
269 Viz J. Handlar in Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 
2. svazek. § 488-880. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 1637 a 1638. 
270 Viz M. Škárová in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník 
I., II. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1659. 
271 Srov. rozhodnutí velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího 
soudu sp. zn. 31 Cdo 5241/2007 ze dne 8. 12. 2010. Obdobně viz rozhodnutí Nejvyššího 
soudu sp. zn. 33 Cdo 1343/2014 ze dne 24. 6. 2014, sp. zn. 33 Cdo 1869/2013 ze dne 
24. 7. 2013 či sp. zn. 33 Cdo 3176/2012 ze dne 24. 1. 2013. 
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plnění ze strany dlužníka zcela neomezená, neboť je limitována přinejmenším 

výše uvedenými obecnými korektivy a zásadami, a je tedy možné hovořit 

o povinnosti dlužníka učinit projev vůle (právně jednat) v určité objektivně 

stanovitelné lhůtě. V každém případě je však dle mého názoru klíčové, že se 

bude jednat o žalobu, u níž věřitel nebude nucen prokazovat naléhavý právní 

zájem, o čemž není v odborné literatuře, ani v rozhodovací praxi soudů, 

žádného sporu.272 

 

V aplikační praxi nepanuje úplná shoda ani na tom, zda by se soud měl 

v daném řízení zabývat skutečností, jestli dluh platně vznikl, jestli stále 

existuje apod., či zda tyto otázky řešit nemusí. Část odborné teorie zastává 

názor, že soud se těmito otázkami zabývat nemusí, když je povinen si jako 

předběžnou otázku vyřešit pouze to, zda byl závazek sjednán tak, že čas 

plnění dluhu určuje dlužník.273 Pokud se poté týče dalších otázek ohledně 

závazku, ty bude soud podle tohoto výkladu povinen řešit až v rámci případné 

žaloby na plnění. Část odborné teorie se přiklání spíše k extenzivnějšímu 

výkladu, tj. že v rámci procesní ekonomie by si měl soud posoudit i další 

rozhodné skutečnosti ohledně existence závazku.274  

 

Osobně se domnívám, že soud nebude nezbytně nucen posoudit si 

jako předběžnou otázku platnost daného závazku ve světle všech možných 

sporných okolností (například typicky v případě sporu o platnost odstoupení 

od dané smlouvy apod.), jakkoliv by takový postup byl jistě vhodný. Kdyby tak 

přitom učinil, odrazil by se tento postup pouze v odůvodnění daného 

rozhodnutí a nikoliv v jeho výroku s tím, že v případném navazujícím sporu 

o plnění by si dle mého názoru soud mohl danou otázku znovu sám posoudit 

                                            
272 Viz výše. 
273 Viz M. Škárová in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník 
I., II. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1659 či A. Bányaiová in Švestka, J., Dvořák, J., 
Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 
2014, str. 462. 
274 Viz J. Handlar in Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 
2. svazek. § 488-880. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 1637 a 1638. Shodně viz 
J. Šilhán in Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–
2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1019. 
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a nebyl by rozhodnutím soudu v řízení o žalobě podle § 1960 OZ vázán 

(nejednalo by se tedy o překážku rei iudiciatae). V souladu s § 135 odst. 2 

občanského soudního řádu by z tohoto rozhodnutí měl soud v řízení o žalobě 

na plnění pouze vycházet. V každém případě jsem nicméně přesvědčen 

o tom, že soud si v řízení o žalobě podle § 1960 OZ bude muset vždy 

posoudit přinejmenším platnost ujednání o času plnění ve prospěch dlužníka. 

 

Rozhodnutí soudu o žalobě podle § 1960 OZ bude mít konstitutivní 

charakter.275 Souhlasím přitom s názorem, že jelikož dlužník do doby právní 

moci daného rozhodnutí nebude mít povinnost plnit, neměl by soud čas plnění 

určit zpětně, když v takovém případě by se dlužník právní mocí rozhodnutí 

ocitnul v prodlení, a to v podstatě bez možnosti tuto skutečnost jakkoliv 

ovlivnit (pokud za takovou možnost nebudeme považovat uznání 

argumentace protistrany a určení splatnosti).276 Samotné rozhodnutí se omezí 

pouze na určení okamžiku splatnosti, soud jím neukládá povinnost plnit, a 

nejedná se tedy o exekuční titul.   

 

Při určení času plnění by měl soud v souladu s § 1960 OZ vycházet ze 

všech relevantních okolností daného případu. Zejména by měl dle mého 

názoru zohlednit povahu a místo daného plnění, charakter daného závazku, 

v rámci něhož by plnění mělo být poskytnuto, okolnosti sjednání tohoto 

závazku včetně důvodů, proč byl čas plnění ponechán na vůli dlužníka, a 

dosavadní praxi stran (pokud nějaká existuje), a to vše ve světle výše 

uvedených obecných zásad a korektivů. 

 

Dodejme ještě, že dle rozhodovací praxe Nejvyššího soudu 

k předcházející právní úpravě právo věřitele na podání žaloby za účelem 

určení času plnění nepodléhá promlčení.277 S ohledem na skutečnost, že OZ 

                                            
275 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 1343/2014 ze dne 24. 6. 2014. 
276 Viz Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek. § 488-880. 
1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 1637. 
277 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 1343/2014 ze dne 24. 6. 2014. 
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tuto dosavadní úpravu v podstatě přebírá, není poté důvod k tomu, aby se 

soudy od této konstantní judikatury odchylovaly.278 

 

 

4.5.2.3. K času plnění ponechanému na vůli věřitele 

 

OZ stejně jako předcházející právní úprava ObčZ a ObchZ neobsahuje 

zvláštní ustanovení pro případ sjednání času plnění tak, že bude ponechán na 

vůli věřitele. Možnost takové dohody smluvních stran však bezesporu vyplývá 

z dispozitivnosti právní úpravy času plnění v OZ. K požadavkům na 

explicitnost této dohody, jejímu smluvnímu vyjádření a odlišení od případů 

určení času plnění odkazem na nejistou událost lze poté analogicky odkázat 

na část 4.5.2.2 výše týkající se času plnění ponechaném na vůli dlužníka. 

K tomu lze dodat, že za typický příklad určení času plnění ve prospěch 

věřitele Nejvyšší soud považuje určení času plnění v návaznosti na vystavení 

faktury věřitelem či doručení výzvy věřitele k plnění apod.279 

 

Otázkou nicméně zůstává, zda se může dlužník (obdobně jako věřitel 

podle § 1960 OZ) domáhat určení času plnění soudem pro případ, že tak 

věřitel neučiní ani v přiměřené době. Jakkoli případy účelového oddalování 

určení času plnění ze strany věřitele nebudou v praxi příliš časté, neboť věřitel 

ve většině případů bude mít zájem na včasném poskytnutí plnění 

dlužníkem,280 v určitých situacích je nelze zcela vyloučit. Zejména by se 

mohlo jednat o případy dobře úročených peněžitých plnění (typicky půjček), 

kdy by věřitel neopodstatněným oddalováním určení času plnění mohl cíleně 

prodlužovat dobu, po kterou mu plynou příslušné výhodné úroky z dlužné 

částky (tzv. diskont). I v jiných situacích poté dlužník může mít zájem na 

včasném splnění, například pokud by danou zakázku potřeboval uvést jako 

                                            
278 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 459. 
279 Obdobně viz rozhodnutí velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia 
Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 5241/2007 ze dne 8. 12. 2010. 
280 Shodně viz Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. II. díl. 
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str.1422. 
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splněnou ve svých referencích pro potřeby získání jiných zakázek či by 

splnění dluhu prostě bylo otázkou cti nebo dobré pověsti věřitele.  

 

Nejvyšší soud se k dané otázce vyjádřil relativně obšírně ve svém 

rozhodnutí velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 

8. 12. 2010.281 Konkrétně uvedl, že v případě ujednání o času plnění 

ponechané na vůli věřitele: „...vystupuje do popředí otázka ochrany dlužníka 

pro případ, že věřitel, na jehož vůli je splatnost ponechána, je nečinný a 

nepřiměřeně otálí s projevem vůle o době plnění. Nejen věřitel, ale i dlužník, 

jehož povinnost plnit je i jeho právem, může mít legitimní zájem (například 

z důvodu své cti) na tom, aby se mohl v přiměřené době zprostit svého dluhu 

plněním věřiteli. Otázkou je, zda a jakou žalobou může dlužník přinutit 

věřitele, aby projevil vůli o splatnosti svého práva na plnění. Nabízí se 

především zrcadlová obdoba žaloby na určení doby plnění soudem podle 

§ 564 obč. zák., popřípadě § 341 obch. zák. (srov. též Knapp, V., cit. dílo, 

strana 119 [pozn. autora: Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich 

zániku. ČSAV, 1955, str. 119].  

 

Nejvyšší soud však tuto cestu nepovažuje za schůdnou, neboť má 

pochybnosti o oprávněnosti použití analogie legis v tomto případě. Žaloba na 

určení doby plnění soudem podle § 564 obč. zák., respektive § 341 

obch. zák., není podřaditelná pod žádný typ žalob příkladmo vytčených 

v § 80 o. s. ř. a náleží pouze věřiteli jako specifický prostředek jeho ochrany 

proti nečinnosti dlužníka, a to pouze za podmínek vymezených v těchto 

ustanoveních. Situace založená ujednáním o splatnosti ponechané na vůli 

věřitele není shodná se situací plynoucí z dohody o splatnosti ponechané na 

vůli dlužníka, není však ani obdobná, nýbrž jiná, jak je zřejmé již z výše 

uvedeného rozboru. Shodného účelu, jakého věřitel dosáhne žalobou podle 

§ 564 obč. zák. nebo § 341 obch. zák., dosáhne dlužník žalobou na uložení 

prohlášení vůle věřitele o splatnosti, totiž určení doby plnění pevným datem. 

Nejvyšší soud proto dovodil, že dohoda o době plnění (splatnosti) ponechané 

                                            
281 Jednalo se o rozhodnutí velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia 
Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 5241/2007. 

aspi://module='ASPI'&link='40/1964%20Sb.%2523564'&ucin-k-dni='29.12.2015'
aspi://module='ASPI'&link='513/1991%20Sb.%2523341'&ucin-k-dni='29.12.2015'
aspi://module='ASPI'&link='40/1964%20Sb.%2523564'&ucin-k-dni='29.12.2015'
aspi://module='ASPI'&link='513/1991%20Sb.%2523341'&ucin-k-dni='29.12.2015'
aspi://module='ASPI'&link='99/1963%20Sb.%252380'&ucin-k-dni='29.12.2015'
aspi://module='ASPI'&link='40/1964%20Sb.%2523564'&ucin-k-dni='29.12.2015'
aspi://module='ASPI'&link='513/1991%20Sb.%2523341'&ucin-k-dni='29.12.2015'
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na vůli věřitele, k níž došlo i v této věci, je ujednáním, jímž je doba plnění 

dohodnuta (určena)." 

 

Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 

tedy možnost analogické aplikace žaloby na určení času plnění soudem, o níž 

v obecné rovině uvažoval například V. Knapp,282 odmítl. Připustil sice, že 

dlužník musí mít právní prostředky k donucení věřitele určit čas plnění 

v případě jeho nedůvodných obstrukcí, za tyto prostředky však považoval 

žalobu na uložení prohlášení vůle věřitele o splatnosti, tj. klasickou žalobu na 

plnění. Uvedené závěry byly následně převzaty a potvrzeny i v navazující 

rozhodovací praxi Nejvyššího soudu.283 

 

Postup prostřednictvím žaloby na plnění přitom může být pro dlužníka 

relativně časově, finančně a administrativně náročný, a to zejména v případě 

vedení výkonu rozhodnutí či exekuce při nesplnění povinnosti určit čas plnění 

uložené soudem věřiteli. Rovněž je třeba zohlednit, že na rozdíl od případu 

žaloby podle § 1960 OZ se soud v daném případě dle mého názoru bude 

muset v plném rozsahu zabývat všemi souvisejícími otázkami (zejména 

platností existujícího závazku) a tyto si vyřešit jako předběžnou otázku pro 

možné uložení povinnosti věřiteli.  

 

Jakkoli však může být dosažení určení času plnění pro dlužníka 

v případě jeho ponechání na vůli věřitele komplikované, nedomnívám se, že 

by OZ poskytoval důvod k odchýlení se od výše uvedených závěrů Nejvyššího 

soudu. Lze proto doporučit, aby si smluvní strany vždy pečlivě zvážily, 

v jakých případech ponechají čas plnění na vůli věřitele, a to zejména 

v případě peněžitých půjček a dalších závazků, u nichž by věřitel mohl cíleně 

oddalovat určení času splnění.  

 

Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 

dále v předmětném rozhodnutí dovodil, že závěr o určení (dohodě) času 
                                            
282 Srov. Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 119. 
283 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 2590/2009 ze dne 19. 7. 2011. 
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plnění v případě jeho ponechání na vůli věřitele je rozhodující pro posouzení 

počátku běhu promlčecí doby u práva na plnění. Jak v režimu 

občanskoprávních závazků (srov. § 101 ObčZ), tak v režimu podle 

obchodních závazků (srov. § 392 odst. 1 ObchZ) bude pro běh promlčecí 

lhůty rozhodující právě čas plnění určený věřitelem. S ohledem na skutečnost, 

že právní úprava v tomto ohledu nedoznala žádných změn, nebude podle 

mne ani v tomto případě žádný důvod, aby se rozhodovací praxe soudů od 

uvedeného závěru odkláněla. 

 

 

4.5.3. K výkladovým ustanovením ohledně určení času 
 

OZ obsahuje na několika místech výkladová ustanovení ohledně určení 

a počítání času, která se aplikují i na určení času plnění. Jedná se zejména 

o ustanovení týkající se významu času zakotvená v § 601 až § 604 OZ a 

o počítání času zakotvená v § 605 až § 608 OZ. Pokud strany ve smlouvě 

nesjednají v tomto ohledu odlišnou úpravu, bude třeba vždy zohlednit i výše 

uvedená ustanovení. 

 

V souladu s § 602 OZ předně platí, že pokud se měla povinnost splnit 

v určitý den nebo do určitého dne, vyžaduje se, aby se tak stalo v obvyklou 

denní dobu, ledaže něco jiného plyne ze zvyklostí, ze zavedené praxe stran, 

popřípadě ze zvláštních okolností případu (například vystoupení v nočním 

baru apod.). Významným je i § 601 odst. 1 OZ, který stanoví, že pokud se 

nabývá právo nebo pokud vzniká povinnost v určitý den, nabude se nebo 

vznikne počátkem toho dne, a naopak pokud právo nebo povinnost v určitý 

den zaniká, zanikne koncem toho dne. Při určení s přesností na dny tedy 

splnitelnost dluhu zásadně nastane počátkem daného dne a naopak splatnost 

dluhu až k jeho konci. Výjimkou poté budou situace, kdy to vylučuje povaha 

právního případu. Půjde například o sjednání času plnění v daný den u plnění, 

která se váží ke konkrétní události probíhající ve vymezený čas, jako je 

svatební obřad, promoce, pohřeb apod.). Vhodné je upozornit i na pravidlo 
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obsažené v § 604 OZ, podle něhož změna v osobě věřitele nebo dlužníka 

nemá vliv na běh doby nebo lhůty. 

 

V případě určení času plnění prostřednictvím určité lhůty bude třeba 

zohlednit zejména pravidla uvedená v § 605 až 608 OZ. Lhůta určená podle 

dnů počne dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek. 

Konec lhůty nebo doby určené podle týdnů, měsíců nebo let poté připadne na 

den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá 

skutečnost, od níž se lhůta nebo doba počítá. Není-li takový den v posledním 

měsíci, připadne konec lhůty nebo doby na poslední den měsíce (srov. 

§ 605 OZ). Polovinou měsíce se rozumí patnáct dnů a středem měsíce jeho 

patnáctý den. Pokud je lhůta nebo doba určena na jeden nebo více měsíců a 

část měsíce, počítá se část měsíce naposled (viz § 606 OZ). 

 

Významné pravidlo obsahuje § 607 OZ, podle něhož v případě, kdy 

poslední den lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 

dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. Toto výkladové pravidlo se však 

podle mne uplatní pouze tehdy, pokud z ujednání stran nebude vyplývat, že 

jejich vůlí bylo stanovit konec lhůty skutečně na sobotu, neděli či svátek. 

Jestliže tedy smluvní strany stanoví lhůtu plnění konkrétně (např. do 

28. 10. 2016), není důvod, aby docházelo k posunu na nejbližší následující 

pracovní den. Uvedené pravidlo se proto použije pouze v těch případech, kdy 

je lhůta stanovena obecně v závislosti na události, u níž není jisté, kdy 

nastane a kdy tedy lhůta počne běžet (například do X dnů po předání věci či X 

dnů od doručení výzvy apod.).284 Domnívám se tedy, že i v případech, kdy si 

strany sjednají lhůtu k plnění například do 10 dnů od podpisu smlouvy a konec 

takto stanovené lhůty by připadl na sobotu, neděli či svátek, neměl by se 

§ 607 OZ aplikovat. 

 

                                            
284 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1003. 
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Pro úplnost je vhodné upozornit, že lhůta určená v kratších časových 

jednotkách, než jsou dny, se v souladu s § 608 OZ počítá od okamžiku, kdy 

začne, do okamžiku, kdy skončí.  

 

OZ dále ve svém § 1959 obsahuje výkladová pravidla k pojmům, která 

jsou při určení času plnění v praxi často používána. Uvedené ustanovení bylo 

téměř doslovně převzato z § 415 ObchZ, který se však na rozdíl od § 1959 OZ 

vztahoval pouze ke kupní smlouvě. Předmětná výkladová pravidla obsažená 

v § 1959 OZ se v každém případě uplatní pouze tehdy, pokud ze smlouvy, 

ustálené předchozí praxe smluvních stran či ze zvyklostí nevyplývá něco 

jiného. Jedná se tedy pouze o podpůrná interpretační pravidla, která jsou 

stanovena jako vyvratitelná domněnka, a uplatní se vždy, pokud není 

prokázán jiný význam, resp. pokud tento jiný význam nelze jinak dovodit.285  

 

Pokud se týče ustálené praxe smluvních stran, bude ji třeba zkoumat 

vždy objektivně, nikoliv jen na základě subjektivního tvrzení jedné ze stran. 

Jelikož se tedy jedna smluvní strana této ustálené praxe dovolává a druhá 

smluvní strana ji popře, bude muset první strana existenci této praxe prokázat, 

jinak se bude aplikovat výkladový režim § 1959 OZ.286 Zvyklosti se poté 

budou ve většině případů zkoumat z pohledu daného odvětví či oboru, nelze 

však principiálně vyloučit, že s ohledem na absenci zvyklostí bude v určitých 

případech možné vyjít i z obecných zvyklostí v rámci obchodních vztahů 

(pokud by se tyto odlišovaly od pravidel zakotvených v § 1959 OZ). 

 

Samotná výkladová pravidla poté § 1959 OZ stanoví tak, že se má za 

to, že smluvní strany ujednaly čas plnění výrazem 

a) „začátkem období“ prvních deset dnů tohoto období, 

b) „polovinou měsíce“ období od 10. do 20. dne v měsíci, 

c) „polovinou čtvrtletí“ druhý měsíc čtvrtletí, 

d) „konec období“ posledních deset dnů období, 
                                            
285 Obdobně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - 
Svazek V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 461. 
286 Obdobně k předcházející právní úpravě § 415 ObchZ viz Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, 
M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, str. 1078.  
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e) „ihned“ dobu do pěti dnů, avšak při dodávce potravin nebo surovin dobu do 

dvou dnů a při dodávce strojírenských výrobků dobu do deseti dnů. 

 

 

4.5.4. K podpůrné obecné úpravě času plnění v OZ 
 

Obecná úprava času plnění je v OZ obsažena v § 1958 odst. 2 OZ. 

Podle tohoto ustanovení platí, že: „Neujednají-li strany, kdy má dlužník splnit 

dluh, může věřitel požadovat plnění ihned a dlužník je poté povinen splnit bez 

zbytečného odkladu.“  

 

Jak již bylo řečeno v části 4.5.1 výše, citované ustanovení bude 

aplikovatelné pouze v těch případech, kdy strany čas plnění nesjednaly, tento 

ze smlouvy ani implicitně nevyplývá a nelze jej ani dovodit s přihlédnutím ke 

konkrétním okolnostem závazku a kdy rovněž čas plnění není stanoven 

zvláštními zákonnými ustanoveními (ať již ve zvláštním předpisu či v jiných 

ustanoveních OZ). V praxi se bude často jednat o závazky vzniklé na základě 

jiného právního důvodu, než ze smlouvy, typicky o závazky z náhrady škody 

či z bezdůvodného obohacení (srov. rovněž § 1723 odst. 2 OZ).287 

 

Obecná úprava času plnění obsažená v § 1958 odst. 2 OZ v podstatě 

navazuje na dosavadní úpravu obsaženou v § 340 odst. 2 ObchZ. Stejně jako 

§ 340 odst. 2 ObchZ se i úprava OZ dotýká pouze dospělosti (splatnosti) 

dluhu, nikoliv jeho splnitelnosti (k tomu viz níže). Podmínkou pro to, aby byl 

dluh dospělý (splatný) je (i) doručení výzvy věřitele k plnění dlužníkovi a 

(ii) uplynutí následné lhůty bez zbytečného odkladu či eventuálně jiné lhůty 

stanovené věřitelem ve výzvě k plnění (k tomu viz níže).  

 

Obdobná ustanovení obsahují i evropské úpravy (např. § 271 odst. 1 

německého BGB či § 904 rakouského ABGB) a evropské unifikační kodexy. 

Ty však v rámci podpůrné úpravy času plnění při absenci jeho jiného určení 

                                            
287 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 459. 
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vycházejí přece jen z poněkud obecnějšího vymezení času plnění, a to buď 

v přiměřené lhůtě po uzavření smlouvy (viz čl. 7:102 (3) PECL či čl. 6.1.1 (c) 

Zásad UNIDROIT), nebo eventuálně v přiměřené lhůtě po vzniku povinnosti 

(viz čl. III.-2:102 (1) DCFR). Sám komentář k čl. III.-2:102 (1) DCFR nicméně 

počítá s tím, že v závislosti na konkrétních okolnostech může být v některých 

případech ke vzniku povinnosti plnit potřebná i výzva věřitele k plnění 

(například u peněžitých závazků v podobě vystavení příslušné faktury).288 

 

 

4.5.4.1. K výzvě věřitele k plnění  

 

Výzvu věřitele k plnění lze definovat jako jednostranné právní jednání 

věřitele adresované dlužníkovi, kterým věřitel projevuje svůj zájem na plnění, 

resp. jej vybízí k plnění.289 OZ pro výzvu věřitele nestanoví žádné zvláštní 

obsahové náležitosti. Jak ostatně správně poznamenal J. Kovařík ve vztahu 

k předcházející úpravě § 340 ObchZ, vymezení takových náležitostí by 

s ohledem na obrovskou rozmanitost všech do úvahy připadajících situací ani 

nebylo možné.290 Aby nicméně výzva mohla vyvolat zamýšlené účinky, musí 

dle mého názoru dostát přinejmenším obecným náležitostem právního 

jednání, tj. bude muset být dostatečně určitá a srozumitelná. Zejména by pak 

z takové výzvy mělo být patrné, ke kterému závazku se vztahuje a případně 

i kterého dílčího dluhu v rámci daného závazku se týká.  

 

K účinnosti výzvy jakožto jednostranného právního jednání je rovněž 

nezbytné, aby se dostala do sféry dispozice adresáta. K tomu lze 

v podrobnostech odkázat na část 6.1.2 níže týkající se doručování odstoupení 

od smlouvy. 

 

                                            
288 Srov. komentář k čl. III.-2:102 (1) DCFR dostupný na 
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf. 
289 Srov. Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–
2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1007. 
290 Viz J. Kovařík in Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 
II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 1420 a 1421. 
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OZ pro výzvu nestanoví ani žádné zvláštní formální požadavky. 

Přestože tedy lze pro vyloučení pozdějších sporů jednoznačně doporučit 

písemnou formu výzvy, časté bude i její sdělení dalšími vhodnými způsoby 

(například osobně, e-mailem, telefonicky apod.). V odborné teorii se připouští 

i možnost konkludentní formy výzvy k plnění (například prozvonění mobilním 

telefonem či pokynutí ruky).291 Při splnění podmínky dostatečné určitosti 

takovéto konkludentní výzvy lze s tímto závěrem obecně souhlasit. Domnívám 

se však, že v praxi uvedená forma bude mít spíše okrajové uplatnění, a to 

zejména s ohledem na její velice špatnou průkaznost, která přitom 

v případném sporu bude tížit věřitele. 

 

Pokud bude výzva činěna v písemné formě, bude mít v praxi nejčastěji 

podobu buď samostatného dokumentu výslovně vyzývajícího ke splnění, nebo 

bude (v případě peněžitých plnění) spojena s fakturou. Přípustnost spojení 

výzvy s fakturou Nejvyšší soud opakovaně dovodil ve vztahu k předcházející 

právní úpravě, a to jak ve vztahu k § 340 odst. 2 ObchZ, tak ve vztahu 

k § 563 ObčZ.292 Předmětnou výzvu lze učinit i prostřednictvím žaloby, 

s ohledem na její hmotněprávní charakter se dle ustálené judikatury 

Nejvyššího soudu nicméně stane účinnou až doručením žalovanému, nikoliv 

jejím podáním u příslušného soudu.293 

 

Pokud se týče časového určení, kdy je věřitel výzvu adresovat, OZ ve 

svém § 1958 odst. 2 stanoví, že je tomu tak „ihned“. Tomu je dle mého názoru 

třeba rozumět tak, že věřitel tuto výzvu může učinit bezprostředně po uzavření 

smlouvy, resp. v případě smlouvy s odloženou účinností po nabytí její 

účinnosti. Toto právo věřitele se poté bude promlčovat v obecné tříleté lhůtě 

                                            
291 Viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–
2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1007. Obdobně viz Pokorná, J., 
Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer, 2009, str. 1421. 
292 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 4491/2008 ze dne 27. 7. 2010, 
sp. zn. 32 Cdo 2999/2008 ze dne 9. 10. 2008 nebo 32 Odo 1245/2005 ze dne 30. 1. 2007, (ve 
vztahu k § 340 odst. 2 ObchZ) či sp. zn. 25 Cdo 2963/2009 ze dne 29. 11. 2011 (ve vztahu 
k § 563 ObčZ). 
293 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 645/2012 ze dne 26. 6. 2012, 
sp. zn. 23 Cdo 4322/2009 ze dne 28. 7. 2010 či sp. zn. 28 Cdo 1853/2002 ze dne 27. 2. 2003. 
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podle § 629 odst. 1 OZ, která se v souladu s § 619 OZ bude počítat od 

okamžiku, kdy mohl věřitel poprvé dlužníka k plnění vyzvat. Ve stejné lhůtě se 

však v souladu s ohledem na dosavadní rozhodovací praxi Nejvyššího soudu 

patrně bude promlčovat i samotné právo na plnění (k tomu v podrobnostech 

viz část 4.5.4.4 níže). 

 

 

4.5.4.2. Ke lhůtě k plnění  

 
Stejně jako v případě § 340 odst. 2 ObchZ podle § 1958 odst. 2 OZ 

platí, že dlužník je povinen splnit svůj dluh bez zbytečného odkladu 

v návaznosti na výzvu věřitele. Uplynutím této lhůty se poté pohledávka stává 

splatnou se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Délka této lhůty se v praxi 

může s ohledem na konkrétní okolnosti a zejména povaze poskytovaného 

plnění podstatně lišit. Jak uvádí J. Kovařík, v řadě případů se tato lhůta bude 

počítat de facto v minutách.294 Tak tomu může být například u dluhů splatných 

„na viděnou“ či v případě vydání věcí z úschovy bezprostředně po výzvě 

apod. V jiných případech nicméně uvedená lhůta může trvat několik dnů 

(například v případě bezhotovostních plateb, jež jsou uhrazeny až připsáním 

na účet poskytovatele platebních služeb věřitele) či dokonce týdnů až měsíců 

(například u smluv o dílo, kde je potřeba delší doby k provedení rozsáhlejšího 

díla apod.).295   

 

Délku uvedené lhůty tedy bude nezbytné zkoumat vždy individuálně, a 

to objektivně s přihlédnutím ke všem konkrétním okolnostem a povaze 

daného plnění. V některých případech bude v přiměřené míře nezbytné 

zohlednit i skutečnost, že dlužník například s ohledem na nečekanost výzvy 

neměl možnost se na plnění dopředu připravit apod. J. Šilhán v této 

souvislosti relativně výstižně shrnuje, že by se mělo jednat o takový časový 

úsek, který je při poctivém a zodpovědném úsilí dlužníka dostatečný pro 

                                            
294 Viz Jan Kovařík in Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 
II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 1421. 
295 Viz tamtéž. 
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možnost dosažení řádného splnění vzhledem k obvyklému chodu věcí za 

rozumně očekávatelných podmínek.296 

 

V této souvislosti lze rovněž odkázat na rozhodovací praxi Nejvyššího 

soudu, který ke lhůtě bez zbytečného odkladu (byť v kontextu jiných 

ustanovení) s odkazem na judikaturu Ústavního soudu uvedl: „Jde tak 

o neurčitou lhůtu, jejíž podstatu vymezuje již její slovní vyjádření. Z časového 

určení „bez zbytečného odkladu“ je třeba dovodit, že jde o velmi krátkou lhůtu, 

jíž je míněno bezodkladné, neprodlené, bezprostřední či okamžité jednání 

směřující ke splnění povinnosti či k učinění právního úkonu či jiného projevu 

vůle, přičemž doba trvání lhůty bude záviset na okolnostech konkrétního 

případu. […] …„vágní“ pojem „bez zbytečného odkladu“ je třeba vykládat vždy 

s ohledem na okolnosti konkrétního případu s tím, že v každém konkrétním 

případě je třeba vždy zkoumat, zda dlužník bezodkladně využil všechny 

možnosti pro splnění této povinnosti, případně jaké skutečnosti mu v tom 

bránily.“297   

 

V praxi se relativně často stává, že věřitel poskytne ve výzvě dlužníkovi 

k plnění konkrétní lhůtu k plnění. Typicky se jedná o lhůtu „do X dnů od 

doručení této výzvy“, v případě faktury poté o stanovení splatnost do X dnů od 

jejího doručení či konkrétním datem apod. V odborné teorii byl vysloven 

názor, že věřitel je oprávněn určit lhůtu delší, než jakou je zákonná lhůta bez 

zbytečného odkladu s tím, že dlužník v takovém případě nebude v prodlení, 

pokud dluh splní v takto určené době.298 Uvedené závěry poté v podstatě 

doslovně převzala i judikatura Nejvyššího soudu.299  

 

                                            
296 Viz J. Šilhán in Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1007. 
297 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 2484/2012 ze dne 10. 12. 2013 
s odkazem na nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 314/05 ze dne 15. 8. 2005. 
298 Viz Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2010, str. 1006. 
299 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 odo 978/2003 ze dne 16. 4. 2004.  
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Osobně v tomto případě souhlasím s názorem J. Šilhána, který výše 

uvedené závěry akceptuje, současně však v této souvislosti zdůrazňuje, že 

nelze jednostranně měnit obsah závazku, a to ani poskytnutím delší lhůty 

k plnění v předmětné výzvě.300 Dle mého názoru tak s ohledem na konkrétní 

okolnosti buď dojde ke změně smlouvy, kdy dlužník nabídnuté „prodloužení“ 

lhůty ke splnění akceptuje (přinejmenším konkludentně), nebo (jak se 

domnívá J. Šilhán) sice ke změně času plnění fakticky nedojde, věřitel se však 

nebude moci dovolávat původní zákonné kratší lhůty s ohledem na 

skutečnost, že by takové jednání bylo nepoctivé, nemravné a že by se 

případně mohlo jednat i o zjevné zneužití práva, které v souladu s § 8 OZ 

nepožívá právní ochrany.301 

 

 

4.5.4.3. Ke splnitelnosti dluhu dle obecné úpravy § 1958 odst. 2 OZ  

 
Ustanovení § 1958 odst. 2 OZ (stejně jako předcházející § 340 odst. 2 

ObchZ či § 563 ObčZ) určují okamžik dospělosti (splatnosti) dluhu, nezabývají 

se však výslovně jeho splnitelností, tj. dobou, po kterou je dlužník oprávněn 

daný dluh plnit a věřitel je povinen toto plnění přijmout. V této souvislosti 

vyvstává zejména otázka, zda je dlužník oprávněn plnit i před výzvou věřitele 

či nikoliv. 

 

V odborné teorii se v této souvislosti vyskytují různé názory. 

A. Bányaiová se i s odkazem na judikaturu Nejvyššího soudu k § 563 ObčZ 

domnívá, že v případech, kdy není splatnost určena, je dlužník oprávněn 

splnit kdykoliv, a to i před výzvou věřitele, a věřitel je povinen takové plnění 

přijmout. Dle A. Bányaiové dlužník v těchto případech v podstatě nemůže plnit 

předčasně.302 Tento názor byl zastáván i v komentářové literatuře 

                                            
300 Viz J. Šilhán in Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1010 a 1011. 
301 Viz tamtéž. 
302 Viz A. Bányaiová in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - 
Svazek V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 459. 
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k předcházející právní úpravě obsažené v § 563 ObčZ303 a přikláněl se 

k němu i V. Knapp, který v této souvislosti zdůraznil, že pokud by dlužník 

musel s plněním čekat na výzvu věřitele, mohl by věřitel neučiněním této 

výzvy dlužníkovi jednostranně vnutit prominutí dluhu. Věřitel by současně dle 

V. Knappa mohl v podstatě libovolně oddalovat splnění dluhu, a tím například 

čerpat příslušné úroky apod.304  

 

Uvedený výklad převzal rovněž Nejvyšší soud, který ve své 

rozhodovací praxi v této souvislosti opakovaně uvedl, že není-li doba splnění 

ve smlouvě dohodnuta či jinak určena je dlužník oprávněn plnit kdykoli i bez 

výzvy věřitele a věřitel je povinen takové plnění přijmout (a to jak v případě 

aplikace § 563 ObčZ, tak § 340 ObchZ).305 Uvedený závěr byl výslovně 

potvrzen i v rozhodnutí velkého senátu občanskoprávního a obchodního 

kolegia Nejvyššího soudu.306 

 

J. Šilhán oproti tomu zastává názor, že závěr o paušální přípustnosti 

plnění i před výzvou věřitele přijmout nelze. Domnívá se, že každý případ 

bude třeba posuzovat individuálně, přičemž přinejmenším tam, kde již při 

vzniku závazku bylo zřejmé, že věřitel nebude schopen plnění před jeho 

výzvou vůbec přijmout (například z důvodu absence volných skladovacích 

kapacit), dlužník nebude mít právo plnit před touto výzvou. Pokud naopak 

takové okolnosti dovoditelné nebudou, přiklání se i J. Šilhán k závěru, že 

dlužníkovi bude náležet právo plnit i v době před výzvou věřitele.307 

 

                                            
303 Viz Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I., II. 
2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1655. Obdobně viz Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. 
Velký akademický komentář. 2. svazek. § 488-880. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, 
str. 1633. 
304 Viz Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 119. 
305 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 4175/2009 ze dne 24. 6. 2011, 
sp. zn. 33 Cdo 2634/2008 ze dne 28. 1. 2011 či sp. zn. 33 Odo 105/2003 ze dne 27. 3. 2003. 
306 Srov. rozhodnutí velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího 
soudu sp. zn. 31 Cdo 5241/2007 ze dne 8. 12. 2010. 
307 Viz J. Šilhán in Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1011. 
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Přikláním se spíše k závěru zastávanému ve většině odborné literatury 

i ve výše uvedené judikatuře Nejvyššího soudu. Pokud si tedy strany čas 

plnění nesjednaly a nelze jej vyvodit ani z povahy závazku či dosavadní praxe 

stran nebo jej určit na základě jiných zákonných ustanovení, bude dlužník při 

aplikaci § 1958 odst. 2 OZ dle mého názoru oprávněn plnit i před učiněním 

výzvy k plnění ze strany věřitele. Případnou nepřipravenost věřitele na plnění 

totiž nelze přičítat k tíži dlužníka, když pro takový závěr neposkytuje OZ 

dostatečnou oporu. Jestliže si strany nesjednaly dobu plnění, nemohla být 

sjednána ani ve prospěch věřitele s jeho oprávněním odmítnout předčasné 

plnění. S ohledem na tuto skutečnost se rovněž domnívám, že rozhodovací 

praxe soudů nebude mít žádný důvod odchylovat se od dosavadní praxe 

Nejvyššího soudu, který se v tomto ohledu (a to navíc v rozhodnutí velkého 

senátu občanskoprávního a obchodního kolegia) vyjádřil víceméně 

jednoznačně. 

 

 
4.5.4.4.  K promlčení práva na splnění dle obecné úpravy 

§ 1958 odst. 2 OZ 

 

Otázka promlčení práva na plnění v případě absence sjednaného či 

jinak stanoveného času plnění byla již za předcházející právní úpravy 

předmětem diskuze. V části odborné literatury byla zejména vedena polemika 

o tom, zda je správný výklad zastávaný v soudní praxi, že promlčecí doba 

začíná běžet dnem následujícím poté, kdy vznikl dluh (tedy dnem, kdy věřitel 

mohl podle 563 ObčZ dlužníka o splnění požádat, a tedy své právo také 

objektivně vykonat ve smyslu § 101 ObčZ), nikoliv až v návaznosti na učinění 

této výzvy ve smyslu citovaného ustanovení.308 Dále nebylo zcela zřejmé, zda 

a jakým způsobem se uvedené judikaturní závěry vyslovené ve vztahu 

k občanskoprávní úpravě mají aplikovat i na oblast obchodních závazků.  

 

                                            
308 K této polemice např. viz J. Handlar in Fiala, J., Kindl, M. a kol. Občanský zákoník. 
Komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 1051 a 1052. 
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Nejvyšší soud se k dané problematice komplexně vyjádřil v nedávném 

rozhodnutí velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia 

sp. zn. 31 Cdo 3881/2009 ze dne 9. 10. 2013. Velký senát v tomto rozhodnutí 

nejprve obšírně shrnul dosavadní judikaturu i jednotlivé názory prezentované 

v této souvislosti v odborné literatuře, a to jak ve vztahu k občanskoprávním, 

tak ve vztahu k obchodním závazkům. Následně dospěl k závěru, že není 

důvod se odchylovat od ustálené rozhodovací praxe soudů sjednocené již 

rozsudkem bývalého Nejvyššího soudu ČSR sp. zn. 3 Cz 99/81 ze dne 

30. 11. 1981 uveřejněným pod číslem 28/1984 Sbírky soudních rozhodnutí a 

stanovisek. V něm bývalý Nejvyšší soud ČSR uzavřel, že není-li doba splnění 

dohodnuta, stanovena právním předpisem nebo určena v rozhodnutí, začíná 

promlčecí doba běžet dnem následujícím poté, kdy vznikl dluh, tedy dnem, 

kdy věřitel mohl dlužníka o splnění požádat, a tedy (objektivně posuzováno) 

své právo také vykonat ve smyslu § 101 ObčZ.  

 

Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 

poté v citovaném rozhodnutí výslovně setrval na do té doby konstantně 

judikovaném, byť v části odborné literatury zpochybňovaném závěru, že: 

„Počátek běhu promlčecí doby se tudíž v těchto případech nepřipíná ke dni 

následujícímu po dni, kdy byl dlužník věřitelem o plnění požádán (ke dni 

splatnosti pohledávky), nýbrž ke dni, kdy věřitel poprvé mohl dlužníka o plnění 

požádat.“ 

 

Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 

se v předmětném rozhodnutí dále zabýval otázkou, zda jsou uvedené závěry 

aplikovatelné i na obchodní závazky, a to v intencích úpravy promlčení 

uvedené v ObchZ. Judikatura jednotlivých senátů Nejvyššího soudu přitom 

před přijetím tohoto rozhodnutí vesměs dospívala ke kladnému stanovisku, 

lišil se však právní důvod, na jehož základě jednotlivé senáty k tomuto závěru 
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dospěly (v některých případech se tak stalo na základě aplikace 

§ 391 odst. 1 ObchZ, v jiných na základě aplikace § 392 odst. 1 ObchZ).309  

 

Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 

v předmětném rozhodnutí potvrdil závěr o tom, že i v případě obchodních 

závazků počne promlčecí lhůta běžet od okamžiku, kdy mohl věřitel dlužníka 

o plnění podle § 340 odst. 2 ObchZ požádat, a nikoliv až od okamžiku, kdy tak 

skutečně učinil. Výslovně v této souvislosti uvedl, že: „Není-li doba, kdy měl 

být závazek splněn nebo mělo být započato s jeho plněním (doba splatnosti), 

dohodnuta, stanovena právním předpisem nebo určena v rozhodnutí a je-li 

splatnost pohledávky závislá na žádosti věřitele o plnění (srov. § 340 odst. 2 

obch. zák.), neuplatní se ustanovení § 392 odst. 1 obch. zák. při určení 

začátku běhu promlčecí doby závazku vůbec. V době, kdy věřitel dlužníka 

o plnění ještě ani nepožádal, zde není „doba splatnosti“, což zakládá nikoli 

počátek doby promlčení žádosti o plnění ve smyslu § 391 odst. 2 obch. zák., 

nýbrž (při nemožnosti použití zvláštního pravidla dle § 392 odst. 1 věty první 

obch. zák.) prosazení obecné úpravy promlčení práva na plnění obsažené 

v § 391 odst. 1 obch. zák. 

 

Jestliže tedy promlčecí doba ohledně obchodního závazku 

(pohledávky), u kterého nebyla doba splatnosti sjednána ani určena právním 

předpisem nebo rozhodnutím, začne běžet (v souladu s § 391 odst. 1 obch. 

zák.) již dnem, kdy věřitel mohl dlužníka o plnění obchodního závazku poprvé 

požádat (R 28/1984), pak není důvodem ke změně jejího počátku (k použití 

§ 392 odst. 1 věty první obch. zák.) okolnost, že věřitel dlužníka o toto plnění 

následně též požádal (dle § 340 odst. 2 obch. zák.).“ 

 

                                            
309 Ustanovení § 391 odst. 1 ObchZ zakotvovalo, že: „U práv vymahatelných u soudu začíná 
běžet promlčecí doba ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno u soudu, nestanoví-li tento 
zákon něco jiného.“  
Podle § 392 odst. 1 ObchZ poté platilo, že: „U práva na plnění závazku běží promlčecí doba 
ode dne, kdy měl být závazek splněn nebo mělo být započato s jeho plněním (doba 
splatnosti). Spočívá-li obsah závazku v povinnosti nepřetržitě vykonávat určitou činnost, 
zdržet se určité činnosti nebo něco strpět, počíná promlčecí doba běžet od porušení této 
povinnosti.“ 
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Osobně se domnívám, že přijetím OZ nedošlo k takové změně právní 

úpravy, která by odůvodňovala odklon od výše uvedených závěrů Nejvyššího 

soudu.310 Pro počátek promlčecí lhůty by tedy i nadále mělo být rozhodující, 

kdy mohl věřitel u dlužníka poprvé uplatnit své právo na plnění, nikoliv kdy tak 

skutečně učinil. Takové spojení počátku běhu promlčecí lhůty nikoliv se 

splatností dluhu, ale s objektivní možností dosáhnout této splatnosti, poté 

může vést i k situacím, kdy se promlčí závazek, který se nikdy nestal splatným 

(pokud promlčecí lhůta uplyne dříve, než věřitel vyzve dlužníka k plnění).311 

 

 

4.5.5. Ke zvláštní úpravě § 1963 a násl. OZ pro oblast kvalifikovaných 
obchodních závazků 

 
OZ v § 1963 až § 1966 obsahuje zvláštní úpravu splatnosti pro oblast 

vymezených obchodních transakcí, která je provedením směrnice o postupu 

proti opožděným platbám. Přestože je daná úprava obsažena v obecné části 

OZ týkající se času plnění, dopadá pouze na definované kvalifikované 

závazky (k tomu viz níže). Otázku času plnění nadto neupravuje komplexně, 

když se dotýká pouze splatnosti a nikoliv i splnitelnosti daných závazků.312 

Svoji povahou se jedná o zvláštní ustanovení k obecnému ustanovení o času 

plnění obsaženém v § 1958 odst. 2 OZ (k tomu viz část 4.5.4 výše). 

 

Cílem směrnice o postupu proti opožděným platbám je brojit proti 

opožděným platbám v rámci vnitřního trhu EU. Ty mohou zejména menším a 

středním podnikům s menším cash flow způsobit závažné (a v mnoha 

případech i existenční) problémy. Jakkoli provedení této směrnice ve výše 

uvedených ustanoveních OZ není zrovna nejzdařilejší a vyvolává řadu otázek 

                                            
310 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 459. 
311 Shodně viz či Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek. 
§ 488-880. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 1635. 
312 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 465 a 466 či Hulmák, M. a kol.: Občanský 
zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2014, str. 1025. 
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(k tomu viz níže), eurokonformním výkladem dle mého názoru předmětné 

nejasnosti lze ve většině případů překlenout. 

 

 

4.5.5.1.  Obecně ke splatnosti dle § 1963 OZ 

 

Předmětná úprava se podle § 1963 odst. 1 OZ vztahuje pouze na 

závazky, které jsou uzavírány mezi podnikateli navzájem či mezi 

podnikatelem a veřejnoprávní korporací, popřípadě právnickou osobou touto 

korporací založenou, i když tyto nejsou podnikateli. V souladu 

s § 420 odst. 2 OZ je zde pojem podnikatel třeba chápat v širším významu. 

Podle předmětného ustanovení totiž platí, že pro potřeby § 1963 OZ se za 

podnikatele považují nejen osoby vykonávající na vlastní účet a odpovědnost 

samostatně výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se 

záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, ale i každá osoba, 

která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou 

činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která 

jedná jménem nebo na účet podnikatele. 

 

Relativně složitější však může být vymezení pojmu veřejnoprávní 

korporace. Jak totiž správně poznamenává A. Bányaiová, veřejnoprávní 

korporace je v českém právním řádu spíše pojmem doktrinálním, než 

zákonným, když jeho obsah není ani v OZ, ani v žádném jiném právním 

předpisu definován a jednotlivé právní předpisy jej pouze v konkrétních 

souvislostech využívají.313 Při bližším vymezení tohoto pojmu proto dle mého 

názoru bude třeba v souladu se zásadou eurokonformního výkladu 

přihlédnout i k čl. 2 odst. 2 předmětné směrnice o postupu proti opožděným 

platbám, která tento pojem definuje s odkazem na definici veřejného 

                                            
313 Viz. A. Bányaiová in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - 
Svazek V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 466. 
V této souvislosti lze odkázat například na čl. 101 odst. 3 Ústavy České republiky, který 
stanoví, že: „Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít 
vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.“ či na § 1 písm. e) zákona č. 198/2009 
Sb., antidiskriminační zákon, ve znění pozdějších předpisů, který o veřejnoprávních 
korporacích hovoří v souvislosti s profesními komorami apod. 
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zadavatele ve smyslu příslušných směrnic o zadávání veřejných zakázek 

(k hranici tohoto výkladu viz níže).314 

 

Z § 1963 odst. 1 OZ je dále zřejmé, že daná úprava má dopadat pouze 

na peněžité dluhy, které jsou úplatou za dodání zboží nebo služeb. Jak bylo 

upozorněno v části odborné literatury, i v tomto případě by teoreticky mohly 

vyvstat určité výkladové nejasnosti, a to zejména ve vztahu ke smlouvě o dílo, 

když nemusí být zřejmé, zda je dílo zbožím či službami ve smyslu uvedené 

definice.315 Při zohlednění cíle směrnice o postupu proti opožděným platbám 

nicméně nemůže být sporu o tom, že za uvedené závazky je vedle závazků 

z kupní smlouvy třeba považovat právě hlavně závazky ze smluv o dílo. Tyto 

dva typy smluv ostatně představovaly (vedle dalších služeb) hlavní cílovou 

skupinu předmětné směrnice.316  

 

Ustanovení § 1963 odst. 1 OZ konkrétně zakotvuje, že pokud je 

obsahem vzájemného závazku podnikatelů povinnost dodat zboží nebo 

službu za úplatu, je cena splatná, aniž je zapotřebí výzvy k placení, do třiceti 

dnů ode dne, kdy byla dlužníku doručena faktura nebo jiná výzva podobné 

povahy, anebo ode dne obdržení zboží nebo služby, podle toho, který z těchto 

dnů nastal později. Pokud však bylo ujednáno převzetí zboží nebo služby, 

popřípadě ověření, zda bylo řádně splněno, je cena splatná do třiceti dnů ode 

dne převzetí, popřípadě ověření. Výše uvedené podle § 1963 odst. 1 OZ platí 

                                            
314 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 466 či Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. 
Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2014, str. 1026. 

Pro úplnost je vhodné upozornit, že směrnice odkazované předmětným čl. 2 odst. 2 směrnice 
o postupu proti opožděným platbám (tj. směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES) byly nedávno 
nahrazeny směrnicemi 2014/24/EU a 2014/25/EU, resp. ve vztahu ke koncesím i směrnicí 
2014/23/EU. 
315 Viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 466 a 467. 
316 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 466 a 467 či Hulmák, M. a kol.: Občanský 
zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2014, str. 1026. 
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i pro závazek podnikatele a veřejnoprávní korporace, popřípadě právnické 

osoby touto korporací založené, i když nejsou podnikateli. 

 

Splatnost určenou v § 1963 odst. 1 OZ prostřednictvím třicetidenní 

lhůty je podle mne třeba považovat za splatnost určenou ve prospěch 

dlužníka (viz povinnost dlužníka zaplatit „do třiceti dnů“). Dlužník tedy může 

plnit i dříve a věřitel bude mít povinnost takové plnění přijmout (k tomu blíže 

viz část 4.5.2.1 výše). Pro určení dne, kdy lhůta počne běžet, poté bude 

rozhodující buď doručení faktury či jiné výzvy podobné povahy nebo obdržení 

zboží či služby (podle toho, který z těchto dnů nastal později). Pokud však 

bylo ujednáno převzetí zboží nebo služby, popřípadě ověření, zda bylo řádně 

splněno, bude cena splatná do třiceti dnů ode dne takového převzetí, 

popřípadě ověření. 

 

 Souhlasím přitom s názorem, že poslední případ dopadá pouze na 

situace, kdy byl sjednán určitý zvláštní proces přejímky za účelem ověření, 

zda byly služby poskytnuty či zboží dodáno v souladu se smlouvou, a nikoliv 

na pouhé klasické dodání a převzetí zboží (které je v podstatě synonymem a 

není důvod stanovovat pro něj odlišné režimy).317  Maximální přípustnou dobu 

takových přejímek poté stanoví § 1965 OZ na 30 dnů s tím, že tuto dobu 

může přejímka překročit jen tehdy, pokud to vůči věřiteli není hrubě 

nespravedlivé.318 

 

OZ dále ve svém § 1963 odst. 2 stanoví, že smluvní strany si mohou 

ujednat dobu splatnosti delší šedesáti dnů jen tehdy, pokud to není vůči 

věřiteli hrubě nespravedlivé. Je-li však obsahem závazku podnikatele 

povinnost dodat zboží nebo službu veřejnoprávní korporaci, smluvní strany si 

mohou ujednat delší dobu splatnosti jen tehdy, pokud je to odůvodněno 

povahou závazku, a doba splatnosti nesmí přesáhnout šedesát dní.  

                                            
317 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 467. Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský 
zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2014, str. 1028 a 1029. 
318 Viz tamtéž. 
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Citované ustanovení má za cíl předcházet smluvním ujednáním 

sjednávajícím neopodstatněně dlouhou splatnost dluhů. U „podnikatelských“ 

dluhů je za tímto účelem stanovena hranice 60 dnů. Do této hranice strany ve 

smluvní volnosti v podstatě nejsou nijak omezeny, dohodnout si však 

splatnost delší je možné pouze tehdy, pokud to nebude vůči věřiteli hrubě 

nespravedlivé. Při výkladu pojmu hrubé nespravedlnosti poté bude dle mého 

názoru třeba přihlédnout vždy ke všem konkrétním okolnostem daného 

závazku. Zejména by měla být zohledněna povaha a podmínky poskytnutí 

příslušných plnění, eventuální administrativní či jiná objektivní omezení 

ohledně daného plnění (například vyřízení dotace, zajištění platby z různých 

fondů apod.) či skutečnost, zda je delší splatnost vyvážena určitým reálným 

ekonomickým protiplněním. V tomto ohledu lze pak na delší dobu splatnosti 

nahlížet v podstatě jako na klasický obchodní úvěr poskytnutý dlužníkovi 

věřitelem po dobu odložené platby.319  

 

Výše uvedené pravidlo se uplatní i v případě vztahů mezi podnikatelem 

a veřejnoprávní korporací, pokud podnikatel vystupuje v pozici dlužníka a 

veřejnoprávní korporace v pozici věřitele. Pokud však podnikatel bude v pozici 

věřitele (tj. bude dodavatelem zboží či služby), stanoví § 1963 odst. 2 OZ 

přísnější omezení. V takovém případě by splatnost měla být obecně sjednána 

do 30 dnů s tím, že v rozmezí od 30 do 60 dnů je její sjednání přípustné 

pouze tehdy, pokud je to odůvodněno povahou závazku. Sjednat splatnost 

nad 60 dnů poté není přípustné nikdy.  

 

Uvedené je vyjádřením výchozího předpokladu směrnice o postupu 

proti opožděným platbám, že veřejnoprávní korporace mají zpravidla výhodu 

jistějších, předvídatelnějších a trvalejších příjmů, než podniky, přičemž 

stanovení delší splatnosti by pro podniky znamenalo neopodstatněné náklady 

(srov. zejména bod 23 odůvodnění předmětné směrnice). V této souvislosti 

                                            
319 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1033. Obdobně viz 
Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 1. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 467.  
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bych nicméně doplnil, že právě v případě veřejnoprávních korporací může být 

uvolnění finančních prostředků často podmíněno relativně složitou 

administrativní procedurou, a to zejména v případě hrazení daných prostředků 

z fondů EU. Zákonná třicetidenní, resp. eventuálně i prodloužená 

šedesátidenní lhůta, tak v některých případech (a to zejména u větších 

transakcí se složitější schvalovací procedurou) nemusí být pro příslušnou 

veřejnoprávní korporaci vždy zcela komfortní. 

 

Dále je rovněž vhodné upozornit, že § 1963 odst. 2 OZ hovoří pouze o 

veřejnoprávních korporacích a nikoliv již i o právnických osobách jí 

založených, jako tomu je v § 1963 odst. 1 OZ. Je otázkou, zda se jedná 

o úmysl zákonodárce či naopak o jeho zjevné nedopatření. S ohledem na 

skutečnost, že směrnice o postupu proti opožděným platbám neobsahuje 

v souvislosti s výše uvedenými požadavky ve vztahu k osobám založeným 

veřejnoprávními korporacemi žádné výjimky, jedná se dle mého názoru 

o druhou variantu.320 Na základě eurokonformního výkladu je poté třeba 

dovodit aplikovatelnost § 1963 odst. 2 OZ i na tyto subjekty, a to přinejmenším 

vždy, pokud naplní definici orgánu veřejné moci v čl. 2 odst. 2 směrnice 

o postupu proti opožděným platbám a současně budou splněny podmínky pro 

aplikaci nepřímého účinku dané směrnice.321  

 

V této souvislosti by nicméně mohly vyvstat určité problémy v případě 

těch osob založených veřejnoprávními korporacemi, které mají rovněž 

soukromoprávní vlastníky (tj. například u společností založených 

veřejnoprávní korporací spolu se soukromým investorem). Tyto osoby by totiž 

mohly namítat, že ani na základě přímého účinku směrnic, ani na základě 

nepřímého účinku směrnic (tj. eurokonformního výkladu) nesmí být ukládány 

konkrétní povinnosti jednotlivci. Aplikace pravidla o omezené splatnosti by 

poté mohla být vykládána právě jako uložení povinnosti uzavírat smlouvy 

s kratší splatnosti. Na druhé straně SD EU ve své rozhodovací praxi 

                                            
320 Obdobně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - 
Svazek V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 467. 
321 Viz tamtéž. 
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opakovaně připustil, že jak v důsledku přímého, tak nepřímého účinku směrnic 

může dojít k určitému zhoršení právního postavení jednotlivce.322 Domnívám 

se, že právě argumentací, že se v daném případě nejedná o přímé uložení 

povinnosti, ale o pouhé nepřímé zhoršení právního postavení daného 

subjektu, by patrně bylo možné daný problém překlenout. Vždy bude však 

záležet i na konkrétní situaci včetně účelu založení a rozsahu soukromého 

vlastnictví dané osoby apod.  

 

Pro úplnost je vhodné dodat, že výše uvedeným omezením smluvní 

svobody stran ohledně splatnosti vybraných dluhů není dotčeno právo 

smluvních stran ujednat si plnění ve formě splátek (srov. § 1966 OZ). Využití 

této formy splatnosti, která je v obchodních závazcích zcela běžná, by tak 

mohlo být problematické pouze tehdy, pokud by jejím skutečným účelem bylo 

obejít zákonná pravidla ohledně splatnosti. Mohlo by se například jednat 

o případy, kdy by si strany sjednaly pouze dvě splátky s tím, že zlomek ceny 

za zboží či služby by byl uhrazen v rámci první splátky ještě v zákonné lhůtě 

splatnosti a zbytek ceny až v rámci druhé splátky po uplynutí této lhůty.323 

 

 

4.5.5.2.  K důsledkům sjednání splatnosti v rozporu s § 1963 OZ 

 

Důsledky sjednání doby splatnosti v rozporu s pravidly zakotvenými 

v § 1963 OZ jsou uvedeny v § 1964 OZ. Podle tohoto ustanovení má smluvní 

strana právo dovolat se neúčinnosti ujednání o času plnění odchylujícího se 

od ustanovení § 1963 OZ, pokud jsou taková ujednání vůči věřiteli hrubě 

nespravedlivá. Dovolat se neúčinnosti za těchto podmínek má poté 

i právnická osoba založená k ochraně zájmů malých a středních podnikatelů, 

jestliže jsou tato ujednání obsažena v obchodních podmínkách. V ČR by se 

mohlo například jednat zejména o příslušné zájmové svazy apod.   

                                            
322 Srov. např. rozsudek SD EU C-201/02 ve věci Delena Wells ze dne 7. 1. 2004. Obdobně 
viz Tichý, L., Arnold, R., Zemánek, J. a kol.: Evropské právo, 4. vydání, Praha: C. H. Beck, 
2011, str. 315. 
323 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1036. 
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OZ dále v § 1963 odst. 3 stanoví, že pokud soud prohlásí ujednání za 

neúčinné, použijí se namísto něho ustanovení zákona, ledaže soud rozhodne 

v zájmu spravedlivého řešení jinak. Vedle prostého vyslovení neúčinnosti 

daného ujednání, v jehož důsledku by se aplikovala zákonná třicetidenní lhůta 

podle § 1963 odst. 1 OZ, má tedy soud právo rozhodnout dle svého uvážení 

i jinak. Domnívám se, že soud by sjednaný termín splatnosti mohl zejména 

zkrátit, nikoliv však až na zákonnou třicetidenní lhůtu, ale pouze přiměřeně 

tak, aby termín splatnosti spravedlivě odpovídal všem okolnostem daného 

závazku.324  

 

OZ přitom nestanoví bližší kritéria, kterými by soud měl při své úvaze 

řídit. Obdobně jako v případě posuzování hrubé nespravedlnosti ve smyslu 

§ 1963 OZ by nicméně měl zohlednit všechny konkrétní okolnosti daného 

závazku, zejména povahu a podmínky poskytnutí příslušných plnění, 

eventuální administrativní či jiná objektivní omezení ohledně daného plnění, 

vyvážení delší splatnosti určitým reálným ekonomickým protiplněním apod. 

(k tomu viz část 4.5.5.1 výše). 

 

 

4.6. K fixním závazkům  
 

OZ obsahuje úpravu fixních závazků ve svém § 1980. V předcházející 

právní úpravě byly fixní závazky upraveny dvojkolejně pro občanskoprávní 

závazky (v § 518 ObčZ) a pro obchodní závazky (v § 349 odst. 3 ObchZ). 

Předmětné ustanovení OZ dle důvodové zprávy vychází z dosavadní úpravy 

§ 518 ObčZ.325 Osobně se nicméně domnívám, že se jedná spíše o 

kombinaci obou dosavadních ustanovení. 

 

                                            
324 Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1034. 
325 Viz důvodová zpráva k § 1980 OZ publikovaná na portálu www.justice.cz, str. 465. 

http://www.justice.cz/
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Podle předmětného § 1980 OZ poté platí, že: „(1) Byla-li ve smlouvě 

ujednána přesná doba plnění a vyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy závazku, 

že věřitel nemůže mít na opožděném plnění zájem, zaniká závazek počátkem 

prodlení dlužníka, ledaže věřitel dlužníku bez zbytečného odkladu oznámí, že 

na splnění smlouvy trvá. (2) Zánikem závazku nastávají tytéž účinky, jako by 

věřitel od smlouvy odstoupil.“ 

 

Stejně jako v § 518 ObčZ je tedy pro určení povahy závazku jako 

závazku fixního rozhodující naplnění dvou předpokladů, a sice že smluvní 

strany ve smlouvě sjednaly přesnou dobu plnění a současně ze smlouvy nebo 

z povahy závazku vyplývá, že věřitel nemůže mít na opožděném plnění 

zájem. Pojem doba plnění užitý v § 1980 OZ zcela neodpovídá nové 

terminologii OZ, který ve svém § 1958 OZ a násl. používá spíše pojem čas 

plnění. Tento pojem je ve smyslu citovaného ustanovení v každém případě 

třeba chápat jako splatnost (dospělost) daného dluhu, tj. okamžik, kdy 

nejpozději byl dlužník povinen dluh splnit (k tomu rovněž viz část 4.5.1 výše). 

 

OZ přitom nestanoví, s jakou přesností musí být doba plnění sjednána. 

V této souvislosti souhlasím s názorem J. Šilhána, že se může jednat jak 

o konkrétní přesně určený časový okamžik (např. o konkrétní minutu), tak 

o lhůtu ve dnech, týdnech či měsících.326 Rozhodující totiž dle mého názoru 

není délka splatnosti dluhu, ale skutečnost, že je přesně znám okamžik, ke 

kterému je dlužník povinen nejpozději splnit (k určení času plnění lze poté 

v podrobnostech odkázat na část 4.5.2 výše). 

 

Určení splatnosti (dospělosti) dluhu konkrétním časovým okamžikem, 

byť přesně na dny a hodiny, stejně jako vyjádření určité naléhavosti plnění, 

však samo o sobě neznamená, že by se současně muselo jednat o fixní 

závazek.327 K tomu je třeba naplnění i druhého z předpokladů uvedených 

                                            
326 Viz J. Šilhán in Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1109. 
327 Obdobně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - 
Svazek V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 490 či rozhodnutí Nejvyššího soudu 
sp. zn. 7 Tdo 1267/2007 ze dne 14. 11. 2007. 
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v § 1980 OZ, a sice že ze smlouvy nebo z povahy závazku vyplývá, že věřitel 

nemůže mít na opožděném plnění zájem. Naplnění tohoto předpokladu bude 

třeba posuzovat vždy individuálně s přihlédnutím ke všem konkrétním 

okolnostem sjednání daného závazku, jeho povaze, dosavadní praxi stran a 

rovněž k vyhodnocení, zda může mít opožděné plnění pro věřitele 

hospodářský význam. 

 

Typickými případy, kdy tomu tak nebude, jsou situace, kdy je plnění 

vázáno k určité konkrétní události, jež je předem časově určena. Může se 

jednat například o pořízení videozáznamu z promoce či svatby, půjčení šatů 

na svatbu, zajištění kytic na pohřeb, zajištění cateringu či vystoupení 

moderátora na společenské události atd. Ve všech těchto případech je již 

z povahy daného závazku zřejmé, že věřitel nebude mít zájem na poskytnutí 

plnění po uplynutí dané události.328 Smluvní strany danou skutečnost mohou 

vyjádřit i ve smlouvě, a to například výslovným uvedením pojmu jako je „fixní 

závazek“, „fixní smlouva“ či „fixní termín plnění“ či prohlášením, že „po 

uplynutí času plnění nemá věřitel na plnění zájem“ apod.329 

 

Důsledkem nedodržení času plnění (ve smyslu splatnosti dluhu) ze 

strany dlužníka je u fixních závazků podle § 1980 odst. 1 OZ zánik tohoto 

závazku ex lege. OZ v této souvislosti nerozlišuje mezi důvody, proč dlužník 

nesplnil včas. Na základě toho lze usuzovat, že k zániku fixního závazku 

dojde i v případě, kdy je důvodem nesplnění dluhu například nedostatečné 

poskytnutí součinnosti (tj. prodlení) na straně věřitele či vyšší moc s tím, že 

tyto důvody se pak mohou odrazit až v případných dalších důsledcích a jejich 

vypořádání (typicky v rámci náhrady škody či povinnosti hradit určité smluvní 

pokuty apod.).330 Smluvní strany nicméně mohou ve smlouvě stanovit 

i odchylný režim. 

                                            
328 Nejvyšší soud ve své judikatuře rovněž dovodil. že za fixní smlouvu je třeba zpravidla 
považovat smlouvu o obstarání zájezdu - viz rozhodnutí Nejvyššího soudu 
sp. zn. 33 Cdo 2212/2000 ze dne 28. 3. 2002. 
329 Obdobně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - 
Svazek V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 490. 
330 Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1111. 
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Věřitel může zániku fixního závazku předejít, pokud bez zbytečného 

odkladu po uplynutí času plnění oznámí dlužníkovi, že na splnění trvá. 

V takovém případě bude dlužník nadále v prodlení se svým plněním a věřitel 

může toto plnění spolu se všemi sankčními důsledky z toho vyplývajícími 

vymáhat. OZ přitom pro oznámení věřitele nestanoví žádnou formu. 

Oznámení tak dle mého názoru může mít obecně jakoukoliv formu, ať již 

písemnou, e-mailovou či ústní (a to například i telefonickou). To pochopitelně 

nevylučuje, že konkrétní podmínky ohledně formy či doručení oznámení 

nemohou strany sjednat ve smlouvě. Rovněž z pohledu důkazního je třeba 

doporučit, aby věřitel předmětné oznámení učinil takovým způsobem, který 

bude v případě pozdějšího sporu schopen prokázat (tj. ideálně písemně). 

 

Oznámení by měl věřitel učinit ve lhůtě bez zbytečného odkladu po 

uplynutí času plnění. Délku této lhůty bude třeba určit vždy individuálně, a to 

objektivně s přihlédnutím ke všem konkrétním okolnostem daného závazku a 

zejména k povaze daného plnění včetně posouzení, jak rychle mohl věřitel 

zjistit, že dlužník nesplnil včas a jak rychle na to mohl zareagovat. Cílem této 

lhůty je, aby smluvní strany nebyly v nejistotě ohledně toho, zda závazek 

zanikl či nikoliv po nepřiměřeně dlouhou dobu (k výkladu lhůty bez zbytečného 

odkladu rovněž viz část 4.5.4.2 výše).331  

 

Pokud věřitel dlužníkovi bez zbytečného odkladu po uplynutí času 

plnění neoznámí, že na splnění trvá, dojde ze zákona k zániku daného 

závazku. Podle § 1980 odst. 2 OZ tímto nastávají stejné účinky, jako by věřitel 

odstoupil od smlouvy. Plně se tedy uplatní úprava § 2004 a § 2005 OZ 

(k tomu lze poté v podrobnostech odkázat na část 6.8 níže zabývající se 

účinky odstoupení od smlouvy). 

 

 

 

                                            
331 Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1111 a 1112. 
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4.7. K řádnému plnění  
 

OZ stanoví obecnou povinnost dlužníka plnit řádně ve svém 

§ 1908 odst. 2. S touto povinností úzce souvisí rovněž obecná zásada 

zakotvená v § 1910 OZ, podle níž věřitel proti své vůli nemůže být nucen, aby 

přijal něco jiného, než co přísluší k jeho pohledávce, tj. nemůže být ani nucen 

k přijetí vadného plnění neodpovídajícího obsahu sjednaného závazku 

(k tomu v podrobnostech viz část 4.1.3 výše). Pokud by nicméně takové 

plnění přijal, aktivuje se režim odpovědnosti dlužníka za vady. 

 

Řádné plnění lze obecně vymezit jako takové plnění, které přesně 

odpovídá tomu, co byl dlužník povinen konat či dát nebo čeho se byl povinen 

zdržet či co byl povinen strpět podle v souladu s konkrétním obsahem daného 

závazku. Odchylka od řádného plnění přitom může spočívat v nejrůznějších 

parametrech. Typicky se dle mého názoru může jednat o množství, rozměry, 

hmotnost, kvalitu (jakost), místo plnění, výkonové parametry či účinky daného 

plnění. Vyloučeny ale nejsou ani další vlastnosti předmětného plnění 

v mantinelech § 1722 OZ.332  

 

Řada z těchto parametrů i dalších souvislostí s řádným plněním, 

zejména pokud jde o povinnost věřitele přijmout i něco jiného, než co přesně 

vyplývá z obsahu závazku, již byla popsána v jiných částech této práce výše, 

a lze na ně proto plně odkázat. Zejména se bude jednat o část 4.1.3 a dále 

rovněž o část 4.2.5 týkající se plnění dluhu třetí osobou, část 4.2.2 řešící 

problematiku částečného plnění či část 4.4 zabývající se místem plnění.   

 

Pokud se týče způsobu popisu jednotlivých parametrů plnění, tyto se 

v jednotlivých případech mohou výrazně lišit. V podstatě se může jednat 

o širokou škálu případů sahající od explicitního detailního popisu jednotlivých 

vlastností až po způsob vyjádření v podstatě konkludentní, kdy předmětné 

                                            
332 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 846, 1111 a 1112. 
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parametry budou pouze imanentně vyplývat z obvyklého použití dané věci 

apod. (k tomu rovněž viz níže). 

 

Konkrétní parametry plnění současně mohou být určeny hned 

v několika zdrojích. Rozhodující bude v prvé řadě vždy příslušná smlouva. 

V ní mohou být předmětné parametry nejčastěji vymezeny explicitně 

(tj. výslovným popisem kvantitativních, kvalitativních nebo dalších parametrů 

daného plnění), odkazem na určité externí normy či standardy (například 

odkazem na technické normy ČSN či ISO) či odkazem na určité vzorky, 

modely apod. I ve smlouvě jsou nicméně parametry plnění často sjednávány 

obecněji s odkazem na zamýšlenou funkci a účel využití předmětného plnění 

nebo s odkazem na kritéria obvyklosti a průměrnosti takových plnění.  

 

Limitem smluvní svobody stran budou dle mého názoru zejména 

kogentní předpisy veřejného práva, které chrání příslušné veřejné zájmy a 

v řadě případů předepisují určité vlastnosti, jež musí plnění zasahující do 

těchto zájmu naplnit. Jako příklad lze uvést požadavky vyplývající ze zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 

předpisů, požadavky stanovené aplikovatelnými stavebními předpisy apod. 

Pokud by si přitom smluvní strany sjednaly parametry plnění v rozporu s 

těmito kogentními předpisy, jednalo by se v daném rozsahu dle mého názoru 

o plnění od počátku právně nemožné ve smyslu § 580 odst. 2 OZ.  

 

Jestliže příslušné parametry ve smlouvě nejsou sjednány vůbec či z ní 

vyplývají pouze částečně, uplatní se podpůrně zákonná úprava. Zejména se 

bude jednat o zvláštní ustanovení OZ v rámci úpravy jednotlivých smluvních 

typů. V této souvislosti lze odkázat zejména na zvláštní úpravu v rámci koupě 

(§ 2095 a násl. OZ) a díla (§ 2615 a násl. OZ a rovněž např. § 2628 OZ), 

obdobná pravidla nicméně OZ obsahuje i v souvislosti s řadou dalších 

smluvních typů (srov. např. § 2205 OZ ve vztahu k nájmu, § 2403 ve vztahu 

k úschově atd.). Hlavními kritérii této zákonné úpravy jsou zejména vhodnost 

plnění s ohledem na účel plnění dle smlouvy či obvyklost plnění. Vedle této 

úpravy je samozřejmě opět nutné zohlednit i příslušné zvláštní právní 
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předpisy, pokud z nich vyplývají určité požadavky ve vztahu k parametrům 

plnění (k tomu viz výše).  

 

Pouze v případě, že zvláštní ustanovení (ať již OZ či jiného právního 

předpisu) nestanoví jinak, použije se obecná podpůrná úprava parametrů 

plnění. Tu OZ (ve vztahu k peněžitým závazkům) obsahuje zejména ve svém 

§ 1914 a § 1915, podle něhož je dlužník povinen plnit bez vad s vlastnostmi 

vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle 

smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy, a to ve střední jakosti.  

 

Ve vztahu k věcem určeným podle druhu je poté třeba zohlednit 

i obecnou zásadu zakotvenou v § 1929 OZ, podle kterého platí, že pokud má 

dlužník plnit věc určenou podle druhu, je zavázán poskytnout věřiteli věc, jež 

se hodí pro účel, pro nějž se věc téhož druhu zpravidla používá na základě 

obdobných smluv. Ačkoliv vztah tohoto ustanovení a obecného § 1915 OZ 

může být poněkud nejasný, když se obě ustanovení do značné míry 

překrývají, domnívám se, že i v případě generických plnění se uplatní 

§ 1915 OZ stanovující specifickou povinnost plnit ve střední jakosti.333  

 

                                            
333 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 413 a 414 či Hulmák, M. a kol.: Občanský 
zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2014, str. 932. 
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5. Složení do soudní úschovy 

 

Institut tzv. soluční úschovy spočívající ve složení předmětu plnění do 

soudní úschovy upravuje OZ ve svém § 1953. V podstatě přitom přebírá 

dosavadní právní úpravu složení do úřední úschovy obsaženou 

v § 568 ObčZ.334 Kromě několika formulačních zpřesnění (jako je například 

zavedení pojmu soudní úschova namísto předchozího pojmu úřední úschova 

či výslovné upřesnění implicitního předpokladu, že k tíži věřitele jdou pouze 

účelně vynaložené náklady) je pak největší změnou úprava výčtu případů 

využitelnosti daného ustanovení z taxativního na demonstrativní, doplnění 

povinnosti soudu vyrozumět osobu, v jejíž prospěch bylo složení provedeno, 

o složení předmětu plnění do úschovy a případné rozhodnutí o zastoupení 

této osoby. Procesní úprava složení do soudní úschovy je poté obsažena 

v § 289 a násl. ZŘS.  

 

Možnost náhradního splnění složením do úřední či soudní úschovy je 

standardním institutem ve většině evropských úprav. Jako příklad lze uvést 

§ 372 a násl. německého BGB či § 1425 rakouského ABGB, které jsou svoji 

podstatou (ať se již jedná o důvody pro využití tohoto institutu či jeho aplikací 

i na jiné movité věci než peníze) velmi obdobné § 1953 OZ. Složení do soudní 

či úřední úschovy poté připouští i evropské unifikační kodexy (srov. čl. 7:110 a 

7:111 PECL a čl. III.–2:111 a III.–2:112  DCFR). Činí tak nicméně pouze pro 

případ, že věřitel bezdůvodně odmítne přijmout řádné plnění nabízené 

věřitelem, a jejich aplikovatelnost je tedy oproti úpravě OZ (ale i BGB či 

ABGB) výrazně užší.  

 

Složení předmětu plnění do soudní úschovy je solučním jednáním, 

které má v případě, že bylo vykonáno po právu, stejné následky jako splnění, 

tj. zánik předmětného dluhu a případně i celého závazku (pokud se jedná 

                                            
334 Důvodová zpráva k § 1953 OZ v této souvislosti výslovně uvádí, že předmětné ustanovení 
pouze s nepatrnými úpravami recipuje § 568 ObčZ (viz důvodová zpráva k § 1953 OZ 
publikovaná na portálu www.justice.cz, str. 464). 

http://www.justice.cz/
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o poslední nesplněný dluh daného závazku – k tomu rovněž viz část 4.1.2.2 

výše).335 Tato skutečnost již byla ve vztahu k nové úpravě výslovně 

judikována jak Nejvyšším, tak Ústavním soudem.336 Přestože se svoji 

povahou jedná v podstatě o náhradní splnění, jde o samostatný způsob 

zániku dluhu (či případně i celého závazku) na základě jednostranného 

právního jednání dlužníka (k přesnému okamžiku zániku dluhu, resp. závazku 

viz níže).  

 

Tento způsob náhradního splnění je přitom třeba důsledně odlišovat od 

tzv. zajišťovacích úschov, jež jsou realizovány nejčastěji na základě dohody 

mezi smluvními stranami a schovatelem a jejichž cílem je snížení rizik 

spojených s plněními dle smlouvy.337 Tyto zajišťovací úschovy (typicky se 

jedná o úschovy u notáře, advokáta či banky) spočívají v tom, že určité plnění 

smluvní strany je složeno u schovatele, který je oprávněn a současně povinen 

jej uvolnit druhé smluvní straně v návaznosti na splnění určitých podmínek. 

Jako příklad lze uvést složení kupní ceny za nemovitost kupujícím u notáře či 

advokáta a její uvolnění prodávajícímu v návaznosti na pravomocný vklad 

vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí. Stejně tak je třeba 

soudní úschovu ve smyslu § 1953 OZ odlišovat od smlouvy o úschově podle 

§ 2402 a násl. OZ. 

 

Složení předmětu plnění do soudní úschovy je právem dlužníka, nikoliv 

jeho povinností. Je tedy pouze na dlužníkovi zda v případě naplnění 

podmínek pro složení předmětu plnění do soudní úschovy tohoto postupu 

využije a zbaví se tak svého dluhu či zda se rozhodne, že tímto náhradním 
                                            
335 Srov. Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 245. 
Obdobně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 448 či Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. 
Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2014, str. 978. 
336 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 1646/2015 ze dne 30. 4. 2015 či 
usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 1962/15 ze dne 1. 12. 2015. 
337 Shodně viz Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek. 
§ 488-880. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 1649, Fiala, J., Kindl, M. a kol. Občanský 
zákoník. Komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 1065 a 1066 či 
Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). 
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 979. 
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způsobem plnit nebude.338 V takovém případě nicméně musí počítat 

s případnými negativními dopady pro případ, že by plnění věřiteli neposkytl 

včas (k tomu v podrobnostech viz část 4.5.1 výše).  

 

Rozsah plnění, které lze složit do soudní úschovy, OZ nijak neomezuje. 

Určité vymezení nabízí § 290 ZŘS, podle něhož: „U soudu lze složit do 

úschovy peníze, cenné papíry a jiné movité věci hodící se k úschově za 

účelem splnění závazku.“ Z povahy věci je dle mého názoru složení do soudní 

úschovy vyloučeno u závazků typu omittere či pati či naopak u závazků, 

jejichž obsahem je povinnost vykonávat určitou soustavnou činnost apod. 

Stejně tak nebude tento způsob náhradního splnění využitelný ani u těch 

závazků, u nichž složení předmětu plnění do soudní úschovy nebude fakticky 

realizovatelné (například se plnění bude týkat nemovitosti) či s ohledem na 

povahu předmětu plnění nebude vhodné (pokud například předmětem plnění 

bude věc movitá, která je však příliš objemná či nezpůsobilá k převozu a 

skladování apod.).  

 

V této souvislosti je poté vhodné upozornit i na § 296 odst. 1 ZŘS, 

podle kterého platí, že pokud se věc nehodí k úschově vůbec nebo pokud 

není nalezen vhodný způsob úschovy, soud návrh na přijetí úschovy zamítne. 

 

 

5.1. K důvodům pro složení předmětu plnění do soudní úschovy 
 

OZ obsahuje ve svém § 1953 výčet důvodů, pro něž je možné předmět 

plnění složit do soudní úschovy. Na rozdíl od § 568 ObčZ se jedná o výčet 

demonstrativní, když OZ nově připustil i složení do soudní úschovy „z jiných 

důležitých příčin na straně věřitele“ než výslovně vyjmenovaných v citovaném 

ustanovení (k těmto důvodům viz část 5.1.1 níže). 

 

                                            
338 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 979. 
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Veškeré důvody, na jejichž základě lze složit předmět plnění do soudní 

úschovy, se musí vždy posuzovat k okamžiku, kdy byl dlužník oprávněn plnit 

(tj. kdy byl dluh splnitelný).339 Soudní úschovu tedy nelze využít v době, kdy 

dluh ještě není splnitelný a tím posunout splnitelnost dluhu (k tomu viz výše). 

Souhlasím přitom s názorem převažujícím v odborné literatuře, že dluh musí 

být splnitelný, nemusí však být splatný. Opačný výklad by dle mého názoru 

nepřípustně omezoval dlužníka a v podstatě jej nutil náhradně plnit až po 

splatnosti dluhu včetně všech rizik a negativních dopadů s tím 

souvisejících.340  

 

V této souvislosti je třeba rovněž upozornit na skutečnost, že pokud by 

důvody ke složení předmětu plnění do soudní úschovy nastaly a následně 

pominuly (například pokud byl věřitel jen krátkodobě nepřítomný či byl 

neznámý a následně se jej podařilo identifikovat), odpadne i právo dlužníka 

splnit dluh složení do soudní úschovy.341 Tím je rovněž do určité míry 

zajištěno, aby ze strany dlužníka nebyl uvedený institut zneužíván 

v případech, kdy k tomu objektivně není reálné opodstatnění (například 

v případě jednodenní nepřítomnosti věřitele za situace, kdy má například 

dlužník lhůtu 30 dnů na zaplacení apod.). 

 

Jak dále výslovně vyplývá ze znění § 1953 odst. 1 OZ, důvody uvedené 

v citovaném ustanovení jsou relevantní pouze v případě, že v jejich důsledku 

                                            
339 Srov. Fiala, J., Kindl, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: 
Wolters Kluwer, 2009, str. 1066, Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický 
komentář. 2. svazek. § 488-880. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 1649 či Hulmák, M. 
a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 979. 
340 Shodně viz Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek. 
§ 488-880. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 1649. Obdobně viz Fiala, J., Kindl, M. a 
kol. Občanský zákoník. Komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 1066 či 
Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). 
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 979. 
Opačně (přinejmenším ve vztahu k důvodu spočívajícím v nepřítomnosti věřitele) viz Švestka, 
J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 1. vydání. Praha: 
Wolters Kluwer, 2014, str. 448 či Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. 
Občanský zákoník I., II. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1667. 
341 Viz tamtéž. 
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dlužník nemůže splnit dluh.342 Pokud by tedy nastala jedna ze situací 

předvídaná v § 1953 odst. 1 OZ, ale s ohledem na povahu daného dluhu by 

neměla vliv na možnost dlužníka řádně splnit svoji povinnost, nemohl by se 

podle mne dlužník této povinnosti zbavit prostřednictvím soluční úschovy. 

I toto pravidlo věřitele chrání před případným nadměrným využíváním či 

zneužíváním institutu složení do soudní úschovy ze strany dlužníka (jakkoli se 

dle mého názoru aplikační praxe v tomto ohledu nesetkává s většími 

problémy). 

 

Pro úplnost je vhodné upozornit, že složení do soudní úschovy je 

možné i v případě tzv. společných závazků.343 Ve vztahu k účinkům složení 

do soudní úschovy na ostatní dlužníky (v případě plurality dlužníků) či právu 

dlužníka využít tohoto institutu v případě věřitelské plurality se analogicky 

uplatní pravidla zakotvená pro společné dluhy a pohledávky v § 1868 a násl. 

OZ. 

 

 

5.1.1. K jednotlivým důvodům výslovně uvedeným v § 1953 OZ 
 

Prvním důvodem ke složení předmětu plnění do soudní úschovy 

uvedeným v § 1953 OZ je situace, kdy je věřitel neznámý. Jedná se o případ, 

kdy dlužník vůbec neví, kdo je jeho věřitelem, a nemůže tuto skutečnost zjistit 

ani při využití běžných prostředků, které by po něm s ohledem na danou 

situaci bylo možné rozumně požadovat.344 Typicky se bude jednat o situaci, 

kdy věřitel zemře a jeho dědicové jsou zatím neznámí.345 

 

                                            
342 Shodně viz Fiala, J., Kindl, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: 
Wolters Kluwer, 2009, str. 1066 či Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. 
Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 979. 
343 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 449. 
344 Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 979. 
345 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 448. 
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Dalším důvodem výslovně uvedeným v § 1953 OZ je případ, kdy je 

věřitel nepřítomný. Osoba věřitele je tedy v tomto případě dlužníkovi známa, 

není mu však známo místo jeho pobytu a tuto skutečnost opět není schopen 

zjistit ani při využití běžných prostředků, které by po něm s ohledem na danou 

situaci bylo možné rozumně požadovat. Domnívám se, že tento důvod bude 

aplikovatelný zejména u fyzických osob, neboť v případě právnických osob 

bude sídlo většinou zjistitelné z veřejných rejstříků, přičemž dlužník se tohoto 

zapsaného sídla v souladu s § 137 OZ bude moci dovolat.346  

 

Třetím důvodem je situace, kdy je dlužník bez své viny v nejistotě, kdo 

je věřitelem. Může se jednat typicky o situaci, kdy věřitelem zjevně bude 

někdo z určitého vymezeného okruhu dlužníkovi známých osob, v dané chvíli 

však není objektivně zřejmé, která z těchto osob věřitelem skutečně je.347 

I v tomto případě tedy musí panovat objektivní pochybnost ohledně osoby 

věřitele, jakkoliv je informační situace dlužníka o něco lepší, než v případě 

jeho nevědomosti o osobě věřitele. Taková objektivní pochybnost bude se vší 

pravděpodobností odvoditelná většinou tam, kde probíhá určité řízení.348  

 

Jako příklad lze uvést situaci, kdy po smrti věřitele je známý okruh 

dědiců, ale dosud nebylo rozhodnuto o tom, kterému z nich připadne příslušná 

pohledávka.349 Dále se může jednat o případy pohledávky vzniklé za trvání 

manželství, které však dosud nebylo vypořádáno a jejíž splnění požadují oba 

v té době již rozvedení manželé.350 V odborné literatuře se jako příklad uvádí 

                                            
346 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 979. 
347 Obdobně srov. Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 979. 
348 Shodně viz Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek. 
§ 488-880. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 1650. 
349 Srov. Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 449. Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský 
zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2014, str. 980 či Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 
2. svazek. § 488-880. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 1650. 
350 Srov. Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 449. Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský 
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rovněž postoupení pohledávky, pokud postupník prokazuje postoupení a 

postupitel jej popírá.351 

 

Čtvrtým důvodem výslovně uvedeným v § 1953 OZ je situace, kdy 

věřitel bezdůvodně odmítl plnění přijmout. V tomto případě bude věřitel 

v prodlení, a to ať již proto, že ve smyslu § 1975 OZ nepřijal řádně nabídnuté 

plnění, nebo dlužníkovi neposkytl potřebnou součinnost ke splnění dluhu, či 

eventuálně že v rozporu s § 1949 a násl. OZ odmítl dlužníku vystavit 

kvitanci.352  

 

OZ dále v § 1953 odst. 1 nově stanoví, že dlužník je oprávněn složit 

předmět plnění do soudní úschovy i „z jiných důležitých příčin na straně 

věřitele“. Jedná se o sběrnou klausuli, která nově umožňuje tento způsob 

náhradního splnění využít i mimo výše popsané situace výslovně zakotvené 

v předmětném ustanovení. Typové příklady spadající do této sběrné klausule 

bude možné definovat až na základě budoucí rozhodovací praxe soudů. 

Komentářová literatura v této souvislosti uvádí například pohledávku 

nezletilého dítěte, který nemá zákonného a zatím ani jiného ustanoveného 

zástupce.353 

 
 

 

 

 

                                                                                                                              
zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2014, str. 980. 
351 Viz tamtéž. Shodně viz Fiala, J., Kindl, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. II. díl. 
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 1066. 
352 Obdobně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - 
Svazek V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 448. 
353 Viz Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek. § 488-880. 
1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 1650. Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský 
zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2014, str. 981. 
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5.2. K okamžiku zániku dluhu (závazku) a některým procesním 
 aspektům 
 

ObčZ ve svém § 568 výslovně uváděl, že uložením do úřední úschovy 

nastávají účinky splnění. Za rozhodný okamžik zániku dluhu tedy byl 

považován již okamžik (den) uložení do úřední úschovy, s tím, že následné 

pravomocné rozhodnutí soudu o přijetí do úřední úschovy v tomto ohledu již 

nemělo žádné hmotněprávní následky.354 Nejvyšší soud se k tomu vyjádřil 

následovně: „Pravomocné usnesení soudu o přijetí peněz, cenných papírů 

nebo jiných movitých věcí do úschovy má z hlediska zániku práv a povinností 

stejné právní následky jako převzetí plnění věřitelem nebo jiným oprávněným 

účastníkem; za okamžik splnění (uspokojení) nároku se považuje den, v němž 

byl předmět úschovy složen u soudu.“355 

 

Jakkoliv § 1953 OZ o účincích složení do soudní úschovy výslovně 

nehovoří, domnívám se, že není žádný důvod k odklonu od výše uvedeného 

výkladu. To platí i s přihlédnutím k tomu, že vůlí zákonodárce zjevně nebylo 

odklonit se v § 1953 OZ v tomto ohledu od dosavadní praxe (k tomu viz část 5 

výše) a rovněž s ohledem na neměnnou procesní úpravu v ZŘS. Tento závěr 

je bezvýhradně přijímán i v aktuální komentářové literatuře.356 

 

Nejvyšší soud v souvislosti s účinky složení do soudní úschovy dále 

uvedl, že: „Podle ustálené judikatury soudů se soud při rozhodování o přijetí 

peněz, cenných papírů nebo jiných movitých věcí do úschovy nezabývá 

pravdivostí tvrzení složitele, které ve smyslu ustanovení § 185a odst. 2 o. s. ř. 

a § 568 věty první občanského zákoníku uvedl o důvodu úschovy a o věcné 

                                            
354 Srov. Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek. § 488-
880. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 1652, Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., 
Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I.,II. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1669 či 
Fiala, J., Kindl, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer, 2009, str. 1068. 
355 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 379/2005 ze dne 21. 12. 2005. 
356 Viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 450. Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský 
zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2014, str. 980 
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legitimaci dlužníka a věřitele. Z uvedených tvrzení při svém rozhodování 

vychází a návrh na přijetí do úschovy zamítne, jen jestliže z tvrzení složitele 

vyplývá, že tu důvod úschovy podle zákona není nebo že podle hmotného 

práva nemůže dojít ke splnění závazku složením jeho předmětu do úschovy. 

Účastníkem řízení při rozhodování o přijetí do úschovy je proto pouze složitel, 

neboť v tomto stadiu řízení o úschovách nepřichází v úvahu, aby soud 

přihlížel ohledně důvodu úschovy a věcné legitimace k tvrzením jiné osoby 

než složitele.“357  

 

Soud tedy v rámci řízení o složení předmětu plnění do soudní úschovy 

bude zkoumat pouze skutečnost, zda z tvrzení složitele a jím předložených 

důkazů vyplývá splnění podmínek podle § 1953 OZ.358 Nejvyšší soud k tomu 

uvedl, že pokud dlužník složí předmět plnění u soudu, je tím splněn dluh jen 

tehdy, jestliže plnění nebylo (nemohlo být) poskytnuto věřiteli samotnému 

z důvodů uvedených v § 568 ObčZ (pozn. - nyní § 1953 OZ) a pouze v tomto 

případě pravomocné usnesení soudu o přijetí předmětu plnění do úschovy má 

z hlediska zániku práv a povinností stejné právní následky jako převzetí plnění 

věřitelem nebo jiným oprávněným.359  

 

Složení předmětu plnění do soudní úschovy v rozporu s hmotným 

právem dle Nejvyššího soudu takové účinky naopak nemá.360 Nejvyšší soud 

k tomu výslovně uvedl, že: „Zjistí-li se, že důvody pro složení předmětu 

úschovy u soudu nebyly dány, například proto, že věřitel ve skutečnosti je 

přítomen nebo že není v prodlení, nebyl složením u soudu závazek splněn a 

povinnost poskytnout plnění věřiteli - bez ohledu na to, že usnesení o přijetí 

                                            
357 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 379/2005 ze dne 21. 12. 2005. Na toto 
rozhodnutí odkazuje i aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu (viz např. rozhodnutí 
sp. zn. 21 Cdo 3545/2013 ze dne 3. 6. 2014 či sp. zn. 33 Cdo 2436/2013 ze dne 27. 2. 2014). 
358 Obdobně viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. KSVYCHK 
17 Co 196/2014 ze dne 30. 9. 2014. 
359 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 395/2009, 21 Cdo 3497/2009 ze dne 
28. 5. 2010 či sp. zn. 33 Cdo 2436/2013 ze dne 27. 2. 2014. 
360 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 379/2005 ze dne 21. 12. 2005 či 
sp. zn. 29 Cdo 2970/2013 ze dne 22. 9. 2015. 
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plnění do úschovy je pravomocné - nadále trvá.“361 Samotné přijetí předmětu 

plnění do soudní úschovy tedy neznamená, že by dlužník nemohl být nadále 

v prodlení se svým plněním v případě, že ve skutečnosti hmotněprávní 

podmínky pro tuto úschovu naplněny nebyly (například věřitel ve skutečnosti 

nebyl neznámý nebo nepřítomný apod.).362 

 

Rovněž tyto závěry Nejvyššího soudu jsou vzhledem k absenci 

podstatných odlišností hmotněprávní úpravy v § 1953 OZ i procesní úpravy 

v § 289 a násl. ZŘS dle mého názoru nadále plně aplikovatelné.363 Pro 

úplnost je vhodné upozornit i na závěr Nejvyššího soudu, že složením do 

soudní úschovy není možné splnit povinnosti, které zákon ukládá dlužníku 

povinného (poddlužníku) při provedení výkonu rozhodnutí přikázáním tzv. jiné 

peněžité pohledávky ve smyslu ustanovení § 312 a násl. občanského 

soudního řádu. I kdyby dlužník povinného (poddlužník) dluh odpovídající 

pohledávce přikázané oprávněnému složil do úschovy u soudu a i kdyby soud 

takovou úschovu pravomocným usnesením přijal, nemá to dle Nejvyššího 

soudu vliv na povinnosti uložené zákonem dlužníku povinného (poddlužníku) 

a nemůže tím tedy být dotčeno ani tzv. úkojné právo oprávněného.364 

 

K procesním otázkám lze pouze ve stručnosti shrnout, že k řízení bude 

příslušný soud, v jehož obvodu je místo plnění. Pokud jsou místa plnění 

v obvodu několika soudů, je pro řízení o úschovách příslušný soud, který 

nejdříve zahájí řízení (§ 289 odst. 1 ZŘS). Řízení lze zahájit jen na návrh, 

který musí obsahovat prohlášení složitele, jenž peníze, cenné papíry nebo jiné 

věci do úschovy skládá, že závazek, jehož předmětem jsou hodnoty skládané 

do úschovy, nelze splnit, protože věřitel je nepřítomen nebo je v prodlení, 

                                            
361 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 379/2005 ze dne 21. 12. 2005. 
Obdobně viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 2436/2013 ze dne 27. 2. 2014. 
362 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 2436/2013 ze dne 27. 2. 2014. 
363 Obdobné závěry jsou uváděny i v aktuální komentářové literatuře - srov. Hulmák, M. a kol.: 
Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2014, str. 981 a 982. 
364 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 395/2009, 21 Cdo 3497/2009 
ze dne 28. 5. 2010. 
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nebo že složitel má odůvodněné pochybnosti, kdo je věřitelem, nebo že 

složitel věřitele nezná (§ 291 ZŘS).  

 

Z uvedeného je zřejmé, že zákonodárce opomněl do § 291 ZŘS 

promítnout nové znění § 1953 OZ, neboť citované ustanovení stále vychází ze 

znění § 568 ObčZ. Může být proto sporné, zda má složitel dodržet terminologii 

§ 291 ZŘS či nového § 1953 OZ. J. Šilhán se v této souvislosti domnívá, že 

jelikož se jedná o hmotněprávní podmínky, měl by být dodržen spíše text 

OZ.365 S tímto závěrem obecně souhlasím, když v opačném případě by 

§ 291 ZŘS v podstatě částečně derogoval nové možnosti složení do soudní 

úschovy podle § 1953 OZ, což jistě není cílem tohoto ustanovení. Současně 

bych však z procesní opatrnosti doporučil na tuto skutečnost v návrhu 

výslovně upozornit. 

 

Účastníkem je pouze složitel a po právní moci rozhodnutí o přijetí do 

úschovy rovněž příjemce plnění, a ten, kdo uplatňuje právo na předmět 

úschovy (srov. § 292 ZŘS). Soud může provést jiné než účastníky navržené 

důkazy, jen pokud jsou potřebné ke zjištění skutkového stavu a pokud 

vyplývají z obsahu spisu (srov. § 294 ZŘS). Jednání není třeba nařizovat 

(srov. § 293 ZŘS). Rozhodnutí soud doručí účastníkům do vlastních rukou (viz 

§ 295 ZŘS). Způsob vydání předmětu plnění a řešení situací, kdy si věřitel 

úschovu nevyzvedne, poté ZŘS řeší ve svém § 298 a násl. 

 

V souvislosti se složením do soudní úschovy vznikají dlužníkovi často 

dodatečné náklady. Typicky se dle mého názoru může jednat o soudní 

poplatek, náklady na dopravení věci na místo složení či o zálohu podle 

§ 296 odst. 1 ZŘS (podle něhož platí, že pokud si úschova vyžádá náklady, 

uloží soud uhradit soud složiteli, aby složil přiměřenou zálohu na náklady 

s tím, že nebude-li záloha ve stanovené lhůtě zaplacena, soud návrh na přijetí 

úschovy zamítne). Veškeré takto účelně vynaložené náklady jdou v souladu 

s § 1953 odst. 1 OZ k tíži věřitele. Pokud je věřitel odmítne uhradit, bude je 

                                            
365 Viz J. Šilhán in Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 981. 
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dlužník oprávněn vymáhat soudní cestou prostřednictvím standardní žaloby 

na plnění.366  

 

Pro úplnost je vhodné upozornit na skutečnost, že ve vztahu 

k předcházející úpravě byla v odborné literatuře vedena diskuze ohledně 

okamžiku, kdy v rámci složení do soudní úschovy přechází vlastnické právo 

k věci. Podle M. Škárové uložená věc zůstávala ve vlastnictví dlužníka, dokud 

ji věřitel nepřevzal. Důvodem pro tento výklad byl zejména 

§ 133 odst. 1 ObčZ, podle něhož se vlastnictví k movité věci převáděné na 

základě smlouvy nabývalo převzetím věci, pokud nebylo právním předpisem 

stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak.367 Oproti tomu F. Melzer se 

domníval, že koncepci § 568 ObčZ mnohem lépe odpovídala konstrukce, kdy 

věřitel vlastnické právo nabyl již složením věci do soudní úschovy.368 

 

Obecně se přikláním spíše k názoru zastávanému M. Škárovou, že ve 

vztahu k posouzení okamžiku nabytí vlastnického práva při složení do soudní 

úschovy je třeba vyjít z obecné občanskoprávní úpravy. K jinému závěru dle 

mého názoru § 1953 OZ (stejně jako předcházející § 568 ObčZ) neposkytuje 

dostatečnou oporu.369 Pokud by měl přitom zákonodárce v rámci rekodifikace 

úmysl v § 1953 OZ upravit okamžik nabývání vlastnického práva odlišně, měl 

tak učinit výslovně. U věci určené jednotlivě tak podle § 1099 odst. 1 OZ 

okamžikem převodu vlastnického práva bude už okamžik účinnosti smlouvy, 

ledaže je jinak ujednáno nebo stanoveno zákonem. U věcí zapsaných ve 

veřejném seznamu bude tímto okamžikem obecně zápis do předmětného 

veřejného seznamu (srov. § 1102 OZ). Vlastnické právo k cennému papíru na 

doručitele se poté převádí smlouvou k okamžiku jeho předání, k cennému 

papíru na řad rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání a k cennému 
                                            
366 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 982. 
367 Viz M. Škárová in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník 
I., II. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1668. 
368 Viz F. Melzer in Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek. 
§ 488-880. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 1652 a 1653. 
369 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 450. 
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papíru na jméno už samotnou smlouvou k okamžiku její účinnosti (srov. 

§ 1103 OZ). 
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6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

6.1. Obecný úvod a základní předpoklady k odstoupení od smlouvy 
 

6.1.1. Obecně k odstoupení od smlouvy a jeho úpravě v OZ 
 

Odstoupení od smlouvy představuje vedle započtení jeden 

z nejčastějších způsobů zániku nesplněných závazků. Jedná se 

o jednostranné adresované právní jednání, kterým jedna ze stran závazku 

vyjadřuje svoji vůli závazek ukončit.  

 

Základní ustanovení týkající se odstoupení od smlouvy upravuje OZ ve 

svém § 2001, který stanoví: „Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to strany, 

nebo stanoví-li tak zákon.“ Z citovaného ustanovení vyplývá zásadní imperativ 

týkající se odstoupení od smlouvy, a sice že možnost odstoupení (jakožto 

způsobu jednostranného zrušení jím založeného závazku) musí vždy vyplývat 

buď přímo ze zákona, nebo z dohody smluvních stran. V jiných případech od 

smlouvy odstoupit nelze, což je odrazem základní zásady soukromého práva 

výslovně vyjádřené v § 3 odst. 2 písm. d) a § 1759 OZ, že smlouvy mají být 

plněny (zásada pacta sunt servanda), a nelze je tedy bez předem 

stanovených důvodů jednostranně rušit (k tomu rovněž viz část 6.1.6 níže).370  

 

OZ sjednotil dosud dvojkolejnou úpravu odstoupení od smlouvy 

obsaženou v ObčZ a v ObchZ, která byla z teoretického i praktického pohledu 

jen stěží odůvodnitelná. Z tohoto pohledu lze sjednocení právní úpravy 

odstoupení do jednoho právního předpisu jen uvítat. Jak bude podrobně 

popsáno níže, OZ se v převážné většině inspiroval dosavadní úpravou 

ObchZ. V některých aspektech (včetně zásadní otázky okamžiku účinků 

odstoupení od smlouvy) vychází nicméně z dosavadní úpravy ObčZ. 

                                            
370 Podle § 3 odst. 2 písm. d) OZ platí, že: „...daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny...“ 
Obdobně § 1759 OZ stanoví, že: „Smlouva strany zavazuje. Lze ji změnit nebo zrušit jen se 
souhlasem všech stran, anebo z jiných zákonných důvodů...“ 
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Na citovaný § 2001 OZ dále navazují § 2003 až § 2005 OZ věnující se 

obecným otázkám souvisejícím s odstoupením (jako jsou následky volby 

ohledně toho, zda smluvní strana od smlouvy odstoupí či nikoliv, účinky 

odstoupení apod.). Konkrétní právo na odstoupení od smlouvy poté OZ 

stanoví na řadě míst (k tomu blíže viz část 6.3 níže). Kromě samotného OZ 

mohou být důvody k odstoupení obsaženy i v jiných právních předpisech. 

Jako příklad odstoupení upraveného pro soukromoprávní závazky v jiném 

právním předpisu, než v OZ, lze uvést úpravu odstoupení od smlouvy, ve 

které se sjednává spotřebitelský úvěr, podle § 11 zákona č. 145/2010 Sb., 

o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, odstoupení 

zaměstnavatele od pracovní smlouvy v případě, že zaměstnanec nenastoupí 

do práce podle § 34 odst. 3 zákoníku práce, odstoupení notáře od smlouvy 

o provedení úkonu v notářské činnosti nebo od smlouvy o poskytnutí právní 

pomoci podle § 54 zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění pozdějších 

předpisů atd. 

 

Na rozdíl od předchozí úpravy § 48 odst. 1 ObčZ a § 344 ObchZ OZ ve 

svém § 2001 výslovně stanoví, že od smlouvy lze odstoupit, pokud tak stanoví 

dohoda stran nebo „zákon“, nikoliv pouze „tento zákon“. Tím odpadly dříve 

diskutované pochybnosti ohledně toho, zda lze podle ObčZ či ObchZ 

odstoupit i na základě důvodů stanovených v jiném zákoně, než přímo 

v předmětných zákonících. Část odborné teorie v této souvislosti dospěla 

k závěru, že výslovné omezení na „tento zákon“ znamená, že zákonné 

důvody pro odstoupení dle § 48 ObčZ a § 344 ObchZ může založit pouze 

příslušný zákoník.371 Pro případy stanovení důvodů k odstoupení v jiném 

zákoně se poté přikláněla k aplikaci ObčZ či ObchZ per analogiam. Oproti 

tomu převažující část odborné teorie vycházela z předpokladu, že 

z předmětného slovního spojení nelze dovozovat omezení možnost zakotvit 

zvláštní případ odstoupení i v jiných zákonech, a že je tedy pod pojmem 
                                            
371 Srov. např. Mikeš, J., Švestka, J. Odstoupení od smlouvy ve vztahu ke kupní smlouvě 
o převodu nemovitosti. Právní rozhledy, 2000, roč. 8, č. 7, str. 284, ve vztahu k § 48 odst. 1 
ObčZ či obdobně Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. II. díl. 
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 1426 a 1427. 
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zákon v předmětných ustanoveních třeba chápat jakýkoliv zákon, nejenom 

přímo ObčZ či ObchZ.372 Již s přihlédnutím k aplikaci obecných zásad lex 

posterior derogat legi priori a lex specialis derogat legi generali, které se 

bezesporu uplatní i u ObčZ a ObchZ jakožto základních soukromoprávních 

kodexů, se jako správný jeví tento převažující názor. S ohledem na dikci 

stávajícího § 2001 OZ ostatně o tomto výkladu již nadále nemůže být sporu. 

 

 

6.1.2. Odstoupení od smlouvy jako jednostranné adresované právní 
jednání 
 

Odstoupení od smlouvy je adresovaným právním jednáním, neboť 

projev vůle směřuje ke konkrétní osobě (adresátovi) v podobě druhé smluvní 

strany. V souladu s judikaturou Nejvyššího soudu se tak odstoupení od 

smlouvy stává perfektním až v okamžiku, kdy adresátovi dojde do jeho 

dispozice (sféry), tedy v okamžiku, kdy bude mít adresát objektivní možnost 

seznámit se s jeho obsahem (např. osobním sdělením, vhozením písemného 

odstoupení do poštovní schránky v místě bydliště adresáta, kde se adresát 

zdržuje, apod.).373 Není již rozhodující, jestli této možnosti skutečně využije či 

nikoliv (např. zda si nevybere poštovní schránku, neotevře e-mail apod.).374 

V případě smlouvy uzavřené na jedné straně více smluvními subjekty (ať již 

podílovými spoluvlastníky nebo manžely) je nutné adresovat odstoupení všem 

těmto smluvním subjektům, přičemž jeho účinky nastávají až v okamžiku, kdy 

se odstoupení dostane do dispoziční sféry posledního z nich.375 Odstoupení 

se přitom dle rozhodovací praxe Nejvyššího soudu skutečně musí dostat do 

                                            
372 Srov. např. Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I., II. 
2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, str. 418 nebo Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký 
akademický komentář. 2. svazek. § 488-880. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 293 ve 
vztahu k § 48 odst. 1 ObčZ či Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. 
Komentář. 13. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, str. 1008 ve vztahu k § 344 ObchZ.  
373 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 72/2004 ze dne 29. 6. 2004. Obdobně 
viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 3145/2010 ze dne 10. 11. 2011 či 
sp. zn. 26 Cdo 2988/2011 ze dne 13. 11. 2012. 
374 Shodně viz Dvořák. J., Švestka, J., Zuklínová, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 
1. Díl první: obecná část. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, str. 166. 
375 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 3005/99 ze dne 21. 5. 2001. 
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sféry dispozice druhé strany, samotná skutečnost, že druhá strana pouze 

mohla z okolností dovodit, že byla projevena vůle od smlouvy odstoupit, nemá 

účinky dojití projevu vůle.376 V této souvislosti je třeba rovněž zdůraznit, že 

v případě sporu o platnost odstoupení bude důkazní břemeno ohledně toho, 

zda se projev vůle směřující k odstoupení dostal do sféry dispozice druhé 

strany, dle Nejvyššího soudu vždy na odstupující straně.377 S ohledem na to 

lze doporučit, aby odstupující strana v rámci daných možností vždy zajistila co 

nejprůkaznější způsob doručení odstoupení. 

 

V této souvislosti vyvstává otázka, zda lze pro případ odstoupení od 

smlouvy sjednat fikci, resp. přesněji nevyvratitelnou právní domněnku 

doručení. V praxi strany do smlouvy často vkládají ustanovení typu, že 

„odstoupení od smlouvy je účinné třetím dnem po podání k poštovní přepravě‟ 

apod., aniž by mělo být rozhodné, zda se odstoupení skutečně dostalo do 

právní sféry adresáta či nikoliv. Na přípustnost těchto ujednání panují různé 

názory, osobně je nicméně považuji za relativně problematické, neboť ve své 

podstatě hraničí s popřením odstoupení od smlouvy jakožto adresovaného 

právního úkonu. Přikláním se proto k názoru, že by se strany obdobných 

ujednání ve smlouvách měly spíše vyvarovat.  

 

To však současně neznamená, že by si smluvní strany nemohly 

dohodnout vlastní postup při doručování písemností, včetně možnosti sjednat 

například nevyvratitelnou právní domněnku doručení v návaznosti na dojití 

zásilky do sféry jejího adresáta (jak ostatně činí i § 573 OZ).378 Strany by si 

tak například mohly sjednat, že odstoupení od smlouvy je účinné vhozením do 

schránky v místě bydliště či sídle adresáta nebo na jiné určené adrese, že 

k účinnosti odstoupení dochází X-tým dnem po uložení zásilky na poště nebo 

jen upravit odchylně lhůtu oproti § 573 OZ apod. 

 

                                            
376 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 1374/98 ze dne 17. 2. 2000. 
377 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 924/2001 ze dne 24. 7. 2002. 
378 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1192 a 1193. 
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K perfektnosti odstoupení od smlouvy není třeba ani souhlasu či jiného 

vyjádření adresáta, ani zvláštního rozhodnutí či přivolení soudu.379 To 

pochopitelně nevylučuje, aby si strany ve smlouvě sjednaly podmínku 

souhlasu s odstoupením druhé strany. Ve své podstatě se však dle mého 

názoru již nebude jednat o institut odstoupení od smlouvy, ale o ukončení 

závazku dohodou stran se současným určením způsobu vypořádání stran 

shodně, jako v případě odstoupení od smlouvy.380 

 

Jelikož je odstoupení od smlouvy jednostranným právním jednáním, lze 

jej v souladu s 572 OZ odvolat, dojde-li toto odvolání druhé straně nejpozději 

se samotným odstoupením od smlouvy. Jakmile strana oznámí druhé straně, 

že od smlouvy odstupuje, nemůže již v souladu s § 2003 odst. 1 OZ svoji 

volbu sama změnit. Z dikce tohoto ustanovení, které zapovídá měnit volbu 

jednostranně, i principu smluvní volnosti stran, nicméně vyplývá, že nelze 

vyloučit, aby strany odstoupení od smlouvy odvolaly a zvrátily jeho účinky 

vzájemnou dohodou. Tato možnost byla výslovně dovozena i v judikatuře a je 

akceptována i v odborné literatuře.381 V této souvislosti bych pouze dodal, že 

limit pro takové jednání stran budou představovat základní právní zásady, 

jako je princip právní jistoty či ochrany dobré víry třetích osob, neboť jím 

v podstatě dochází k „obživnutí“ již zaniklého závazku. 

 

Pro úplnost je vhodné upozornit i na problematiku odstoupení od 

smlouvy vázaného na podmínky. Osobně se domnívám, že při splnění všech 

zákonných podmínek (zejména určitosti právního jednání) je přípustné 

podmínit odstoupení od smlouvy odkládací podmínkou. V praxi se může 

většinou jednat o podmínku napravení určitého porušení povinnosti či 

o poskytnutí určitých záruk dalšího plnění apod. V tomto ohledu je i klasické 

                                            
379 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 1507/99 ze dne 30. 1. 2001.  
380 Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1192.V daném případě by 
se dle mého názoru jednalo spíše o určitý způsob zániku závazku na základě dohody stran. 
381 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 1567/2011 ze dne 26. 7. 2011. Shodně 
viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). 
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1204 či Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a 
kol. Obchodní zákoník. Komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 1434. 
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poskytnutí lhůty dlužníkovi ke splnění původní povinnosti ve své podstatě 

odkládací podmínkou. 

 

Oproti tomu podmínění odstoupení od smlouvy rozvazovací podmínkou 

považuji za značně problematické. V případě jejího naplnění by totiž došlo 

k odpadnutí účinků odstoupení, a tím teoreticky i k obživnutí již zaniklých 

závazků při současné nejistotě všech zúčastněných osob, zda k tomu někdy 

dojde či nikoliv. Takový postup by dle mého názoru byl v rozporu s institutem 

odstoupení od smlouvy jakožto trvalým způsobem zániku závazků a rovněž se 

základními principy právní úpravy vůbec, zejména v rozporu s principem 

právní jistoty.382   

 

 

6.1.3. Existence platné smlouvy a jí založeného závazku jako nezbytná 
podmínka pro odstoupení od smlouvy 
 

Základním předpokladem pro odstoupení od smlouvy je existence 

platné smlouvy i jí založeného závazku. Soudní praxe opakovaně dovodila, že 

odstoupit lze pouze od smlouvy, která byla platně uzavřena.383 S tím úzce 

souvisí i nezbytný předpoklad existence závazku založeného platnou 

smlouvou. Odstoupit od smlouvy tak není možné v těch případech, kdy 

předtím došlo k zániku jí založeného závazku z jiných důvodů (např. jeho 

předchozím splněním apod.).384  

 

OZ nepřevzal dosavadní § 349 odst. 2 ObchZ, podle něhož mohla 

oprávněná osoba od smlouvy odstoupit až do okamžiku doručení zprávy 

o splnění povinnosti druhé strany. S ohledem na to dle mého názoru 

podmínka existence závazku k okamžiku účinnosti odstoupení nebude 
                                            
382 Obdobný závěr lze dle mého názoru vyslovit i k podmíněnosti kompenzačního prohlášení 
v případě jednostranného započtení (k tomu blíže viz část 9.2.3 níže). 
383 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR sp. zn. 3 Cz 36/74 ze dne 30. 8. 1974. Shodně viz 
rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 2286/2007 ze dne 22. 10. 2009. 
384 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 519. K odstoupení při částečném plnění 
závazku viz část 6.7.1 níže. 
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naplněna v případě, pokud jedna ze stran od smlouvy odstoupí a předtím, než 

se toto odstoupení stane účinným (tj. než se předmětný projev dostane do 

dispozice druhé strany), dojde k zániku závazku (typicky jeho splněním, ale 

i z jiných důvodů, např. jednostranným započtením apod.). Při absenci 

zvláštního ustanovení (jakým byl § 349 odst. 2 ObchZ) dle mého názoru 

odstoupení v takovém případě nebude mít žádné účinky.385 Nelze však 

vyloučit, že by oprávněné straně nemohly s tímto právním jednáním vzniknout 

určité nároky (např. na náhradu marně vynaložených nákladů či další škody 

související s výkonem práva na odstoupení od smlouvy).386 Rovněž nelze 

vyloučit, že v některých případech mohou nastat pochybnosti ohledně časové 

souvislosti odstoupení od smlouvy a zániku daného závazku z jiného důvodu 

(typicky v důsledku splnění příslušného dluhu).  

 

V souvislosti s výše uvedeným výchozím předpokladem, že odstoupit 

lze pouze od platně uzavřené smlouvy, se naskýtá otázka, zda je možné 

odstoupit od smlouvy, která byla sice platně uzavřena, avšak dosud nenabyla 

účinnosti (např. z důvodu stanovení pozdější účinnosti smlouvy stranami, 

čekání na naplnění určité odkládací podmínky apod.). Pokud by se mělo 

jednat o odstoupení na základě smluvního ujednání, pak by takový postup dle 

mého názoru patrně možný nebyl, neboť neúčinná smlouva není schopná 

vyvolat žádné právní následky (účinky), tj. není ani způsobilá založit dané 

straně právo na odstoupení od smlouvy.387 Jedině pokud by si strany ve 

smlouvě výslovně sjednaly, že od ní lze odstoupit ještě před nabytím její 

účinnosti, mělo by být toto ujednání dle mého názoru vyloženo jako účinné již 

od okamžiku uzavření smlouvy (na rozdíl od zbytku smlouvy), a dané právo by 

tedy stranám smlouva založit mohla. 

                                            
385 Oproti tomu v případě § 349 odst. 2 ObchZ se teorie v těchto případech přikláněla k tomu, 
že pominou účinky splnění a nastanou účinky odstoupení od smlouvy - srov. Pokorná, J., 
Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer, 2009, str. 1434. 
386 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1192. 
387 K účinnosti právního jednání blíže viz Dvořák. J., Švestka, J., Zuklínová, M. a kol. 
Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: obecná část. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, 
str. 195 a násl. 
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Pokud se týče zákonných důvodů k odstoupení, ty většinou reagují na 

porušení určité povinnosti druhé strany (která v tomto případě nepřichází 

v úvahu) či jinou situaci spojenou s plněním stran, a není u nich tedy možné 

pojmově uvažovat o jejich naplnění před účinností smlouvy. Přesto lze dle 

mého názoru uvažovat o tom, že přinejmenším některé zákonné důvody pro 

odstoupení od smlouvy by před nabytím účinností smlouvy mohly být 

naplněny. Jako příklad lze uvést anticipované odstoupení od smlouvy podle 

§ 2002 odst. 2 OZ, podle něhož strana může od smlouvy odstoupit bez 

zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že 

poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany 

přiměřenou jistotu. Dle mého názoru si lze představit situaci, kdy strany odloží 

účinnost smlouvy na pozdější dobu například z důvodu nutných příprav jedné 

ze stran na plnění dle smlouvy (typicky obstarání materiálu, strojů, lidských 

zdrojů, licencí či povolení v mezidobí od uzavření smlouvy do okamžiku její 

účinnosti). Jestliže se však v tomto mezidobí příslušná strana na plnění vůbec 

nepřipravuje a je zřejmé, že k okamžiku účinnosti smlouvy nebude disponovat 

potřebným zázemím pro plnění, a tedy smlouvu poruší, bylo by pak možné 

uvažovat o naplnění podmínek pro postup podle § 2002 odst. 2 OZ.388  

 

Jakkoli se nicméně možnost odstoupení od smlouvy za dané situace 

jeví jako logická, v praxi by takové jednání mohlo být relativně problematické. 

Důvodem je zejména skutečnost, že z judikatury Nejvyššího soudu lze vyčíst 

spíše příklon k opačnému závěru, tj. že odstoupit lze pouze od účinné 

smlouvy (a rovněž že vypovědět lze pouze účinnou smlouvu). Přestože se 

jedná o ojedinělé rozhodnutí, které se danou problematikou nijak detailně 

nezabývalo a na něž dosud nebylo navázáno v další rozhodovací praxi, je 

                                            
388 Obdobně dle mého názoru mohou být naplněny podmínky pro odstoupení od smlouvy tam, 
kde OZ toto právo přiznává i bez udání důvodu - srov. např. právo zákazníka odstoupit vždy 
před zahájením zájezdu podle § 2533 OZ. Rovněž příslušná ustanovení na ochranu 
spotřebitele přiznávají spotřebiteli odstoupit od vymezených smluv bez udání důvodu (k tomu 
viz část 6.10 níže).  
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v tomto ohledu na místě jistá opatrnost.389 Pokud tedy strany předem 

nemohou vyloučit situaci, kdy by chtěly odstoupit od platně uzavřené smlouvy 

ještě před nabytím její účinnosti (typicky v případě smluv s výrazně odloženou 

účinností), bylo by vhodné tuto možnost výslovně ujednat ve smlouvě a 

danému ustanovení současně pro vyloučení jakýchkoli pochybností přiznat 

okamžitou účinnost. 

 

 

6.1.4. K (ne)uvedení důvodů k odstoupení v původní smlouvě 
 

Část odborné teorie ve vztahu k odstoupení od smlouvy podle 

ustanovení § 48 odst. 1 ObčZ zaujala názor, že je nezbytné, aby důvody 

odstoupení byly obsaženy přímo v původní smlouvě.390 Odmítnutí možnosti 

sjednat důvody následně v pozdější dohodě bylo zdůvodněno nežádoucím 

oslabením právní jistoty s tím, že stranám měla zůstat možnost si namísto 

dodatečných důvodů pro odstoupení od smlouvy sjednat dohodu o zrušení 

závazku podle ustanovení § 570 ObčZ.  

Domnívám se, že uvedený výklad zbytečně zasahuje do principu 

smluvní svobody, aniž by pro něj přitom byla dostatečná opora v zákoně. 

Přikláním se proto k názoru, že možnost sjednat důvody pro odstoupení 

později než v původní smlouvě vyloučena není. V prvé řadě vycházím ze 

samotného § 2001 OZ, který stanoví, že od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li 

si to strany, nebo stanoví-li tak zákon (obdobně předtím viz 

§ 48 odst. 1 ObčZ). Ze znění tohoto ustanovení nevyplývá, že by měl 

zákonodárce úmysl omezit možnost dohody stran pouze na text původní 

smlouvy, naopak lze vyvodit, že strany si odstoupení mohou ujednat 

i dodatečně.  

                                            
389 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 5423/2007 ze dne 5. 3. 2008, v němž 
Nejvyšší soud aproboval závěr Krajského soudu v Ostravě o tom, že nelze uvažovat 
o odstoupení od neúčinné smlouvy či výpovědi neúčinné smlouvy. 
390 Srov. Mikeš, J., Švestka, J. Odstoupení od smlouvy ve vztahu ke kupní smlouvě o převodu 
nemovitosti. Právní rozhledy, 2000, roč. 8, č. 7, str. 284. 
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Dále si lze dle mého názoru představit řadu situací, kdy nebude 

dodatečným sjednáním důvodů pro odstoupení od smlouvy princip právní 

jistoty nikterak porušen. Jako příklad je možné uvést stav, kdy je doba plnění 

ze smlouvy stanovena k relativně pozdějšímu datu, než k jakému byla 

smlouva uzavírána a v tomto mezidobí si účastníci sjednají ve formě dodatku 

k původní smlouvě nové důvody pro odstoupení od ní (a to například 

v návaznosti na nové okolnosti, které v době uzavření smlouvy stranám nebyl 

známy). Takový krok je zcela legitimní a nemusí znamenat žádný zásah do 

právní jistoty. Domnívám se proto, že neexistuje žádný relevantní důvod 

omezovat autonomii vůle stran v tomto směru.  

Jsem tedy přesvědčen, že není vyloučeno, aby si strany sjednaly 

možnost odstoupení od původní smlouvy i v dodatku k této smlouvě. 

V souladu s judikaturou Nejvyššího soudu rovněž platí, že je zcela 

nepodstatné, zda jsou důvody obsaženy přímo ve smlouvě či například v její 

příloze.391  

 

6.1.5. K uvedení konkrétních důvodů v odstoupení od smlouvy 
 

Otázka, zda je k účinnému odstoupení od smlouvy nutné, aby v něm 

odstupující strana uvedla konkrétní důvod odstoupení, byla vyřešena 

v judikatuře Ústavního soudu negativně. Dle názoru Ústavního soudu pokud 

bylo možné od smlouvy odstoupit, pak uvedení důvodu odstoupení je 

nepodstatné a není nezbytnou náležitostí takového jednostranného právního 

jednání.392 Přestože univerzální aplikovatelnost tohoto názoru není přijímána 

všeobecně, lze souhlasit s tím, že pouhé neuvedení důvodu k odstoupení od 

smlouvy nemá automaticky za následek jeho neplatnost (neúčinnost). 

Rozhodující je, zda důvod k odstoupení v danou chvíli existoval, nikoliv zda 

byl v odstoupení od smlouvy výslovně uveden.393 Současně pochopitelně 

                                            
391 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 1507/99 ze dne 30. 1. 2001. 
392 Viz nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 182/01 ze dne 30. 11. 2011. 
393 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1191. 
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nelze vyloučit, že by povinnost uvést v odstoupení konkrétní důvody mohla 

vyplývat z dohody stran (či že by tuto povinnost výjimečně mohl stanovit 

i zvláštní zákon).  

 

V každém případě však lze doporučit, aby byly důvody pro odstoupení 

od smlouvy druhé straně vždy sděleny současně s odstoupením. Takový 

postup může předejít pozdějším sporům o to, zda bylo odstoupeno po právu 

(typicky v případě existence lhůty k odstoupení od smlouvy z určitého důvodu, 

a to ať již stanoveného zákonem či dohodou stran, či dalších zvláštních 

podmínek k odstoupení). Rovněž tím bude sníženo riziko případného 

zpochybňování odstoupení z pohledu základních zásad soukromého práva, 

zejména zásady poctivosti právního jednání uvedené v § 6 OZ či hlediska 

dobrých mravů. V případném sporu nadto bude na straně, která důvody 

odstoupení neuvedla, důkazní břemeno ohledně prokázání naplnění důvodů 

k odstoupení.394 

 

Pro úplnost je vhodné dodat, že ve vztahu ke spotřebitelským 

smlouvám OZ ve svém § 1818 výslovně stanoví, že: „Má-li spotřebitel právo 

odstoupit od smlouvy podle ustanovení tohoto dílu, nevyžaduje se, aby uvedl 

důvod...“ Přinejmenším u spotřebitelských smluv tak o výše uvedených 

závěrech nemůže být pochyb.  

 

Dále je v této souvislosti třeba zdůraznit, že v souladu s rozhodovací 

praxí Nejvyššího soudu není při splnění důvodů k odstoupení od smlouvy 

rozhodující, jaká byla skutečná pohnutka, která oprávněnou stranu 

k odstoupení vedla. Tato pohnutka (a to i z pohledu souladu s dobrými mravy 

a zásadami poctivého obchodního styku) dle Nejvyššího soudu nemá na 

platnost odstoupení od smlouvy žádný vliv.395 S tímto závěrem se obecně 

ztotožňuji. To však samozřejmě neznamená, že by nemohly nastat situace, 

kdy by odstoupení od smlouvy s ohledem na konkrétní skutkové okolnosti 

                                            
394 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1191. 
395 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 616/2005 ze dne 28. 3. 2006. 
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mohlo být shledáno za odporující dobrým mravům či veřejnému pořádku, 

resp. kdy by „výkon“ tohoto práva představoval spíše zjevné zneužití tohoto 

práva ve smyslu § 8 OZ, které nepožívá právní ochrany. 

 

 

6.1.6. Odstoupení od smlouvy a zásada pacta sunt servanda 
 

 Odstoupení od smlouvy, ať již na základě zákona či dohody stran, je 

vždy výkonem práva a jako takové nemůže být porušením smluvní 

povinnosti.396 V odborné teorii se v této souvislosti často uvádí, že odstoupení 

od smlouvy je určitým prolomením zásady pacta sunt servanda.397 Dle mého 

názoru lze nicméně k této věci přistoupit i tak, že oprávněná strana pouze 

realizuje své subjektivní právo, které jí vyplývá přímo ze smlouvy a které bylo 

smlouvou výslovně předpokládáno (v případě odstoupení z důvodů 

dohodnutých stranami) či které ji sice vyplývá ze zákona, avšak smlouvou 

nebylo vyloučeno či přinejmenším modifikováno, byť tak povětšinou mohlo být 

učiněno (v případě odstoupení z důvodů stanovených zákonem).398 Při 

takovém náhledu by se pak principiálně nemuselo jednat přímo o výjimku ze 

zásady pacta sunt servanda. Ve většině případů nadto odstoupení od smlouvy 

bude mít sankční povahu, když bude reakcí jedné strany na nesplnění 

povinnosti druhé strany. Jako takové jsou vlastně tato odstoupení od smlouvy 

reakcí na porušení zásady pacta sunt servanda druhou smluvní stranou, 

neboť v případě perfektních plnění obou stran ke vzniku práva k odstoupení 

vůbec nedojde.  

 

                                            
396 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Cdon 1398/96 ze dne 31. 3. 1998, 
sp. zn. 33 Cdo 1216/2010 ze dne 31. 8. 2011 či aktuální rozhodnutí sp. zn. 33 Cdo 471/2014 
ze dne 26. 3. 2014. Shodně viz nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 276/99 ze dne 
11. 10. 1999. 
397 Viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–
2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1188. Obdobně viz Eliáš, K. a kol. 
Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek. § 488-880. 1. vydání. Praha: 
Linde Praha, 2008, str. 293. 
398 K možnosti smluvně modifikovat či vyloučit zákonem stanovené důvody k odstoupení od 
smlouvy blíže viz část 6.4.1 níže. 
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 Na druhé straně souhlasím s tím, že v případě některých zákonem 

stanovených důvodů pro odstoupení od smlouvy by již bylo možné uvažovat 

o prolomení uvedené zásady. Jedná se zejména o ty zákonné důvody, které 

přiznávají možnost k odstoupení i v případě zcela perfektního plnění 

smluvních stran.399 Mezi tyto důvody lze zahrnout zejména poměrně široce 

koncipovanou právní úpravu ochrany spotřebitele, která je transpozicí 

příslušných směrnic EU, a která v řadě případů přiznává spotřebiteli právo 

odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu a při splnění všech povinností ze 

strany druhé strany - podnikatele.400 Je to přitom právě podnikatel, který ani 

při nejlepší vůli a poskytnutí zcela perfektního plnění nemá žádnou možnost 

odstoupení spotřebitele předejít a ještě musí navíc nést nepříznivé 

ekonomické následky takového odstoupení.  

 

Případy týkající se spotřebitelských smluv jsou na druhou stranu 

většinou dostatečně odůvodněny eminentním zájmem společnosti na ochraně 

spotřebitele jako výrazně slabší strany ve smluvním vztahu s podnikatelem, 

přičemž potřeba této zvláštní ochrany je pouze logickým vyústěním 

dynamického hospodářského a globalizačního vývoje posledních desetiletí a 

na něj navazujících změn v prioritách společnosti při stanovení hlavních cílů 

právní ochrany. Limitem této zvýšené ochrany by poté podle mne měl být 

požadavek racionality, přiměřenosti a zejména proporcionality mezi použitými 

prostředky a sledovaným legitimním cílem při zohlednění náležité obezřetnosti 

běžného spotřebitele.  

 

OZ přitom nepřevzal některá ustanovení ObčZ zakotvující právo 

odstoupit od smlouvy, která již poskytovala jedné ze stran nepřiměřenou 

ochranu, aniž by přitom pro takový případ bylo dostatečné racionální 

zdůvodnění. Jako příklad lze uvést § 642 odst. 1 ObčZ, jež umožňoval 

objednateli odstoupit od smlouvy o dílo bez udání důvodu kdykoliv do 

                                            
399 K odstoupení od smlouvy bez ohledu na jednání druhé smluvní strany rovněž viz část 6.3 
níže. 
400 Srov. zejména § 1829 OZ (k tomu rovněž viz část 6.10 níže).  
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zhotovení díla či § 716 odst. 2 ObčZ umožňující nájemci odstoupit od dohody 

o výměně bytů.  

 

Na závěr lze shrnout, že bez ohledu na výše uvedenou polemiku 

ohledně souladu či nesouladu odstoupení od smlouvy se zásadou pacta sunt 

servanda (která je ostatně založena více na teoretických než praktických 

aspektech), se zásada pacta sunt servanda do úpravy odstoupení od smlouvy 

promítá v podobě základního axiomu, že mimo případy stanovené zákonem či 

dohodou stran odstoupit nelze. Povědomí veřejnosti o tomto zcela zásadním 

pravidlu, které je naprosto nezbytné nejen pro funkčnost závazkového práva, 

ale i tržní ekonomiky a společnosti jako takové vůbec, nicméně bohužel stále 

není dostatečné.401 Význam zásady pacta sunt servanda lze přitom ilustrovat 

na tom, že podle některých teorií představuje okonce výchozí zásadu 

uspořádání společnosti, kdy by bez ní a jejího praktického naplňování vůbec 

nebyla existence lidského společenství možná.402 

 

 
6.2. K projevu vůle a formě odstoupení od smlouvy  

 
OZ nestanoví pro odstoupení od smlouvy žádnou zvláštní formu, a je 

tedy třeba vyjít z obecných ustanovení týkajících se formy právního jednání 

upravených v § 559 a násl. OZ. Předně je tak třeba zohlednit § 560 OZ, podle 

něhož: „Písemnou formu vyžaduje právní jednání, kterým se zřizuje nebo 

převádí věcné právo k nemovité věci, jakož i právní jednání, kterým se takové 

právo mění nebo ruší.“ Z uvedeného ustanovení jednoznačně vyplývá, že 

odstoupit od smlouvy, kterou se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité 

věci, je možné pouze v písemné formě.403 

 

                                            
401 Nezřídka se i z úst veřejně činných představitelů můžeme v této souvislosti setkat 
s prohlášeními typu „od každé smlouvy se dá přece vždy odstoupit“ či „každou smlouvu je 
přece možné vždy jednostranně zrušit“ apod. 
402 Srov. Dvořák. J., Švestka, J., Zuklínová, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl 
první: obecná část. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, str. 169. 
403 Shodně viz Večeřa, M. Odstoupení od smlouvy. Rekodifikace a praxe, 2014, č.7, str. 29. 
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Poněkud složitější je situace v případě dalších smluv, u kterých zákon 

vyžaduje určitou formu. Podle § 564 OZ totiž platí, že: „Vyžaduje-li zákon pro 

právní jednání určitou formu, lze obsah právního jednání změnit projevem 

vůle v téže nebo přísnější formě...“ Uvedené ustanovení na rozdíl od výše 

citovaného § 560 OZ nestanoví požadavek stejné nebo přísnější formy jak na 

projevy vůle měnící i rušící původní právní jednání, avšak pouze na projevy 

vůle směřující ke změně obsahu původního právního jednání. Část odborné 

teorie se v této souvislosti přiklání k extenzivnímu výkladu § 564 OZ 

vycházejícího z premisy, že jestliže je přísnější forma výslovně vyžadována 

pro pouhou změnu obsahu právního jednání, tím spíše musí být aplikována 

na jeho zrušení (argument a fortiori).404 Oproti tomu se vyskytují i názory 

zpochybňující tento výklad, a to zejména s odkazem na možný odlišný účel 

formy zakládání právního jednání a následného zrušení závazku a 

pochybnosti ohledně toho, zda je vyvázání se ze závazku v každém 

konkrétním případě skutečně závažnějším a silnějším zásahem než jeho 

obsahová změna. Tento názorový proud směřuje spíše k závěru, že v případě 

zrušení závazku (tj. i odstoupení od smlouvy) OZ stejnou nebo přísnější formu 

nepředepisuje.405 

 

Výše uvedená nejasnost bude definitivně vyřešena až soudní praxí. Do 

té doby je vhodné postupovat v zájmu právní jistoty spíše opatrněji a od těch 

smluv, u nichž zákon vyžaduje určitou formu, odstupovat vždy v této formě či 

ve formě přísnější (typicky se bude jednat o písemné odstoupení od písemně 

uzavřené smlouvy). Na tom se ostatně shodou i oba výše uvedené názorové 

proudy.406 V řadě případů nadto výše uvedený problém odpadne v důsledku 

toho, že si strany ve smlouvě výslovně sjednají i příslušnou formu případného 

odstoupení od smlouvy (typicky písemné odstoupení od písemně uzavřené 

                                            
404 Viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–
2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1114 a 1193. 
405 Viz tamtéž. Obdobně viz Večeřa, M. Odstoupení od smlouvy. Rekodifikace a praxe, 2014, 
č.7, str. 29. 
406 Viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–
2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1114 či Večeřa, M. Odstoupení od 
smlouvy. Rekodifikace a praxe, 2014, č.7, str. 29. 
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smlouvy). V takovém případě bude k účinnosti odstoupení vždy nutné 

zachovat stranami sjednanou formu. 

 

Pro úplnost je vhodné zmínit, že pokud strany uzavřely smlouvu v určité 

formě, aniž by to zákon vyžadoval, bude od ní možné odstoupit v libovolné 

formě, pokud ujednání stran nestanoví něco jiného.407 I v těchto případech je 

tedy v prvé řadě třeba respektovat vůli smluvních stran, přičemž z pohledu 

právní jistoty lze vždy doporučit volit písemnou formu odstoupení od smlouvy 

před pouhým ústním odstoupením. 

 

V neposlední řadě je třeba upozornit na to, že v případě některých 

spotřebitelských smluv stanoví OZ výslovně zvláštní pravidla pro formu 

odstoupení od smlouvy. Konkrétně se jedná například o § 1861 OZ vyžadující 

písemnou formu odstoupení od smlouvy o dočasném užívání ubytovacího 

zařízení a jiných rekreačních službách či o § 1830 OZ týkající se 

formulářového odstoupení od smluv uzavíraných distančním způsobem a 

smluv uzavíraných mimo provozovnu.408  

 

S formálními náležitostmi úzce souvisí i způsob projevu vůle, který OZ 

upravuje ve svém § 546. Judikatura v této souvislosti dovodila, že projev vůle 

směřující k odstoupení musí být dostatečně zřetelný tak, aby na jeho základě 

bylo možné dospět k závěru, že daná strana hodlá od smlouvy odstoupit, byť 

případně za použití příslušných výkladových metod.409  

 

Právní teorie obecně dělí právní jednání dle způsobu projevu vůle na 

jednání komisivní (uskutečněné konáním) a omisivní (uskutečněné 

nekonáním).410 Komisivní právní úkony lze dále rozdělit na právní jednání 

                                            
407 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 2034. 
408 Následky právního jednání neučiněného v dohodnuté či zákonem stanovené formě 
upravuje OZ ve svém § 582.  
409 Shodně viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 3808/2014 ze dne 10. 3. 2015. 
410 Srov. Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 4. vydání. 
Praha: ASPI, 2005, str. 139 a násl.  
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výslovné, které je možno výslovně učinit buď v ústní či v písemné podobě, a 

právní jednání nevýslovné (konkludentní). Konkludentní právní jednání se 

poté uskutečňuje prostřednictvím tzv. konkludentního činu, který je na rozdíl 

od pasivního mlčení nutné považovat za určitý druh aktivního konání. Ve 

smyslu ustanovení § 546 OZ poté musí být takový úkon uskutečněn 

způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, co jednající osoba chtěla 

projevit. 

 

OZ (stejně jako ObčZ či ObchZ) sice nepředepisuje pro odstoupení od 

smlouvy formu výslovného projevu vůle, přesto zůstává možnost 

konkludentního odstoupení od smlouvy sporná. V rámci judikatury vyšších 

soudů zatím nebyl vysloven žádný uspokojivý závěr.411 Převážná část 

odborné teorie přitom dovodila, že je výslovný projev vůle při odstoupení od 

smlouvy nutný.412 Z hlediska požadavku právní jistoty je takový závěr logický 

a nelze než souhlasit s tím, že o projevené vůli nesmí být při odstoupení od 

smlouvy z objektivního hlediska žádných pochybností. Uplatnění 

konkludentního odstoupení od smlouvy tak přichází v úvahu spíše ve 

výjimečných případech, neboť v naprosté většině případů bude vzhledem 

k okolnostem pro odstoupení od smlouvy v praxi nutný výslovný projev vůle.  

 

Přesto se přikláním k názoru, že za splnění podmínek stanovených 

§ 546 OZ není konkludentní odstoupení od smlouvy v případech, kdy pro něj z 

OZ či dohody stran nevyplývá žádná zvláštní forma (viz výše) pojmově zcela 

vyloučeno. Lze očekávat, že přípustnost takového odstoupení od formy by ze 

strany soudu mohla být dovozena zejména tam, kde na jedné straně smlouvy 

bude vystupovat slabší strana v podobě spotřebitele. Tomu ostatně odpovídá i 
                                            
411 Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 33 Odo 779/2001 ze dne 31. 10. 2002 tuto 
možnost ani nevyloučil, ani nepotvrdil, když se danou otázkou nakonec věcně nezabýval a 
pouze k ní uvedl, že: „Při absenci subjektivního prvku právního úkonu pak již není nutno 
zabývat se otázkou, jakým způsobem by mohla být vůle účastníka právního úkonu projevena, 
zda výslovně nebo nevýslovně, tj. konkludentně (per facta concludentia)...“ 
412 Srov. Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 245. 
Obdobně viz Mikeš, J., Švestka, J. Odstoupení od smlouvy ve vztahu ke kupní smlouvě 
o převodu nemovitosti. Právní rozhledy, 2000, roč. 8, č. 7, str. 284. K „v zásadě explicitnímu“ 
projevu vůle s v případě odstoupení kloní i J. Šilhán in Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník 
V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2014, str. 1193. 
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aktuální vývoj diskuze ohledně možnosti konkludentního odstoupení 

zákazníka od cestovní smlouvy. Belgický soud ve svém rozhodnutí Voyages 

I.D. Travel / M. Ph. Belle ze dne 2. 1. 2003 v této souvislosti dovodil, že 

bezdůvodné nepřevzetí cestovních dokladů ze strany zákazníka, které jsou 

k zájezdu nezbytné, lze charakterizovat jakožto konkludentní odstoupení od 

smlouvy (zrušení smlouvy).413 Rovněž judikatura německých soudů výslovně 

připustila možnost konkludentního odstoupení od cestovní smlouvy. Současně 

však zdůraznila, že pouhé nedostavení se zákazníka na odbavovací přepážku 

letiště před odletem nelze bez dalšího považovat za konkludentní odstoupení 

od cestovní smlouvy, když pravým důvodem mohlo být např. pouhé zpoždění 

zákazníka.414 

 

V případě předcházející úpravy cestovní smlouvy v § 852a a násl. 

ObčZ odborná literatura výše nastíněný výklad odmítla, neboť cestovní 

smlouva musela být podle § 852b ObčZ uzavřena písemně a jako taková 

mohla být v souladu s § 40 odst. 2 ObčZ zrušena opět pouze písemně. Jelikož 

však již OZ písemnou formu pro cestovní formu nevyžaduje (písemné musí 

být pouze potvrzení pořadatele o zájezdu podle § 2525 odst. 1 OZ), objevuje 

se v odborné literatuře názor, že konkludentní odstoupení zákazníka od 

cestovní smlouvy v podobě výše uvedeného nepřevzetí nezbytných dokladů 

k zájezdu je možné.415 S tímto závěrem souhlasím, přičemž dle mého názoru 

uvedené skutkové okolnosti představují právě jeden z mála případů, kdy 

budou i u konkludentního odstoupení od smlouvy naplněny požadavky na 

dostatečně určitý projev vůle. 

 

 

                                            
413 Srov. rozhodnutí belgického soudu Commission de litiges voyages ze dne 2. 1. 2003 ve 
věci Voyages I.D. Travel / M. Ph. Belle. 
414 Srov. rozhodnutí zemského soudu ve Frankfurtu nad Mohanem (Landesgericht Frankfurt 
am Main) ze dne 30. 8. 2007 – 2-24 S 39/07. 
415 Srov. Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–
3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 963: „Zatímco dle občanského 
zákoníku z roku 1964 by takový právní úkon byl považován za absolutně neplatný pro 
nedodržení formy, dle nového občanského zákoníku lze uvažovat o tom, že takové právní 
jednání bude možné charakterizovat jako právně relevantní, tj. jako konkludentní odstoupení 
od smlouvy.“  
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6.2.1. Odstoupení od smlouvy a jednostranné zrušení a storno smlouvy 
  

V právní teorii se dříve rozlišovalo odstoupení od smlouvy od 

jednostranného zrušení smlouvy. Viktor Knapp viděl jako typický znak 

odstoupení od smlouvy skutečnost, že závazek je zrušen, pokud jde o to, co 

dosud splněno nebylo, zatímco pro jednostranné zrušení smlouvy mělo být 

charakteristické to, že k němu dojde tehdy, kdy již závazek (resp. 

přinejmenším jeho část v podobě povinností jedné ze stran) splněn byl.416 Dle 

tohoto teoretického dělení tedy odpadá právní důvod při odstoupení od 

smlouvy ještě před splněním závazku, zatímco při zrušení smlouvy až 

dodatečně po jeho splnění (a to přinejmenším po částečném splnění 

povinností jedné strany).  

 

OZ (stejně jako ObčZ či ObchZ) však takové dělení evidentně nepřejal 

a v obou případech přiznává stranám právo od smlouvy odstoupit. Na rozdíl 

od předcházející úpravy ObčZ přitom OZ přitom mezi oběma pojmy cíleně 

rozlišuje a až na výjimky se vyhýbá jejich nekoncepčnímu zaměňování.417 To 

už se bohužel nedá úplně říci o samotném užívání pojmu zrušení závazku, 

resp. na určitých místech zrušení smlouvy. Ten OZ užívá jak v širším slova 

smyslu, tj. jako pojem zastřešující jednotlivé formy zrušení závazku 

(odstoupením od smlouvy, výpovědí, zaplacením odstupného apod.), tak 

v užším slova smyslu, tj. jako samostatný způsob zániku závazku.  

 

Za příklad užití pojmu zrušení v jeho širším slova smyslu lze odkázat 

například na § 1982 odst. 2 OZ upravující zrušení pohledávek jejich 

započtením, § 1992 OZ upravující zrušení závazku zaplacením odstupného, 

                                            
416 Srov. Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 253. 
417 Za výjimku je možné označit např. § 2322 odst. 3 OZ, který stanoví právo jednostranného 
zrušení smlouvy o nájmu dopravního prostředku, přestože se ve skutečnosti jedná 
o odstoupení od smlouvy. 

ObčZ oproti tomu v tomto ohledu nebyl vůbec důsledný, když oba pojmy často nekoncepčně 
zaměňoval, a to i ve skutkově zcela obdobných situacích. Jako příklad lze uvést § 622 a 
§ 648 odst. 2 ObčZ upravující důsledky neodstranitelné vady u kupní smlouvy a smlouvy 
o dílo, kde u smlouvy kupní ObčZ přiznával právo k odstoupení od smlouvy, zatímco v 
naprosto stejné situaci u smlouvy o dílo umožňoval smlouvu zrušit. 
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§ 1999 odst. 1 OZ upravující zrušení závazku výpovědí či § 2004 odst. 1 OZ 

upravující účinky odstoupení od smlouvy v podobě zrušení závazku od 

počátku. Příkladem užití zrušení závazku v užším slova smyslu je kromě výše 

zmiňovaného § 2322 odst. 3 OZ upravujícího jednostranné zrušení smlouvy 

o nájmu dopravního prostředku například i § 1793 odst. 1 OZ upravující 

zrušení smlouvy pro případ neúměrného zkrácení. Ani OZ nicméně není 

v užívané terminologii zcela přesný, když například v § 1981 upravujícím 

zrušení závazku dohodou stran (dissoluci) tento pojem neužívá a hovoří přímo 

o zániku závazku.  

 

Pokud se týče užívání pojmu zrušení či storno smlouvy ve smluvních 

ujednáních, soudní praxe po určité počáteční nejednotnosti dospěla k nyní 

konstantně judikovanému závěru, že pojem jednostranného storna smlouvy a 

jednostranného zrušení smlouvy jsou ekvivalenty, přičemž s odkazem na užití 

pojmu zrušení smlouvy v ObčZ je současně třeba oba pojmy vykládat tak, že 

si strany dohodly právo od smlouvy odstoupit.418 Pokud si přitom strany 

dohodly právo smlouvu stornovat či zrušit bez dalšího, jedná se dle této 

rozhodovací praxe o právo strany na odstoupení od smlouvy v podstatě 

z jakýchkoliv důvodů či i bez udání důvodů.419  

 

Dle mého názoru nelze přes výše uvedené mírně odlišné užívání pojmu 

zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy v OZ oproti ObčZ očekávat, že by 

soudy tuto rozhodovací praxi nyní měly opustit. K takovému postupu ostatně 

OZ neposkytuje dostatečnou oporu, což platí tím spíše, že odstoupením od 

smlouvy podle OZ dochází stejně jako v případě ObčZ ke zrušení závazku ex 

tunc (k tomu blíže viz část 6.8 níže). 

 

 Lze tedy shrnout, že v případě, kdy si smluvní strany dohodou právo 

smlouvu zrušit nebo ji stornovat, by tyto pojmy měly být ve světle výše 

odkazované judikatury vykládány jako sjednání práva na odstoupení od 
                                            
418 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Cdon 1398/96 ze dne 31. 3. 1998, 
sp. zn. 25 Cdo 1113/99 ze dne 12. 12. 2000 či nálezy Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 276/99 
ze dne 11. 10. 1999 a sp. zn. IV. ÚS 182/2001 ze dne 30. 11. 2001. 
419 Srov. tamtéž. 
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smlouvy. Pokud tedy nebylo stranami ujednáno nic jiného, než právo smlouvu 

zrušit či stornovat, je nutné tohoto zrušení či storna dosáhnout prostřednictvím 

jednostranného adresovaného právního úkonu v podobě odstoupení od 

smlouvy.  

 

Pro úplnost je vhodné dodat, že evropské unifikační kodexy hovoří 

jednotně o právu ukončení smlouvy, resp. závazku (tzv. „right to terminate‟ - 

srov. kapitolu 3 části IX. PECL, čl. III.-3:501 a násl. DCFR či kapitolu 

7.3 Zásad UNIDROIT). Důvodem pro užití tohoto jednotícího pojmu je 

zejména různorodost pojmosloví užívaná v jednotlivých právních úpravách a 

rovněž zdůraznění (např. oproti pojmu „rescission“) účinků ex nunc.420  

 

 

6.3. K systematice a obecnému rozdělení důvodů k odstoupení od 
smlouvy stanovených v OZ 
 

OZ upravuje konkrétní právo na odstoupení od smlouvy na mnoha 

místech. V prvé řadě se jedná o § 2002 OZ, který upravuje obecnou možnost 

smluvní strany odstoupit od smlouvy při podstatném porušení (nastalém či 

anticipovaném) povinnosti druhé strany. Toto ustanovení se přitom jako 

obecné uplatní pouze tehdy, pokud nebude aplikovatelná zvláštní úprava 

odstoupení upravená v jiných částech OZ.421  

Za takovou zvláštní úpravu je třeba označit především možnost 

odstoupení od smlouvy při prodlení dlužníka podle § 1977 a 1978 OZ (a to jak 

při prodlení představujícím podstatné, tak nepodstatné porušení smlouvy). 

Obdobně i evropský DCFR rozlišuje možnost odstoupit od smlouvy v případě 

podstatného porušení smlouvy (která je stanovena obecně - srov. čl. III.-3:502 

DCFR) a v případě nepodstatného porušení smlouvy (která je stanovena 

zvláště pro případ prodlení - srov. čl. III.-3:503 DCFR).  

                                            
420 Srov. komentář k čl. III.-3:501 DCFR dostupný na 
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf. 
421 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1198. 
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Dále se jedná o úpravu odstoupení v případě fixních závazků podle 

§ 1980 OZ (která nastává za daných okolností ex lege) a rovněž možnost 

odstoupit od smlouvy v případě vadného plnění jakožto jednoho z možných 

nároků vzniklých z odpovědnosti za vady (obecně viz § 1923 OZ a následně 

na více místech u jednotlivých smluvních typů - např. viz § 2106 OZ či 

§ 2107 OZ k vadnému plnění z kupní smlouvy či smlouvy o dílo). OZ dále 

upravuje možnost odstoupit od smlouvy na mnoha místech u jednotlivých 

smluvních typů a rovněž se jím zabývá v souvislosti s právem spotřebitele 

odstoupit od spotřebitelských smluv (k tomu viz část 6.10 níže). Při aplikaci 

jednotlivých ustanovení upravujících právo na odstoupení od smlouvy je třeba 

vždy vycházet z pravidla lex specialis derogat legi generali a dát přednost 

zvláštní právní úpravě OZ před obecnou úpravou tohoto kodexu. 

 V této souvislosti je vhodné upozornit na to, že ne vždy je systematika 

OZ týkající se odstoupení od smlouvy vykládána správným způsobem. V části 

odborné teorie se například objevil názor, že OZ oproti dosavadní úpravě 

ObchZ přináší zásadní změnu v tom, že ve svém § 2002 odst. 1 umožňuje 

odstoupit od smlouvy pouze v případě podstatného a nikoliv i nepodstatného 

porušení smlouvy, jak umožňoval ObchZ.422  

 

 Takový výklad je však podle mne zcela nesprávný. ObchZ totiž 

v § 345 a § 346 upravoval odstoupení druhé strany od smlouvy při 

podstatném a nepodstatném porušení smlouvy spočívajícím v prodlení 

dlužníka nebo věřitele. OZ tento koncept převzal v § 1977 až § 1979, kde 

rovněž rozlišuje mezi podstatným a nepodstatným porušením smlouvy 

v podobě prodlení dlužníka či věřitele a v obou případech přiznává právo 

druhé strany odstoupit od smlouvy za obdobných podmínek jako ObchZ - tj. 

v případě podstatného porušení bez dalšího a v případě nepodstatného 

porušení po marném uplynutí dodatečné přiměřené lhůty. Úprava odstoupení 

od smlouvy v případě prodlení dlužníka či věřitele dle § 1977 až § 1979 OZ je 

ve vztahu k obecnému § 2002 odst. 1 OZ úpravou speciální. Naopak obecný 

§ 2002 odst. 1 OZ, který hovoří čistě o podstatném porušení smlouvy, se 

                                            
422 Srov. Večeřa, M. Odstoupení od smlouvy. Rekodifikace a praxe, 2014, č.7, str. 28. 
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uplatní pouze tam, kde OZ nestanoví žádnou zvláštní úpravu. Toto obecné 

ustanovení proto nelze aplikovat například právě na porušení smlouvy 

prodlením, vadným plněním, způsobením nemožnosti jednoho z dílčích plnění 

apod., když pro tyto případy OZ zakotvuje zvláštní úpravu.423 Na to je třeba při 

analýze příslušné úpravy odstoupení od smlouvy vždy pamatovat. 

 

Jednotlivé důvody k odstoupení od smlouvy v OZ jsou značně 

různorodé, na základě jejich účelu a povahy je nicméně dle mého názoru lze 

roztřídit zhruba do následujících pěti skupin: 

(i) Obecně lze shrnout, že v OZ výrazně převažují důvody k odstoupení 

mající sankční povahu a reagující na porušení povinnosti druhé strany (včetně 

anticipovaného porušení povinnosti druhé strany). Mezi tyto důvody patří 

zejména: 

• obecné podstatné porušení smlouvy podle § 2002 odst. 1 OZ; 

• anticipované podstatné porušení smlouvy podle § 2002 odst. 2 OZ; 

• podstatné či nepodstatné porušení smlouvy prodlením podle § 1977 a 

§ 1978 OZ; 

• odstoupení od smlouvy v důsledku vadného plnění (obecně § 1923 OZ a 

dále u jednotlivých smluvních typů - např. viz § 2106 a § 2107 OZ 

u kupní smlouvy a smlouvy o dílo); 

• marné uplynutí dodatečné lhůty ke splnění podle § 1912 OZ; 

• druhou stranou způsobená dílčí nemožnost plnění podle 

§ 1927 odst. 2 OZ; 

• zmaření volby druhou stranou podle § 1928 OZ; 

• jednotlivé důvody k odstoupení uvedené u dílčích smluvních typů (srov. 

např. § 2106 či 2107 OZ ve vztahu ke koupi, § 2591 či § 2593 OZ ve 

vztahu k dílu, § 2533 ve vztahu k pořadateli u cestovní smlouvy apod.). 

 

(ii) Za další skupinu důvodů k odstoupení od smlouvy je možné označit 

ty důvody, které sice bezprostředně nereagují na porušení konkrétních 

                                            
423 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1196. 
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smluvních povinností druhé strany, ale mají sankční charakter s ohledem na 

negativní jednání druhé strany. Jako příklad lze uvést: 

• odstoupení dárce od darovací smlouvy pro nevděk obdarovaného podle 

§ 2072 odst. 1 OZ. 

  

(iii) V OZ lze dále vydělit i skupinu důvodů pro odstoupení od smlouvy, 

které jsou spíše reakcí na nepředvídatelnou změnu okolností, za nichž byla 

smlouva uzavírána, a které dávají straně právo odstoupit, aniž by došlo 

k porušení povinnosti druhou stranou. Mezi takové důvody patří zejména: 

• zmaření volby vyšší mocí podle § 1928 OZ; 

• změna okolností ohrožující dárcovu výživu či plnění vyživovací 

povinnosti podle § 2059 OZ; 

• nahodilé zhoršení věci před jejím odevzdáním v rámci závazku ze 

směnné smlouvy podle § 2185 odst. 1 OZ; 

• odstoupení od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení autora podle 

§ 2382 odst. 1 OZ; 

• odstoupení zákazníka od cestovní smlouvy při změně vnějších okolností 

nutících pořadatele změnit podmínky zájezdu podle § 2531 odst. 2 OZ; 

• trvání objednatele na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu 

nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění dle 

§ 2595 OZ; 

• zjištění podstatného překročení ceny díla určené odhadem podle 

§ 2612 OZ; 

• zvýšení ceny rozpočtu díla o více než 10 % podle § 2622 odst. 3 OZ; 

• zjištění skrytých překážek díla podle § 2627 OZ. 

 

(iv) Samostatnou skupinu poté tvoří právo spotřebitele na odstoupení 

od spotřebitelských smluv, resp. další ustanovení OZ, které umožňují straně 

odstoupit zcela nezávisle na jednání druhé strany (k tomu rovněž viz část 6.10 

níže). Konkrétně se jedná o: 
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• odstoupení spotřebitele od smlouvy uzavírané distančním způsobem či 

mimo obchodní prostory podle § 1829 a násl. OZ;  

• odstoupení spotřebitele od smlouvy o finanční službě podle § 1846 a 

násl. OZ; 

• odstoupení spotřebitele od smlouvy o dočasném užívání ubytovacího 

zařízení či smlouvy o jiných rekreačních službách podle § 1861 OZ; 

• odstoupení spotřebitele od smlouvy o dlouhodobém rekreačním produktu 

podle § 1867 OZ; 

• odstoupení zákazníka od cestovní smlouvy podle § 2533 OZ; 

• odstoupení zákazníka od smlouvy v průběhu zahraničního školního 

pobytu podle § 2547 odst. 1 OZ. 

 

 (v) Nad rámec výše uvedeného rozdělení důvodů výslovně uvedených 

v OZ je třeba mít na paměti, že důvody pro odstoupení od smlouvy v režimu 

OZ stanoví i jiné zákony. Na tyto zvláštní zákony poté OZ v některých 

případech nepřímo sám odkazuje (srov. např. § 2781 OZ upravující právo 

pojistitele odstoupit od pojistné smlouvy v případě tzv. povinného pojištění), 

většinou tak nicméně nečiní, přičemž poté je třeba vyjít z obecného 

§ 2001 OZ, podle kterého lze od smlouvy odstoupit, stanoví-li tak zákon 

(tj. nejen OZ - k tomu v podrobnostech viz část 6.1.1 výše).  

 

 Je účelné ještě dodat, že OZ se dotýká institutu odstoupení od smlouvy 

i v některých jiných ustanoveních. Jako příklad lze zmínit § 1896 OZ, podle 

něhož při částečném postoupení smlouvy nebo při postoupení smlouvy 

několika postupníkům nelze zkrátit práva postoupené strany z vedlejších 

doložek ve smlouvě, jako jsou zejména ujednání o podmínce, záloze, 

závdavku, smluvní pokutě, odstoupení od smlouvy a odstupném nebo 

o rozhodčí doložce. Stejně tak lze odkázat např. na § 1338 OZ, podle kterého 

v případě, že ke splatnosti zastavené pohledávky je třeba právního jednání 

věřitele, zejména výpovědi nebo odstoupení od smlouvy, nevyžaduje se 

k němu souhlas zástavního věřitele. 
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6.4. Odstoupení od smlouvy z důvodů dohodnutých smluvními 
stranami 

 

 Možnost smluvních stran vymezit důvody pro odstoupení od smlouvy 

dle své vlastní vůle je vyjádřením jedné ze základních zásad občanského 

práva, a sice zásady autonomie vůle, resp. konkrétně smluvní svobody. Jsou 

to právě smluvní strany, které by měly mít s ohledem na konkrétní podmínky 

a zvláštnosti každého závazku možnost určit, ve kterých situacích bude 

spravedlivé umožnit jedné straně od smlouvy odstoupit a kdy nikoliv. 

Rozmanitost závazků natolik obrovská, že je zcela nemožné snažit se 

v zákonné úpravě předvídat všechny situace připadající v rámci daného 

závazku v úvahu. Je proto na dohodě stran, aby ve smlouvě (nebo 

i v pozdější dohodě - viz část 6.1.4 výše) tyto individuální zvláštnosti 

smluvního vztahu zohlednily a mohly tak nejlépe realizovat své individuální 

představy. Hranici jejich smluvní svobody představuje pouze zákon, který by ji 

měl omezit pouze v nezbytné míře.  

  

 Takové dohody se tedy v souladu s § 580 odst. 1 OZ nesmí příčit 

dobrým mravům a odporovat zákonu, pokud to jeho smysl a účel vyžaduje, 

resp. v souladu s § 588 OZ nesmí zjevně narušovat veřejný pořádek. Ve 

smyslu § 547 OZ by svým účelem i obsahem měly naopak dobrým mravům 

i veřejnému pořádku odpovídat. Smluvním stranám za dodržení výše 

uvedených podmínek nic nebrání sjednat i u smluv zákonem výslovně 

upravených (nominátních) mimo zákonem stanovených důvodů k odstoupení 

i důvody vlastní. Ty mohou lépe vystihnout konkrétní okolnosti a podmínky 

daného závazku. K možnosti vyloučit zákonné důvody odstoupení od smlouvy 

viz část 6.4.1 níže.  

 

I když má právo na odstoupení v naprosté většině případů především 

sankční povahu, a je tak koncipováno jako právo reagovat na určité porušení 

povinností druhé strany, jež odstoupení předcházelo, lze si v rámci smluvní 

svobody sjednat i takové důvody k odstoupení, které budou sankční charakter 
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zcela postrádat. V praxi půjde často o situace, které mohou nastat, aniž by 

měly strany možnost je významněji či dokonce jakkoli ovlivnit a za nichž již 

jedna ze stran nebude mít zájem na plnění smlouvy, přičemž druhá strana 

takovou potencionální možnost od počátku respektuje. Typicky se může 

jednat o nezískání určitého povolení či licence, podstatné změny v daném 

hospodářském segmentu, podstatné změny cen komodit apod. Pokud by však 

pro tyto případy bylo současně sjednáno odstupné jako finanční kompenzace 

za to, že smlouva nebude realizována, jednalo by se již o institut odstupného 

upravený v § 1992 OZ.424  

 

Pro úplnost je vhodné dodat, že v některých případech může z právní 

úpravy vyplývat požadavek, aby smluvní strany výslovně sjednaly možnost 

odstoupit od smlouvy (vedle standardních důvodů k odstoupení) v určité 

předvídané situaci s tím, že jinak jim toto právo v dané situaci nenáleží. Jako 

příklad lze uvést § 253 odst. 2 insolvenčního zákona, který se zabývá 

možností věřitele odstoupit od smlouvy ve lhůtě 30 dnů od prohlášení 

konkursu, v níž může insolvenční správce odmítnout plnění dosud 

nesplněných smluv o vzájemném plnění. V této ochranné lhůtě nemůže věřitel 

od příslušné nesplněné smlouvy odstoupit, pokud v ní není ujednáno jinak. 

Obdobná úprava platí i v případě řešení úpadku reorganizací 

(srov. § 330a odst. 1, 2 ve spojení s § 253 odst. 2 insolvenčního zákona).425 

 

 

6.4.1. K možnosti stran vyloučit dohodou zákonnou úpravu odstoupení 
od smlouvy  
 

Otázkou, která může mít v praxi velký význam, je, zda je povaha těch 

ustanovení OZ, která upravují zákonné důvody k odstoupení od smlouvy, 

kogentní či nikoliv. Jinými slovy zda je možné, aby smluvní strany mezi sebou 

                                            
424 K tomu viz část 7 této práce. 
425 K odstoupení od smlouvy podle § 253 insolvenčního zákona se relativně obšírně vyjádřil 
Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 29 ICdo 20/2012 ze dne 31. 10. 2014. 
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dohodou vyloučily aplikaci těchto ustanovení a případně si dohodly svůj 

odlišný režim.  

 

OZ oproti předcházející úpravě ObčZ výrazně zdůrazňuje autonomii 

vůle smluvních stran a dispozitivnost jednotlivých ustanovení OZ. 

Jednoznačně to vyjadřuje již § 1 odst. 2 OZ, podle něhož: „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.“426 

 

Na některých místech nicméně OZ stanoví přísnější mantinely smluvní 

svobody stran. Důvodem je zejména potřeba chránit slabší stranu ve 

smluvním vztahu. V této souvislosti je třeba upozornit zejména na 

§ 1812 odst. 2 OZ, podle kterého se k ujednáním odchylujícím se od 

ustanovení zákona stanovených k ochraně spotřebitele nepřihlíží. To platí 

i v případě, že se spotřebitel vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje. 

Z citovaného ustanovení je tedy zřejmé, že z odchylné dohody stran v případě 

spotřebitelských smluv, která by spotřebitele zbavovala práva na odstoupení 

od smlouvy či jej jakkoli omezovala nebo zhoršovala (např. zkrácením 

zákonné lhůty k odstoupení od smlouvy spotřebitele či kladením vyšších 

požadavků na formu tohoto odstoupení apod.) by nevyplývala žádná práva a 

povinnosti a taková dohoda by byla právně bezvýznamná.427  

 

V ostatních případech je situace poněkud složitější. Jednotlivá 

ustanovení OZ přiznávající stranám právo od smlouvy odstoupit budou 

v drtivé většině dispozitivní.428 Relativně jednoznačně lze dospět k závěru, že 

strany mohou jednotlivé případy zákonného odstoupení modifikovat, např. je 

                                            
426 K pojetí dispozitivního práva v OZ blíže viz např. Eliáš, K., K pojetí dispozitivního práva 
v občanském zákoníku. Bulletin advokacie, 2015, č. 9, str. 13 a násl. 
427 Srov. rovněž důvodovou zprávu k § 1812 OZ publikovanou na portálu www.justice.cz, str. 
447 a 448. 
428 Jako příklad kogentního ustanovení by dle mého názoru patrně bylo možné uvést samotný 
§ 2001 OZ zakotvující, že od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to strany, nebo stanoví-li tak 
zákon. Praktický důsledek kogentnosti tohoto ustanovení na možnost odchýlit se od dalších 
ustanovení OZ zakotvujících právo od smlouvy odstoupit je však de facto nulový. 

http://www.justice.cz/
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doplnit o požadavek určité formy, o určité lhůty apod.429 Méně jednoznačné již 

budou ty situace, kdy strany zákonné důvody odstoupení pouze vyloučí, aniž 

by je nahradily svoji jinou smluvní úpravou.  

 

Dřívější judikatura i odborná teorie se k takovému postupu stavěla 

značně odmítavě. V oblasti občanskoprávních závazků se tak dělo zejména 

s odkazem na kogentní § 574 odst. 2 ObčZ, podle něhož byla dohoda, kterou 

se někdo vzdal práv, jež mohou v budoucnosti teprve vzniknout, neplatná. 

Zákonná ustanovení přiznávající právo jedné ze stran odstoupit od smlouvy 

byla přitom stranami vylučována pravidelně v samotné smlouvě, tedy v době, 

kdy právo na odstoupení podle zákona ve většině případů ještě vůbec 

nevzniklo. V odborné teorii proto převažoval názor, že taková dohoda je 

absolutně neplatná pro rozpor s § 574 odst. 2 ObčZ.430 Uvedený závěr se 

objevil i v judikatuře nižších soudů.431 Rovněž pro oblast obchodních závazků 

se judikatura (tentokrát přímo Nejvyššího soudu) postavila k úplnému 

vyloučení možnosti odstoupení od smlouvy dle ObchZ zamítavě, a to pro 

změnu s odkazem na rozpor s dobrými mravy.432 

 

Přes výše uvedené se domnívám, že s ohledem na princip autonomie 

vůle, a to konkrétně smluvní svobody stran, možnost vyloučení určitých 

zákonem stanovených případů k odstoupení od smlouvy paušálně odmítat 

nelze. Pokud se týče pro občanskoprávní vztahy dříve judikovaného rozporu 

s § 574 odst. 2 ObčZ ohledně vzdání se práv, jež mají v budoucnu teprve 

vzniknout, předmětné ustanovení OZ nepřevzal, a proto tato argumentace 

sama o sobě dle mého názoru nadále není relevantní. Pokud OZ stanoví 

nemožnost vzdát se práv, která mají v budoucnu teprve vzniknout, činí tak 
                                            
429 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1194. 
430 Srov. Mikeš, J., Švestka, J. Význam odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti pro 
vlastnictví třetí osoby. Právní rozhledy, 2007, č. 9, str. 319. Obdobně viz Eliáš, K. a kol. 
Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek. § 488-880. 1. vydání. Praha: 
Linde Praha, 2008, str. 2023, či Holub, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 2. svazek. 
2. vydání. Praha: Linde, 2002, str. 1053. 
431 Srov. rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 18 Co 825/99 ze dne 
22. 11. 2000. 
432 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 1043/2004 ze dne 28. 2. 2007. 
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pouze ve vybraných případech, přičemž zákaz vzdání se práva na odstoupení 

od smlouvy mezi ně nepatří.433 Pro závěr o možnosti vzdát se práva na 

odstoupení by bylo rovněž možné podpůrně argumentovat zněním 

§ 1916 odst. 2 OZ, který naopak výslovně připouští možnost vzdát se předem 

písemně svých práv z vadného plnění, tedy i práva na odstoupení od smlouvy 

z důvodu vadného plnění. 

 

V souladu s výše citovaným § 1 odst. 2 OZ a rovněž s přihlédnutím 

k § 547, § 580 odst. 1 a § 588 OZ je však třeba mít na paměti, že při 

odchylných ujednáních stran (a to i odchylných ujednáních týkajících se 

odstoupení od smlouvy) se bude vždy aplikovat korektiv dobrých mravů a 

nově i korektiv veřejného pořádku. Domnívám se, že právě tyto korektivy by 

měly představovat závazné a nepřekročitelné mantinely ve vztahu 

k přípustnosti vyloučení zákonných důvodů k odstoupení od smlouvy (čemuž 

v podstatě odpovídá i výše citovaná judikatura Nejvyššího soudu).  

 

Nepřikláním se však k závěru, že by k této kolizi mělo dojít v každém 

případě vyloučení zákonných důvodů k odstoupení bez jejich současného 

nahrazení vlastními důvody. To platí i s přihlédnutím k obecnému 

výkladovému pravidlu stanovenému v § 574 OZ, že na právní jednání je třeba 

spíše hledět jako na platné než jako neplatné. Dle mého názoru tak bude 

nutné každý případ posuzovat individuálně, a to vždy s přihlédnutím ke 

konkrétnímu kontextu smlouvy a jí založeného závazku.  

 

 O kolizi s dobrými mravy či veřejným pořádkem by poté vůbec nemělo 

být uvažováno v těch případech, kde je vyloučení určitého zákonem 

předpokládaného důvodu k odstoupení od smlouvy alespoň základně 

ospravedlnitelné v kontextu celého závazku (např. s ohledem na povahu, 

rozsah a způsob plnění obou stran), resp. kde takové vyloučení nebude 

zakládat určitou zásadní a ničím neodůvodněnou nerovnováhu v právech a 
                                            
433 Takovým případem je např. § 1755 OZ, podle něhož se nepřihlíží k všeobecnému vzdání 
se námitek proti platnosti smlouvy jednou ze stran, § 2000 odst. 2 OZ, podle něhož se 
nepřihlíží k vzdání se práva na zrušení dlouhodobého závazku, nemožnost zmocnitele vzdát 
se práva na odvolání zmocnění stanovená v § 442 OZ atd.  



197 

povinnostech stran.434 Pokud by naopak smlouva obsahovala například pouze 

jednostranné vyloučení možnosti odstoupit jedné ze stran od smlouvy, a to 

i pro případ flagrantního porušení, kdy by druhá strana byla přes takové 

porušení nucena setrvat v daném závazku v podstatě bez možnosti obrany 

svých práv, lze se ve světle výše uvedeného rozhodnutí Nejvyššího soudu 

přiklonit k závěru o rozporu takového ujednání s dobrými mravy. 

 

 Paušální odmítnutí možnosti vyloučit zákonné důvody k odstoupení od 

smlouvy bez jejich nahrazení vlastní smluvní úpravou nicméně dle mého 

názoru není správné (jakkoli přípustnost takového postupu bude v praxi do 

značné míry omezena právě výše zmiňovanými korektivy dobrých mravů a 

veřejného pořádku). 

 

 

6.5. Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuta, bezúplatnost odstoupení 
od smlouvy 

 

Jak již bylo řečeno v části 6.1.6 výše, platným odstoupením od smlouvy 

strana pouze realizuje své subjektivní právo, jež jí ze smlouvy (nebo přímo ze 

zákona) vyplývá. V této souvislosti je vhodné zmínit se o těch smluvních 

ujednáních, která odstoupení od smlouvy podmiňují určitými zajišťovacími 

právními instituty, v praxi nejčastěji smluvní pokutou, či obecně uhrazením 

určité finanční částky. V praxi se tato ujednání dají rozdělit v podstatě na tři 

základní okruhy, a sice na (i) souběžné sjednání práva na smluvní pokutu a 

odstoupení od smlouvy pro případ porušení povinnosti druhé strany, 

(ii) ujednání práva na odstoupení od smlouvy při současné povinnosti uhradit 

druhé straně určité finanční plnění a (iii) podmínění práva na zaplacení 

smluvní pokuty souběžným odstoupením od smlouvy. 

 

 

                                            
434 Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1194. 
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6.5.1. Ad (i) - k souběžnému sjednání práva na odstoupení od smlouvy a 
smluvní pokuty 
 

Otázka existence nároku na smluvní pokutu v případě souběžného 

odstoupení od smlouvy z důvodu porušení dané povinnosti by v praxi neměla 

činit žádných obtíží. OZ totiž ve svém § 2005 odst. 2 výslovně stanoví, že 

odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty. 

V tomto ohledu vyšel OZ z ObchZ, který obsahoval obdobné ustanovení 

v § 302 ObchZ, a zabránil tím výkladovým sporům, které musel v důsledku 

absence obdobného ustanovení v ObčZ pro oblast občanskoprávních 

závazků složitě překlenovat Nejvyšší soud ve své judikatuře.435  

 

 

6.5.2. Ad (ii) - ke sjednání práva na odstoupení od smlouvy za 
předpokladu zaplacení určité finanční částky 
 

Co nicméně v praxi může (a pravděpodobně i bude) nadále činit 

výkladové problémy, je situace, kdy si strany sjednají pro případ využití práva 

od smlouvy odstoupit povinnost odstupující strany uhradit určitou částku.  

 

Dosavadní (a je třeba říct, že konstantní) judikatura Nejvyššího soudu 

totiž v podstatě jakékoliv provázání odstoupení od smlouvy s povinností 

uhradit druhé straně určitou částku vykládala jako sjednání povinnosti uhradit 

smluvní pokutu pro případ odstoupení od smlouvy, a jako takové jej 

považovala za neplatné ujednání pro rozpor s § 39 ObčZ.436 Důvodem byla 

skutečnost, že smluvní pokutu podle § 544 ObčZ bylo možné sjednat pouze 

pro případ porušení smluvní povinnosti, kterým však odstoupení od smlouvy, 

                                            
435 I pro oblast odstoupení od smlouvy dle ObčZ nakonec Nejvyšší soud dospěl k závěru, že 
nárok na uhrazení smluvní pokuty odstoupením od smlouvy nezaniká. Jednalo se nicméně 
o relativně extenzivní a teoreticky ne zcela jednoznačný výklad, jehož hlavním cílem bylo 
překlenout mezeru v právní úpravě ObčZ (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu 
sp. zn. 33 Odo 131/2003 ze dne 25. 6. 2003). 
436 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Cdon 1398/96 ze dne 31. 3. 1998, 
sp. zn. 25 Cdo 182/2001 ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. 33 Cdo 471/2014 ze dne 26. 3. 2014 či 
aktuální rozhodnutí sp. zn. 28 Cdo 3251/2014 ze dne 3. 3. 2015.  
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jakožto výkon práva, není (zcela shodně stanoví možnost sjednání smluvní 

pokuty pouze pro případ porušení smluvené povinnosti ve svém § 2048 i OZ). 

Proto ujednání stran, jehož skutečným smyslem je sjednání smluvní pokuty 

pro případ výkonu práva v podobě odstoupení od smlouvy a nikoliv pro případ 

porušení smluvní povinnosti, rozhodovací praxe Nejvyššího soudu považuje 

za odporující účelu institutu smluvní pokuty, jak jej stanoví zákon, a tedy za 

absolutně neplatné pro rozpor s účelem zákona podle ustanovení § 39 ObčZ. 

Uvedené závěry byly potvrzeny i Ústavním soudem a zastává je i část 

odborné teorie.437  

 

Dle mého názoru je však třeba výše uvedenou judikaturu Nejvyššího 

i Ústavního soudu podrobit relativně silně kritickému zhodnocení. Tato 

rozhodovací praxe v prvé řadě nedostatečně zohlednila institut odstupného, 

který svoji podstatou směřuje přesně na ty situace, kdy je mezi stranami pro 

případ jednostranného odstoupení od smlouvy, resp. jejího zrušení, sjednáno 

kompenzační finanční plnění strany (k tomuto institutu v podrobnostech viz 

část 7 níže). Uvedená rozhodovací praxe namísto toho považovala sjednané 

plnění svoji podstatou vždy za smluvní pokutu a nikoliv za ujednání 

o odstupném podle § 497 ObčZ,438 aniž by se dostatečně (či dokonce vůbec) 

zabývala tím, zda nebyly naplněny podmínky daného ustanovení.439 

 

Domnívám se přitom, že i v případě, pokud by nebyly naplněny 

podmínky pro aplikaci institutu odstupného, tj. zejména tehdy, pokud již strany 

alespoň částečně ze smlouvy plnily, je výše uvedený paušální výklad 

zastávaný v judikatuře považovat značně formalistický a nezohledňuje 

konkrétní ekonomickou kauzu daného ujednání. Zejména v případě 

komplexnějších závazků (například u větších mezinárodních transakcí apod.) 

je naopak zcela běžné, že si smluvní strany sjednají pro případ odstoupení 

                                            
437 Srov. např. nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 276/99 ze dne 11. 10. 1999, obdobně viz 
Faldyna, F. Hušek, J., Pohl. T. Zajištění a zánik obchodních závazků. 2. vydání. Praha: ASPI, 
2007, str. 70. 
438 V citovaných případech se jednalo o závazky řídící se ObčZ, nikoliv ObchZ. 
439 Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1188. 
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jedné ze stran od smlouvy povinnost uhradit druhé straně určitou 

kompenzační částku i v těch případech, kdy je závazek z této smlouvy 

částečně splněn (jedná se o klasické early termination fee nebo případně 

early cancellation fee). Důvod pro toto ujednání je většinou čistě ekonomický, 

tj. zajistit kompenzaci nákladů druhé strany spojených s tím, že se první 

strana rozhodla smlouvu předčasně ukončit.  

 

Zejména v případě smluvně sjednaných důvodů pro odstoupení od 

smlouvy, které v řadě případů zcela postrádají sankční povahu, takovému 

ujednání dle mého názoru není důvod bránit. Pokud si tak strany ve smlouvě 

například dohodnou, že jedna z nich je kdykoliv v průběhu plnění závazku 

oprávněna od této smlouvy odstoupit, a to bez ohledu na porušení povinností 

druhé strany (a třeba i bez udání důvodu), současně je však pro tyto případy 

povinna uhradit určitou částku kompenzující druhé straně náklady s tím 

spojené, je taková dohoda zcela racionálně zdůvodnitelná a opodstatněná. 

 

OZ výše uvedené situace (s výjimkou ochrany spotřebitele - k tomu viz 

níže) výslovně neřeší. Pokud ještě ze smlouvy nebylo plněno, měla by být 

podle mne daná ujednání (bez ohledu na to, jak jsou ve smlouvě výslovně 

nazván) považována v prvé řadě za ujednání o odstupném podle 

§ 1992 OZ.440 I v případě, že již ze smlouvy některá ze stran byť jen částečně 

plnila, mělo by být předmětné ustanovení vykládáno jako odchýlení se od 

dispozitivní úpravy odstupného.441 To platí tím spíše, že na rozdíl od úpravy 

§ 497 ObčZ (k němuž se vztahovala výše uvedená judikatura) i § 355 ObchZ 

(ve znění ObchZ do 31. 12. 2011), jež byly úpravami kogentními, je 

§ 1992 OZ upravující institut odstupného ustanovením dispozitivním.442  

 

Domnívám se, že eventuálně by dané smluvní ujednání bylo možné 

vykládat jako inominátní ujednání stran v rámci jejich smluvní volnosti, 
                                            
440 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1188. 
441 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1161. 
442 K dispozitivní povaze ustanovení OZ o odstupném blíže viz část 7.1 níže. 
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v žádném případě však jako neplatné sjednání smluvní pokuty pro případ 

odstoupení od smlouvy. Tomu ostatně odpovídá i důvodová zpráva k OZ, 

která v této souvislosti výslovně uvádí: „Ujednají-li si strany, že dlužník zaplatí 

věřiteli určitou částku pro případ, že nastane jiná skutečnost, než je porušení 

smluvní povinnosti, nepůjde sice o smluvní pokutu, nicméně půjde o platné 

ujednání, které se podle okolností posoudí jako ujednání o odstupném, 

případně jako ujednání nepojmenované smluvní klauzule.“443  

 

Pouze v těch případech, kdy je cílem daného ujednání skutečná 

sankce za výkon práva by poté dle mého názoru mohlo být uvažováno o tom, 

že je dané ustanovení neplatné (a to ať již z důvodu nemožnosti vázat 

smluvní pokutu podle § 2048 OZ na výkon práva či z důvodu aplikace 

obecných korektivů v podobě dobrých mravů). Takový závěr koresponduje 

i s obecným výkladovým pravidlem zakotveným v § 574 OZ, podle něhož je 

třeba na právní jednání hledět spíše jako na platné než jako na neplatné. Za 

případ neplatného ujednání ve smyslu výše uvedeného by tak dle mého 

názoru bylo možné považovat například takové ujednání stran, kdy by 

zákonem stanovené právo na odstoupení od smlouvy při podstatném 

porušení povinností druhé strany bylo zcela bez ekonomického opodstatnění 

sankcionováno smluvní pokutou (tím spíše v případě, kdy by se takové 

ujednání mělo aplikovat pouze ve vztahu k jedné smluvní straně).  

 

S ohledem na výše uvedenou ustálenou rozhodovací praxi a rovněž 

s přihlédnutím k tomu, že OZ oproti úpravě ObčZ či ObchZ neobsahuje 

žádnou zásadní změnu, která by danou judikaturu měla vyvrátit, je nicméně 

v případě sjednání hrazení finanční kompenzace pro případ odstoupení od 

smlouvy i nadále nutná maximální obezřetnost stran. Zejména lze doporučit, 

aby ze smlouvy výslovně vyplývalo, že se nejedná o sjednání smluvní pokuty 

jakožto sankce, avšak o sjednání odstupného, resp. případně obdobného 

inominátního plnění pro případ, kdy ze smlouvy bylo již alespoň jednou 
                                            
443 Možnost takového výkladu ostatně výslovně připustil i sám Nejvyšší soud v některých ze 
svých dřívějších rozhodnutí k dané problematice (srov. zejména rozhodnutí 
sp. zn. 3 Cdon 1398/96 ze dne 31. 3. 1998) a zmínil jej i Ústavní soud (viz nález 
sp. zn. 182/01 ze dne 30. 11. 2001). 
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stranou plněno. Současně je přitom vhodné uvést i ekonomickou kauzu 

takového ujednání (pokud to bude možné). Ani přes tato opatření nicméně 

nelze zcela vyloučit riziko, že by soudy mohly setrvat na paušálním 

posuzování takovýchto ujednání jako ujednání o smluvní pokutě pro případ 

odstoupení od smlouvy, a tedy tato ujednání považovat za neplatná (a to i za 

absolutně neplatná ve smyslu § 588 OZ).  

 

Pro úplnost je třeba dodat, že výše uvedené závěry je třeba korigovat 

ve vztahu ke spotřebitelským smlouvám, u nichž OZ ve svém § 1818 za 

účelem provedení příslušných směrnic výslovně stanoví, že: „Má-li spotřebitel 

právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení tohoto dílu [...] s právem 

odstoupit od smlouvy nelze spojit postih.“ Prováděné směrnice v této 

souvislosti zmiňují oprávnění spotřebitele odstoupit od smlouvy bez vzniku 

jiných než ve směrnici předpokládaných nákladů nebo bez sankcí (včetně 

smluvní pokuty).444 S ohledem na to lze uzavřít, že v případě spotřebitelských 

smluv, na něž dopadá citované ustanovení, bude sjednání finanční 

kompenzace pro případné dřívější odstoupení od smlouvy spíše nepřípustné, 

a to i v případě, pokud by z něj vyplýval čistě kompenzační (a nikoliv sankční) 

charakter (k rozsahu aplikovatelnosti tohoto ustanovení blíže viz část 6.10 

níže).  

 

 

6.5.3. Ad (iii) - k podmínění práva na smluvní pokutu současným 
odstoupením od smlouvy  
 

 V praxi dochází i k případům, kdy strany ve smlouvě sjednají smluvní 

pokutu pro případ porušení určité smluvní povinnosti jedné strany, zároveň 

však vznik tohoto práva podmíní tím, že druhá strana od smlouvy současně 

od smlouvy odstoupí. Dosavadní rozhodovací praxe Nejvyššího soudu je 

                                            
444 Srov. zejména čl. 9 odst. 1 ve spojení s čl. 13 a 14 směrnice 2011/83/EU o právech 
spotřebitelů, čl. 6 odst. 1 směrnice 2002/65/ES o uvádění finančních služeb pro spotřebitele 
na trh na dálku nebo čl. 8 odst. 2 směrnice 2008/122/ES o ochraně spotřebitele ve vztahu 
k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), 
o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně.  
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v tomto smyslu zcela jednoznačná. I v těchto případech totiž platí, že smluvní 

pokuta musí být vázána pouze na porušení smluvní povinnosti a nikoliv na 

výkon subjektivního práva, kterým je odstoupení od smlouvy. Subjektu, který 

smlouvu neporušil, dle uvedené rozhodovací praxe nemůže být upřena 

možnost volby mezi uplatněním práva na odstoupení od smlouvy a mezi 

setrváním v závazkovém právním vztahu (při vzniku práva na uhrazení 

smluvní pokuty) i přesto, že druhá strana porušila nějakou svoji smluvní 

povinnost, přičemž toto jeho právo volby nesmí být nijak omezováno.445 

 

Dle mého názoru lze i v uvedeném případě pochybovat o tom, zda 

uvedený výklad Nejvyššího soudu není příliš paušální a zbytečně omezující 

smluvní svobodu stran. Na druhé straně nicméně souhlasím s tím, že oproti 

případům popsaným ad (ii) výše lze u podobných ujednání jen těžko 

překlenout skutečnost, že se jedná o smluvní pokutu (stěží zde půjde 

argumentovat, že se jedná o určitou inominátní finanční kompenzaci), která je 

poté v rozporu s § 2048 OZ navázána nikoliv pouze na porušení smluvené 

povinnosti, avšak i na výkon práva odstoupit od smlouvy. S ohledem na 

předmětnou ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu i znění § 2048 OZ se tak 

přikláním spíše k závěru, že předmětná ujednání bude třeba nadále 

považovat za neplatná, a to případně i za absolutně neplatná ve smyslu 

§ 588 OZ. 

 

 

6.6. K promlčení práva na odstoupení od smlouvy 
 

Dosavadní konstantní judikatura Nejvyššího soudu týkající se 

odstoupení od smlouvy podle § 48 ObčZ považovala právo na odstoupení od 

smlouvy za právo majetkové, jež se promlčuje v tříleté promlčecí lhůtě, která 

počíná běžet dnem, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé podle 

                                            
445 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Odo 111/2004 ze dne 31. 8. 2004, 
sp. zn. 33 Cdo 1216/2010 ze dne 31. 8. 2011 či sp. zn. 33 Cdo 1433/2013 ze dne 
12. 12. 2013. 
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§ 101 ObčZ.446 Jakkoli v odborné teorii nejsou závěry o majetkové povaze 

práva na odstoupení od smlouvy (jakožto práva k určitému právnímu jednání) 

přijímány jednoznačně, lze patrně očekávat, že judikatura na uvedeném 

výkladu bude setrvávat i nadále (když OZ v tomto ohledu nezavádí žádnou 

změnu).447  

 

V této souvislosti je vhodné poukázat rovněž na judikaturu týkající se 

odstoupení od obchodních závazků podle ObchZ. Nejvyšší soud totiž dospěl 

k závěru, že pokud bylo důvodem odstoupení od smlouvy porušení závazku, 

uplatní se při určení počátku běhu promlčecí lhůty zvláštní ustanovení 

§ 393 odst. 1 ObchZ (týkající se práv vzniklých z porušení povinnosti) a nikoliv 

obecné ustanovení § 391 odst. 2 ObchZ (týkající se práv uskutečnit určitý 

právní úkon).448 Tyto závěry byly rovněž obecně akceptovány v komentářové 

literatuře.449  

 

OZ nicméně výše uvedené rozdělování běhu promlčecí lhůty v ObchZ 

nepřevzal, a proto ve vztahu k počátku běhu promlčecí lhůty pro uplatnění 

práva na odstoupení od smlouvy bude třeba (obdobně jako v dosavadním 

§ 101 ObčZ) vyjít z § 619 odst. 1 OZ, podle něhož: „Jedná-li se o právo 

vymahatelné u orgánu veřejné moci, počne promlčecí lhůta běžet ode dne, 

kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.“ V této souvislosti je třeba poukázat na 

to, že pokud si strany sjednají, že mohou od smlouvy odstoupit kdykoliv 

během trvání závazku, a to i bez udání důvodu, bude takové právo na 

                                            
446 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Odo 633/2003 ze dne 9. 12. 2004, 
sp. zn. 30 Cdo 2047/2006 ze dne 16. 1. 2007 či aktuální rozhodnutí sp. zn. 28 Cdo 2733/2014 
ze dne 11. 11. 2014. 
447 K promlčení práva na odstoupení od smlouvy shodně se závěry Nejvyššího soudu např. 
viz Mikeš, J., Švestka, J. Odstoupení od smlouvy ve vztahu ke kupní smlouvě o převodu 
nemovitosti. Právní rozhledy, 2000, roč. 8, č. 7, str. 284. Určité pochybnosti v tomto ohledu 
naopak vyslovuje i J. Šilhán in Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. 
Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1194. 
K problematice promlčení práva na jednostranné právní jednání se detailně vyjádřil 
i K. Svoboda in Svoboda, K. K promlčení osobnostních práv a práva uskutečnit jednostranný 
právní úkon. Právní rozhledy 2012, č. 21, str. 761 a násl. 
448 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 2640/2011 ze dne 29. 7. 2013. 
449 Viz Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 3. díl, § 261 – 408, Praha: Linde 
Praha a. s, 1996, str. 489 a 493). Obdobně viz Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a 
kol.:Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 1058. 
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odstoupení od smlouvy dle mého názoru de facto nepromlčitelné. Opačný 

výklad by zcela odporoval smyslu a povaze takového ujednání a výkon 

daného práva by fakticky omezil pouze na dobu běhu promlčecí lhůty. 

Jakkoliv si strany mohou promlčecí lhůtu v souladu s § 630 OZ prodloužit až 

na 15 let, nemusí být tato lhůta, zejména u dlouhodobých kontraktů, vždy 

dostačující (k tomu srov. rovněž část 8.3 níže týkající se promlčení práva 

vypovědět závazky k opakujícímu se či trvajícímu plnění ze smluv uzavřených 

na dobu neurčitou).  

 

Dále upozorňuji i na § 610 odst. 2 OZ, podle něhož platí, že: „Jsou-li si 

strany povinny vrátit, co nabyly podle neplatné smlouvy nebo ze zrušeného 

závazku, přihlédne soud k námitce promlčení, jen pokud by promlčení mohla 

namítnout i druhá strana.“ Jedná se o standardní ustanovení reagující na 

skutečnost, že jednotlivá dílčí plnění ze zrušeného závazku se mohou 

promlčovat rozdílně, a bylo by proto v rozporu se zásadou rovnosti stran, aby 

jedna z nich byla možností namítnout promlčení oproti druhé straně 

bezdůvodně zvýhodněna. Obdobné ustanovení obsahovala i předcházející 

právní úprava.450  

 

V neposlední řadě je pak vhodné poukázat na to, že v některých 

případech, jako tomu bude typicky u odstoupení spotřebitele 

§ 1846 odst. 1 OZ, je pro uplatnění práva na odstoupení stanovena konkrétní 

prekluzivní lhůta. 

 

 

6.7. Právní účinky odstoupení od smlouvy 
 
 Základním ustanovením upravujícím účinky odstoupení je 

§ 2004 odst. 1 OZ, který stanoví, že: „Odstoupením od smlouvy se závazek 

zrušuje od počátku.“ V § 2005 poté OZ stanoví:  

                                            
450 Srov. § 107 odst. 3 ObčZ. 
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„(1) Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a 

povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. 

(2) Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty 

nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé 

z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 

zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu 

řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani 

zajištění.“ 

 

 Z výše uvedených ustanovení je zřejmé, že OZ při stanovení účinků 

odstoupení od smlouvy vychází z kombinace dosavadní úpravy ObčZ a 

ObchZ, kterou doplňuje i o určité nové prvky.451 Z ObčZ nová úprava přebírá 

zejména zrušení závazku ex tunc, tj. od jeho počátku, z ObchZ poté v ObčZ 

tolik chybějící ustanovení ohledně práv a smluvních ujednání, která 

odstoupením od smlouvy nezanikají. Současně OZ připojuje určité nové 

prvky, jako je například výslovná ochrana práv třetích osob nabytých v dobré 

víře (což je otázka, která byla v judikatuře Nejvyššího a Ústavního soudu za 

dřívější úpravy předmětem mnoha sporů, a to zejména v souvislosti 

s odstoupením od kupní smlouvy o převodu nemovitosti - k tomu viz část 6.8 

níže). 

 

 V souladu s § 2004 odst. 1 OZ předně platí, že odstoupením od 

smlouvy se závazek zrušuje od počátku. OZ se v tomto případě odlišuje od 

evropských unifikovaných kodexů, které jsou naopak založeny na možnosti 

odstoupení od smlouvy (resp. jejího ukončení) s účinky ex nunc (srov. 

čl. 9:305 PECL, čl. III.–3:509 (1) DCFR či čl. 7.3.5 Zásad UNIDROIT).  

 

 OZ se odchýlil od dosud užívané koncepce zrušení smlouvy 

(§ 48 odst. 2 ObčZ), resp. zániku smlouvy (§ 349 odst. 1 ObchZ) a naopak 

                                            
451 Ačkoliv dle důvodové zprávy k § 2001 až § 2005 OZ publikované na portálu www.justice.cz 
se osnova inspiruje pojetím obsaženém v ObchZ (s přihlédnutím k zahraničním úpravám), ve 
skutečnosti se dle mého názoru jedná o úpravu prolínající obě úpravy dosavadních kodexů 
(viz např. účinky odstoupení ex tunc, chybějící úprava vypořádání stran po odstoupení od 
smlouvy a postup dle zásad bezdůvodného obohacení apod. - k tomu blíže viz níže). 

http://www.justice.cz/
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výslovně hovoří o zrušení závazku. Dle mého názoru je nově zvolený koncept 

správný. Již u předchozí úpravy bylo ostatně nutné pojem zrušení (zánik) 

smlouvy vykládat ve smyslu zrušení (zániku) závazku, jenž byl touto smlouvou 

založen, tedy konkrétně ve smyslu zániku práv a povinností smluvních stran, 

která tvoří obsah tohoto závazku.452 Tomu poté výslovně odpovídá 

§ 2005 odst. 1 OZ, který výslovně stanoví, že odstoupením od smlouvy 

zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tento účinek je přitom 

trvalý a tudíž se práva a povinnosti smluvních stran neobnoví, ani kdyby 

důvody vedoucí k odstoupení v budoucnu odpadly. Pokud by strany chtěly 

obnovit zrušený závazek, bylo by nutné za tímto účelem uzavřít novou 

smlouvu.453 

 

 Přijetím OZ konečně došlo k odstranění dlouho kritizované dichotomie 

úpravy odstoupení od smlouvy v ObčZ s účinky ex tunc a ObchZ s účinky 

ex nunc. Přestože praktické důsledky takto zásadního rozdílu v účincích 

odstoupení v praxi nebyly tak velké, jak by se na první pohled mohlo zdát 

(neboť i v případě zrušení smlouvy ex nunc dle ObchZ byla v § 351 odst. 2 

zakotvena restituční povinnost ve vztahu k veškerému doposud poskytnutému 

plnění smluvních stran, čímž se rozdíl oproti odstoupení s účinky ex tunc a 

následnému vypořádání na základě bezdůvodného obohacení dle ObčZ do 

značné míry stíral), jednalo se bezesporu o situaci zcela nežádoucí.454 

 

 V této souvislosti je nicméně nutné zdůraznit, že v rámci smluvní 

volnosti stranám nic nebrání v tom, aby účinky odstoupení upravily odchylně 

od úpravy OZ, a tedy například s účinky ex nunc. Tím by se rovněž do značné 

míry setřel rozdíl mezi odstoupením od smlouvy a výpovědí smlouvy, kdy 

závazek zaniká uplynutím výpovědní doby (tj. ex nunc - k tomu blíže viz část 

                                            
452 Obdobně hovoří o nesprávnosti terminologie ukončení smlouvy (která byla mimochodem 
použita i v části III. PECL) komentář k DCRF (srov. komentář k čl. III.-5:101 DCFR dostupný 
na http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf). DCRF obdobně 
jako OZ vychází z premisy, že odstoupením od smlouvy se neruší smlouva, ale jí založený 
závazek. 
453 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V (§ 1721 - 2520). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 524. 
454 K vypořádání stran po odstoupení od smlouvy podle OZ viz část 6.9 níže. 
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8.1 níže). Rovněž je třeba zohlednit zvláštní úpravu odstoupení od smlouvy při 

částečném plnění smlouvy a při nepřetržité či opakované činnosti obsaženou 

v § 2004 odst. 2 a 3 OZ, která v těchto případech obecné účinky odstoupení 

ex tunc značně relativizuje (k tomu v podrobnostech viz část 6.7.1 níže).  

 

 Obdobně jako dosavadní § 351 ObchZ i OZ ve svém § 2005 obsahuje 

pravidlo, že odstoupením od smlouvy nezanikají všechna práva a povinnosti 

stran tvořících obsah zrušujícího se závazku. Přetrvání určitých práv a 

povinností i po odstoupení od smlouvy je standardem i v evropských 

unifikačních kodexech (viz např. čl. 9:305 PECL, čl. III.-3:509 DCRF či 

čl. 7.3.5 Zásad UNIDROIT). OZ v prvé řadě výslovně stanoví, že odstoupením 

nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře (k této problematice v 

podrobnostech viz část 6.8.1 níže). Dále odstoupením od smlouvy není 

dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty. Tím je třeba rozumět, že pokud 

před odstoupením od smlouvy vzniklo straně právo na uhrazení smluvní 

pokuty v důsledku porušení určité smluvní povinnosti, toto právo odstoupením 

nezaniká.  

 

 Dle mého názoru se přitom porušení povinnosti vedoucí ke vzniku 

nároku na smluvní pokutu nemusí vždy shodovat s porušením povinnosti 

vedoucím ke vzniku nároku na odstoupení od smlouvy. Byť tomu tak v praxi 

pravidelně bude, lze si jistě představit i situace, kdy dojde z jedné strany 

najednou (či i s určitým časovým odstupem) k porušení více smluvních 

povinností (často může jít i o na sebe navazující porušení jednotlivých 

provázaných povinností), přičemž právo na odstoupení od smlouvy a právo na 

zaplacení smluvní pokuty budou navázány na rozdílná porušení těchto 

povinností. I v tomto případě dikce OZ nestanoví důvod pro jiný výklad, než že 

právo na zaplacení smluvní pokuty odstoupením nebude dotčeno.  

 

 Samotné ujednání o smluvní pokutě by po odstoupení od smlouvy dle 

mého názoru do budoucna nemělo vyvolávat již žádné další účinky. Z tohoto 

důvodu by nemělo být možné domáhat se nároku na uhrazení těch částí 

smluvní pokuty, jenž by měl vzniknout až po účinnosti odstoupení od 
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smlouvy.455 To je významné zejména v případě sjednání smluvní pokuty 

zvětšující se v čase (např. za každý den prodlení se splněním povinnosti 

apod.). Na podporu výše uvedeného závěru lze poté argumentovat i tím, že 

prodlení dlužníka bude ukončeno v okamžiku zániku závazku v důsledku 

účinného odstoupení od smlouvy. 

 

 Obdobně se odstoupení od smlouvy nedotýká pouze těch úroků 

z prodlení, které se staly splatnými před účinností odstoupení. To relativně 

jednoznačně vyplývá ze samotného znění § 2005 odst. 2 OZ hovořícím pouze 

o dospělých úrocích z prodlení.456 Další úroky z prodlení po odstoupení od 

smlouvy již narůstat nemohou, neboť odstoupením od smlouvy dojde 

současně k ukončení prodlení dlužníka. 

 

 Odstoupení od smlouvy se dále v souladu s § 2005 odst. 2 OZ 

nedotýká práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti.457 

Stejně jako v případě smluvní pokuty se dle mého názoru ve většině případu 

bude jednat o stejné porušení smluvní povinnosti, jaké bylo důvodem 

k odstoupení od smlouvy (jakkoli to nemusí být vždy pravidlem). V této 

souvislosti rovněž vyvstává otázka, zda bylo cílem zákonodárce vymezit 

účinky odstoupení od smlouvy v § 2005 odst. 2 výslovně ve vztahu ke škodě 

(tj. majetkové újmě), nebo zda se jedná spíše o jeho nedůslednost s tím, že 

by se uvedené ustanovení mělo aplikovat i na nemajetkovou újmu vzniklou 

porušením smluvních povinností. Definitivní rozřešení této otázky přinese 

patrně až rozhodovací praxe, s ohledem na účel § 2005 odst. 2 OZ se 

nicméně přikláním k závěru, že by se odstoupení od smlouvy nemělo týkat ani 

práva na odčinění nemajetkové újmy ve smyslu § 2951 odst. 2 OZ.458  

 
                                            
455 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1218. 
456 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V (§ 1721 - 2520). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 526. 
457 Obdobně viz dosavadní § 351 odst. 1 ObchZ. 
458 Obdobný závěr již byl vysloven i v části odborné teorie - viz Hulmák, M. a kol.: Občanský 
zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2014, str. 1218. 
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Právo na náhradu škody bude nejčastěji náležet smluvní straně, která 

od smlouvy odstupuje a které v důsledku porušení právní povinnosti druhou 

smluvní stranou vznikla škoda. Podle mne však nelze vyloučit ani opačnou 

situaci, tedy kdy škoda vznikla straně, která od smlouvy neodstupuje. Může se 

tak stát typicky v situaci, kdy jedna ze stran poruší svoji smluvní povinnost, 

v důsledku čehož vznikne druhé straně škoda, a následně se rozhodne 

odstoupit od smlouvy (ať již v důsledku současného porušení určitých 

smluvních povinností druhé strany či na základě jiného smluveného důvodu 

pro odstoupení). I na tyto případy je třeba aplikovat ustanovení o tom, že 

odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody. Na druhé straně 

je nicméně třeba pamatovat na to, že samotné odstoupení od smlouvy je vždy 

výkonem subjektivního práva a nikoliv porušením povinnosti, a jako takové 

tedy nemůže být samo o sobě právním úkonem způsobilým vyvolat škodu.459  

 

 Odstoupení od smlouvy se podle § 2005 odst. 2 OZ dále nedotýká těch 

smluvních ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po 

odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.460 

V případě ujednání o řešení sporů se bude jednat zejména o ujednání 

obsahující volbu soudu (typicky prorogaci podle § 89 občanského soudního 

řádu) či rozhodčí doložky podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení, 

ve znění pozdějších předpisů (jež jsou nicméně dle tohoto zákona 

samostatnými rozhodčími smlouvami). Odstoupení od smlouvy by se v této 

souvislosti dle mého názoru nemělo dotknout ani ujednání o volbě práva 

v souladu s § 87 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 

soukromém.  

 

 Pokud jde o další ujednání, která mají vzhledem ke své povaze přetrvat 

i po odstoupení, lze doporučit, aby je smluvní strany pro vyloučení 

pochybností ve smlouvě výslovně označily. V opačném případě budou mezi 

stranami pravidelně vznikat spory ohledně rozsahu těchto přetrvávajících 

ustanovení. Přikláním se přitom k závěru, že povaha přetrvávajících 
                                            
459 K tomu v podrobnostech viz část 6.5 a násl. výše. 
460 Obdobně viz dosavadní § 351 odst. 1 ObchZ. 
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ustanovení by měla být vždy objektivně seznatelná s přihlédnutím ke 

konkrétním skutečnostem s tím, že nebude záležet na subjektivních 

náhledech jednotlivých smluvních stran.461  

    

 Ujednání, která mají vzhledem ke své povaze přetrvat i po odstoupení 

od smlouvy (a to případně i bez výslovného označení smluvními stranami), 

může být celá řada. Dle mého názoru se v praxi typicky může jednat (nad 

rámec výše uvedených ustanovení o řešení sporů a volbě právního režimu) 

o povinnost zachovávat mlčenlivost i po ukončení závazku, o smluvní 

ustanovení zakotvující zvláštní režim vypořádání stran pro případ odstoupení 

od smlouvy odchylný od zákonem předpokládaného způsobu vypořádání 

(k tomu viz část 6.9 níže), o aplikaci konkurenční doložky na určité období po 

ukončení závazku či o provedení určitých opatření majících za cíl eliminovat 

možné negativní ekonomické dopady odstoupení od smlouvy na práva stran.  

 

 OZ ve svém § 2005 odst. 2 na rozdíl od § 351 odst. 1 ObchZ výslovně 

neuvádí, že odstoupení od smlouvy se nedotýká rovněž těch ujednání, u nichž 

se tak dohodly smluvní strany. To může být významné zejména ve vztahu 

k těm ustanovením, z jejichž povahy by sice nebylo možné bez dalšího 

dovodit jejich přetrvání i po odstoupení, u nichž se však strany na jejich 

nedotčení odstoupením od smlouvy přesto dohodly. Mám však za to, že 

možnost takové dohody vyplývá z obecného principu dispozitivnosti 

jednotlivých ustanovení závazkového práva zakotveného v § 1 odst. 2 OZ.462 

S ohledem na tento základní princip by nebylo koncepční v § 2005 odst. 2 OZ 

dispozitivnost předmětného ustanovení opětovně zdůrazňovat.  

 

 V této souvislosti je otázkou, zda je možnost stran dohodnout se na 

přetrvávajících ustanoveních nějak omezena. Domnívám se, že s ohledem na 

zásadu smluvní volnosti stran by tomu principiálně být nemělo s tím, že 

případné excesy bude možné řešit individuálně skrz obecné korektivy dobrých 
                                            
461 Shodně viz Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. II. díl. 
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 1437. 
462 Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1218. 
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mravů či veřejného pořádku. Těmito excesy by mohly být zejména situace, 

kdy by ustanovení nedotčená odstoupením od smlouvy byla ve zcela zjevném 

nepoměru vůči jednotlivým smluvním stranám, například pokud by jedna 

strana i po odstoupení v podstatě musela nadále plnit své povinnosti, zatímco 

druhá strana by byla dalšího plnění zbavena. Výrazněji se tato omezení 

projeví zejména v případě spotřebitelských smluv, jejich aplikace však není 

vyloučena ani v případě podnikatelských vztahů. 

 

 Pro úplnost lze doporučit, aby v případě věci zapsané ve veřejném 

seznamu (typicky v katastru nemovitostí) strany již ve smlouvě zakotvily 

příslušný postup vedoucí po odstoupení od smlouvy k uvedení stavu zápisu 

v příslušném veřejném seznamu do souladu se skutečností, a to včetně 

podpisu příslušných potřebných souhlasných prohlášení, potvrzení, návrhů 

apod. (k tomu v podrobnostech viz část 6.9.1 níže).  

 

 Podle § 2005 odst. 2 OZ se odstoupení od smlouvy nově výslovně 

nedotýká ani zajištění dluhu. Typicky půjde o zajištění prostřednictvím 

zástavního práva, ručení, zajišťovacích směnek apod. V obchodních vztazích 

byla tato skutečnost dosud výslovně stanovena v § 506 ObchZ pro případ 

odstoupení věřitele od úvěrové smlouvy. Rozhodovací praxe Nejvyššího 

soudu v této souvislosti dospěla k závěru, že toto přetrvávající zajištění nově 

zajišťuje modifikovanou povinnost dlužníka vrátit veškerou dlužnou částku 

i s úroky ve smyslu § 506 ObchZ.463 Přestože OZ na rozdíl od § 506 ObchZ 

neobsahuje zvláštní způsob vypořádání po odstoupení (k tomu 

v podrobnostech viz část 6.9 níže), domnívám se, že lze analogicky dojít 

k závěru, že přetrvávající zajištění by mělo nově zajišťovat závazky spojené 

s vypořádáním stran po odstoupení dle zásad bezdůvodného obohacení (či 

případně dle smluveného odlišného režimu).464 V opačném případě by 

zákonná úprava ztratila svůj smysl, neboť přetrvávající zajištění by se mohlo 

                                            
463 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 2851/99 ze dne 15. 3. 2000, 
sp. zn. 29 Cdo 2606/2000 ze dne 10. 10. 2001 či 33 Cdo 2878/2008 ze dne 18. 2. 2010. 
464 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1218. 
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vztahovat maximálně na úzkou skupinu přetrvávajících povinností smluvních 

stran, které odstoupením nezanikly. 

 

 V neposledním případě je třeba upozornit na účinky odstoupení od 

smlouvy v případě tzv. závislých smluv. Podle § 1727 OZ platí, že: „Plyne-li 

z povahy několika smluv nebo z jejich účelu známého stranám při uzavření 

smlouvy, že jsou na sobě závislé, je vznik každé z nich podmínkou vzniku 

ostatních smluv. Zánik závazku z některé z nich bez uspokojení věřitele 

zrušuje ostatní závislé smlouvy, a to s obdobnými právními účinky.“ V souladu 

s výše uvedeným ustanovením tedy odstoupení od jedné ze vzájemně 

závislých smluv zrušuje ex tunc (pokud si strany nesjednají něco jiného) 

i závazky založené ostatními závislými smlouvami.  

 

 Dodejme ještě, že ačkoliv o tom § 1727 OZ výslovně nehovoří, může 

být závislost smluv i jednostranná. Typicky se bude jednat o případy, kdy je 

mezi stranami sjednán hlavní závazek a k němu závislou smlouvou připojen 

další vedlejší závazek logisticky navazující na závazek hlavní. Odstoupením 

od hlavní smlouvy se v souladu s § 1727 OZ ruší i závazek ze závislé vedlejší 

smlouvy, nikoliv však naopak, neboť hlavní smlouva není na navazujícím 

kontraktu nijak závislá.465 V neposlední řadě je třeba zohlednit i zvláštní 

úpravu účinků odstoupení od závislých smluv v případě vymezených 

spotřebitelských smluv (k tomu viz část 6.10 níže). 

 

 

6.7.1. K odstoupení od smlouvy při částečném plnění a při nepřetržité či 
opakované činnosti 

 

 V souladu s § 2004 odst. 2 OZ platí, že pokud již dlužník zčásti plnil, 

může věřitel odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění (k částečnému 

plnění blíže viz část 4.2.2 výše). Nemá-li však částečné plnění pro věřitele 

význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Obdobné 

                                            
465 Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 44. 
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pravidlo obsahoval i § 347 ObchZ. Ustanovení týkající se odstoupení 

v případě částečného a dělitelného plnění stanoví i evropské unifikační 

kodexy (srov. čl. 9:302 PECL či čl. III.-3:506 DCFR). 

 

 Výše uvedené ustanovení zmírňuje účinky odstoupení ex tunc a 

umožňuje zachovat „právnost“ již částečně provedeného plnění v těch 

případech, kde je takový postup racionální. Předmětné ustanovení rovněž 

navazuje na § 1930 odst. 2 OZ, podle něhož musí věřitel přijmout, dlužníkem 

nabízené částečné plnění, neodporuje-li to povaze závazku nebo účelu 

smlouvy, pokud tento účel musel být dlužníku alespoň zřejmý (k tomu blíže viz 

část 4.2.2 výše). Oproti předcházející úpravě ObchZ nicméně 

v § 2004 odst. 2 OZ dochází k určitému drobnému posunu, kdy OZ na rozdíl 

od ObchZ neumožňuje věřiteli odstoupit od celého plnění vždy při podstatném 

porušení smlouvy a jediným rozhodujícím kritériem tak zůstává racionalita 

částečného plnění z pohledu věřitele. K této drobné změně nemám žádné 

připomínky, navíc je třeba zohlednit, že strany si v rámci smluvní volnosti 

mohou sjednat úpravu odlišnou.  

 

 V každém případě lze očekávat, že situací, kdy částečné plnění nebude 

mít pro věřitele význam, a kdy tedy odstoupením od smlouvy zanikne jí 

založený závazek v celém rozsahu, bude v praxi relativně velké množství. 

Obecně lze předpokládat, že částečné plnění může mít pro věřitele význam 

zejména v případě peněžitých plnění či určitých druhově určených 

generických plnění (např. dodání určité nahraditelné komodity apod.).466 

I v těchto případech nicméně bude nutné vyjít z konkrétních okolností daného 

případu a kontextu a účelu celého závazku, neboť ani taková plnění pro 

věřitele význam mít nemusí a naopak pro něj mohou být i nevýhodná. 

Veškeré okolnosti je přitom vždy nutné posuzovat objektivně. Samotný 

                                            
466 Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1212. 
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subjektivní názor strany odstupující od smlouvy v této souvislosti není 

dostačující.467 

 

 OZ ve svém § 2004 odst. 3 dále obsahuje zvláštní pravidla týkající se 

odstoupení od smlouvy zavazující přinejmenším jednu stranu k nepřetržité či 

opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění. V těchto případech 

může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna, přičemž 

výjimkou jsou opět situace, kdy již přijatá dílčí plnění sama o sobě nemají pro 

věřitele význam. Pokud se týká rozdílu mezi postupným dílčím plněním dle 

§ 2004 odst. 3 OZ a částečným plněním dle § 2004 odst. 2 OZ, lze plně 

odkázat na část 4.2.2 výše.  

 

Pro úplnost je vhodné dodat, že zakotvením uvedeného pravidla se dle 

mého názoru do značné míry vyřešila otázka diskutovaná dříve v souvislosti 

s § 517 ObčZ, tj. zda v případě plnění ve splátkách může věřitel při 

nezaplacení jedné ze splátek odstoupit jen od příslušné splátky, s níž je 

dlužník v prodlení, či od celé smlouvy. V odborné teorii v této souvislosti 

převládal názor, že pokud bylo plnění sjednáno ve splátkách, netýká se 

prodlení dlužníka s plněním jedné splátky dalších teprve v budoucnu 

splatných splátek, a odstoupení se tak může týkat jen splátky, s níž je dlužník 

v prodlení.468 Odstoupit od celé smlouvy věřitel podle tohoto názoru mohl 

pouze tehdy, pokud by byla pro tento případ sjednána tzv. „ztráta výhody 

splátek“ podle ustanovení § 565 ObčZ, protože jedině tehdy se stává splatnou 

celá pohledávka a dlužník se dostává do prodlení i vzhledem ke zbylým 

splátkám. 

 

Oproti tomu podle názoru Nejvyššího soudu byl předpoklad odstoupení 

od smlouvy podle § 517 odst. 1 ObčZ, tedy včasné nesplnění dluhu, dán 

                                            
467 Shodně viz Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. II. díl. 
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 1431. 
468 Srov. Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460-
880. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 1394 či Eliáš, K. a kol. Občanský 
zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek. § 488-880. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 
2008, str. 1482. 
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v případě plnění v dohodnutých splátkách již nezaplacením dohodnuté splátky 

včas, a to bez ohledu na to, zda bylo či nebylo dohodnuto, že věřitel má právo 

pro nesplnění některé splátky žádat zaplacení celé pohledávky.469 Existence 

dojednané „ztráty výhody splátek“ ve smyslu ustanovení § 565 ObčZ by měla 

podle názoru Nejvyššího soudu vliv pouze v případě, že by se věřitel rozhodl 

splnění dluhu vymáhat, pro odstoupení od smlouvy je však její sjednání či 

nesjednání zcela irelevantní. Dle Nejvyššího soudu tak záleželo jen na věřiteli, 

zda se rozhodne pro odstoupení od smlouvy pouze ohledně části dělitelného 

plnění, se kterou je dlužník v prodlení, nebo pro odstoupení od celé smlouvy. 

 

Dle mého názoru je v této souvislosti třeba zdůraznit, že rozhodujícím 

bude v prvé řadě vždy dohoda stran, když ty si ve smlouvě mohou pro případ 

prodlení se zaplacením jedné ze splátek sjednat svůj vlastní režim. Pokud by 

však smlouva v tomto ohledu neobsahovala zvláštní ujednání, osobně se ve 

světle pravidla zakotveného v § 2004 odst. 3 OZ domnívám, že věřitel by měl 

být vždy oprávněn odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, tj. i ve vztahu 

k budoucím dosud nesplněným splátkám, a to bez ohledu na sjednání či 

nesjednání ztráty výhody splátek ve smyslu § 1931 OZ. Odstoupit od celé 

smlouvy, tj. i zpětně ve vztahu k dříve poskytnutým splátkám, poté věřitel 

bude oprávněn pouze za předpokladu, že pro něj přijatá dílčí plnění nebudou 

mít význam (viz výše). 

 

 

6.8. Odstoupení od smlouvy a ochrana dobré víry, translační 
v. věcněprávní účinky odstoupení od smlouvy  

 

 Za účinnosti ObčZ byla v odborné veřejnosti vedena velmi intenzivní 

diskuze ohledně účinků odstoupení od kupní smlouvy o převodu nemovitosti. 

Tato diskuze byla vedena zejména ve dvou rovinách - zaprvé zda má 

odstoupení od kupní smlouvy o převodu nemovitosti i věcněprávní účinky, 

tj. zda se přímo na jeho základě obnovuje vlastnické právo prodávajícího, a 

                                            
469 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 1094/97 ze dne 30. 9. 1999. 
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zadruhé, zda se vlastnické právo prodávajícího obnovuje i v případě, že 

nemovitost před odstoupením od smlouvy byla převedena dále na třetí osobu, 

která ji nabyla v dobré víře.  

 

 

6.8.1. K odstoupení od smlouvy při současném převodu věci na třetí 
osobu a ochrana dobré víry  

 

 Otázka účinků odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti při 

současném převodu nemovitosti na třetí osobu se stala předmětem relativně 

ostrého názorového střetu Ústavního a Nejvyššího soudu. Důsledkem bylo 

vydání několika vzájemně si odporujících nálezů Ústavního soudu na straně 

jedné a stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 

a rozhodnutí velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia 

Nejvyššího soudu na straně druhé.470 Ústavní soud (a shodně s ním i senát 

č. 22 Nejvyššího soudu) se jednoznačně vyslovil ve prospěch ochrany 

vlastnického práva třetí osoby, která jej nabyla v dobré víře, a dospěl 

k závěru, že odstoupení od smlouvy o převodu nemovité věci může působit 

účinky výhradně mezi stranami této smlouvy a nemůže mít vliv na řádně 

nabyté vlastnické právo třetí osoby. Předmětné závěry poté Ústavní soud 

vztáhl nejen na odstoupení od kupní smlouvy o převodu nemovitosti, ale 

obecně i na odstoupení od smlouvy o převodu věci movité.471 

 

 Nejvyšší soud oproti tomu zastával názor, že i v případě mezitimního 

převodu nemovitosti na třetí osobu dojde v případě odstoupení od původní 

smlouvy k obnovení vlastnického práva původního prodávajícího, a to bez 

                                            
470 Srov. zejména nálezy Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 77/2000 ze dne 23. 1. 2001, 
sp. zn. Pl. ÚS 78/06 ze dne 16. 10. 2007 či sp. zn. II. ÚS 1747/07 ze dne 29. 11. 2007.  

Oproti tomu srov. zejména stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího 
soudu sp. zn. Cpjn 201/2005 ze dne 19. 4. 2006, rozhodnutí velkého senátu 
občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 2808/2004 ze dne 
14. 6. 2006 či rozhodnutí velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího 
soudu sp. zn. 31 Cdo 3177/2005 ze dne 30. 1. 2008. 
471 Viz zejména nálezy Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 78/06 ze dne 16. 10. 2007, na nějž je 
odkazováno i v dalším nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1747/07 ze dne 22. 11. 2007. 
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ohledu na případnou dobrou víru třetí osoby, jakkoli v daném případě 

zdůrazněnou příslušným zápisem v katastru nemovitostí.472 Tento názor byl 

podroben relativně drtivé kritice odborné veřejnosti473 a nebyl jednoznačně 

přijat ani samotnými soudci Nejvyššího soudu.474 Hlavním argumentem této 

kritiky byla skutečnost, že předmětný výklad Nejvyššího soudu naprosto 

popřel princip právní jistoty, když by ve svém důsledku vedl ke zcela absurdní 

situaci, že by si žádný vlastník, jež své vlastnictví nabyl derivativním 

způsobem, nikdy nemohl být jist svým vlastnictvím. Současně bylo 

Nejvyššímu soudu vytýkáno, že svým výkladem zásadním způsobem zasáhl 

do ústavně zaručeného vlastnického práva třetího nabyvatele a rovněž 

naprosto ignoroval princip ochrany dobré víry tohoto nabyvatele, přičemž 

nedůvodně přenesl rizika vyplývající z daného smluvního vztahu mezi 

stranami na de facto neomezenou skupinu budoucích derivativních 

nabyvatelů, kteří přitom tento vztah neměli možnost nijak ovlivnit.  

 

 Jakkoli byla kritika uvedeného přístupu Nejvyššího soudu silná, 

Nejvyšší soud od něj nikdy zcela neustoupil. Dokonce i v návaznosti na 

vyslovení jednoznačně opačného názoru Ústavního soudu v nálezu 

sp. zn. Pl. ÚS 78/06 ze dne 16. 10. 2007 tento přístup pouze korigoval 

v rozhodnutí velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia 

sp. zn. 31 Cdo 3177/2005 ze dne 30. 1. 2008, a to opět značně 

problematickým a odbornou veřejností kritizovaným způsobem.475 

                                            
472 Srov. zejména stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 
sp. zn. Cpjn 201/2005 ze dne 19. 4. 2006 a rozhodnutí velkého senátu občanskoprávního a 
obchodního kolegia Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 2808/2004 ze dne 14. 6. 2006. 
473 Srov. například Mikeš, J., Švestka, J. Význam odstoupení od smlouvy o převodu 
nemovitosti pro vlastnictví třetí osoby. Právní rozhledy, 2007, č. 9, str. 317 a násl. 
474 Například v rámci předmětného stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia 
Nejvyššího soudu sp. zn. Cpjn 201/2005 ze dne 19. 4. 2006 podalo celkem 5 soudců odlišné 
stanovisko s tím, že se přiklánějí k opačnému výkladu zastávanému Ústavním soudem. 
475 Nejvyšší soud v citovaném rozhodnutí velkého senátu připustil potřebu ochrany práv třetí 
osoby nabytých v dobré víře, tuto dobrou víru třetí osoby nicméně nespojil s nabytím jejího 
vlastnického práva k nemovitosti, ale s nevědomostí, že by mohl existovat jakýkoliv důvod, na 
jehož základě by převodce či původní kupující mohli od původní kupní smlouvy účinně 
odstoupit. Při absenci výslovné zákonné úpravy zároveň dovodil, že důkazní povinnost a s ní 
související důkazní břemeno ohledně dobré víry stíhá tu osobu, která se této dobré víry 
dovolává.  
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 S kritikou uvedeného výkladu Nejvyššího soudu se plně ztotožňuji. 

Tento výklad nepřípustně zasahoval do ústavně zaručeného vlastnického 

práva a byl v rozporu zejména s čl. 11 Listiny základních práv a svobod a 

Dodatkovým protokolem č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních 

svobod. Jeho uznání by ve své podstatě vedlo k závěru, že by si vlastník, jenž 

nabyl věc derivativním způsobem, nemohl být nikdy jist svým vlastnictvím, a 

tedy k naprostému popření právní jistoty. To je dle mého názoru situace 

v právním státě zcela nepředstavitelná a neakceptovatelná. V neposlední řadě 

poté předmětný výklad Nejvyššího soudu naprosto popíral smysl katastru 

nemovitostí jako veřejného seznamu, když zejména zcela anuloval zásadu 

materiální publicity zápisů v katastru nemovitostí (a analogicky i v dalších 

veřejných seznamech). 

 

 Výše uvedený názorový střet Ústavního a Nejvyššího soudu se přijetím 

OZ jeví jako překonaný. OZ totiž akceptuje výklad Ústavního soudu a ve svém 

§ 2005 odst. 1 výslovně stanoví, že práva třetích osob nabytá v dobré víře 

nejsou účinky odstoupení od smlouvy dotčena. Těmito právy třetích osob se 

poté bezesporu myslí zejména práva vlastnická.476 Současně OZ (a to zcela 

správně) nerozlišuje, zda se jedná o vlastnická práva k věci nemovité či k věci 

movité. Toto rozlišení sice může mít určité dopady v oblasti pokračování 

dobré víry (k tomu viz níže), není však žádný důvod, aby bylo přímo spojeno 

s odlišnými dopady odstoupení. V souvislosti s tím je třeba poukázat i na 

§ 7 OZ, podle něhož se dobrá víra v rámci jednání osob presumuje. Třetí 

osoba tedy nebude muset prokazovat, že v době nabytí vlastnictví byla 

                                                                                                                              
Ke kritice tohoto rozhodnutí např. viz Spáčil, J., Odstoupení od smlouvy a vlastnické právo 
třetí osoby:opět polojasno? Právní rozhledy, 2008, č. 9, str. 329 a násl. 
476 Vedle vlastnického práva by odstoupením od smlouvy neměla být dotčena ani další věcná 
práva třetích osob (např. věcná břemena). Rovněž je otázkou, na jaká další práva by mohl 
§ 2005 odst. 1 OZ dopadat. V odborné literatuře se vyskytl názor, že by se mohlo jednat 
o právo nájemní, které v souladu s § 2221 a § 2222 OZ rovněž vázne na věci i při změně 
vlastníka (srov. Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1215). 
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v dobré víře, břemeno tvrzení i důkazní břemeno bude ležet na osobě tvrdící 

opak.477  

 

 V případě posuzování dobré víry bude dle mého názoru rovněž třeba 

zohlednit, zda se v daném případě jednalo o věc, která je předmětem zápisů 

v příslušném veřejném seznamu či nikoliv.478 V kladném případě poté bude 

třeba zohlednit zásadu materiální publicity vyjádřenou zejména v § 980 a 

§ 984 odst. 1 OZ. Podle § 980 odst. 1 OZ platí, že pokud je do veřejného 

seznamu zapsáno právo k věci, neomlouvá nikoho neznalost zapsaného 

údaje. S tím úzce souvisí § 980 odst. 2 OZ, podle něhož platí, že pokud je 

právo k věci zapsáno do veřejného seznamu, má se za to, že bylo zapsáno 

v souladu se skutečným právním stavem a naopak pokud bylo právo k věci 

z veřejného seznamu vymazáno, má se za to, že neexistuje. V neposlední 

řadě poté bude třeba zohlednit i § 984 odst. 1 OZ, podle něhož platí, že stav 

zapsaný ve veřejném seznamu není v souladu se skutečným právním stavem, 

svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu 

v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu. Dobrá víra 

se přitom posuzuje k době, kdy k právnímu jednání došlo. Vzniká-li však 

věcné právo až zápisem do veřejného seznamu, pak k době podání návrhu na 

zápis.  

 

 S ohledem na výše uvedené lze tedy shrnout, že pokud strana odstoupí 

od smlouvy o převodu věci, která současně před odstoupením byla dále 

převedena na třetí osobu, jež svá vlastnická práva nabyla v dobré víře, 

nedojde odstoupením k obnově vlastnického práva původního vlastníka.479 

Ten tak bude mít pouze reparační nárok vůči druhé straně, patrně v podobě 

ekvivalentního peněžitého plnění.  

 
                                            
477 Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1215. 
478 Za veřejný seznam je vedle katastru nemovitostí třeba považovat například rejstřík 
ochranných známek, rejstřík průmyslových vzorů, rejstřík užitných vzorů, patentový rejstřík, 
letecký rejstřík, plavební rejstřík, námořní rejstřík apod. 
479 Shodně viz Spáčil, J. a kol.: Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 
1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, str. 333. 
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6.8.2. K věcněprávním účinkům odstoupení od smlouvy inter partes  
 
 Další otázkou dříve hojně diskutovanou v odborné literatuře i judikatuře 

byla problematika obligačněprávních a věcněprávních účinků odstoupení od 

smlouvy. Konkrétně bylo sporné, zda má odstoupení od smlouvy o převodu 

věci i věcněprávní účinky, tj. zda se odstoupením bez dalšího obnovuje 

vlastnické právo převodce (v tomto případě myšleno za situace, kdy věc 

současně nebyla převedena na třetí osobu - k problematice současného 

převodu na třetí osobu viz část 6.8.1 výše). 

 

 Za účinnosti ObčZ bylo nabývání vlastnictví založeno na dvoufázovém 

pojetí. K nabytí vlastnictví tak nestačilo uzavření smlouvy, ale bylo třeba ještě 

další právní skutečnosti, se kterou ObčZ nabytí vlastnictví spojoval. U věcí 

movitých touto skutečností bylo převzetí převáděné věci (srov. § 133 odst. 1 

ObčZ), u věci nemovitých, které jsou předmětem evidence v katastru 

nemovitostí, byl touto skutečností vklad do katastru nemovitostí (srov. 

§ 133 odst. 2 ObčZ). Toto dvoufázové pojetí nabývání vlastnictví je právní 

teorií vysvětlováno pomocí tzv. doktríny titulu a modu, kdy je rozlišován právní 

důvod nabytí vlastnictví v podobě dané smlouvy (iustus titulus) a právní 

způsob nabytí vlastnictví (modus acquirendi) v podobě předání věci, resp. 

jejího vložení do katastru nemovitostí či jiného veřejného seznamu. Teprve 

kumulativním naplněním jak příslušného titulu, tak i tomu odpovídajícího modu 

dojde k převodu vlastnického práva. 

 

O věcněprávních účincích odstoupení od smlouvy v rámci režimu 

dvoufázového procesu nabývání vlastnictví nepanovala mezi odbornou 

veřejností shoda. J. Mikeš a J. Švestka například dospěli k závěru, že jestliže 

translační účinky nemá samotná smlouva o převodu nemovitosti, nemůže pak 

tyto účinky mít ani následné odstoupení od ní.480 Podle J. Mikeše a J. Švestky 

                                            
480 Viz Mikeš, J., Švestka, J. Odstoupení od smlouvy ve vztahu ke kupní smlouvě o převodu 
nemovitosti. Právní rozhledy, 2000, roč. 8, č. 7, str. 286. 
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vlastně dochází k důslednému oddělení titulu a modu s tím, že zánikem titulu 

nedochází automaticky k obnovení původního vlastnického práva.  

 

Proti tomuto náhledu stál v příkré rozepři především názor Nejvyššího 

soudu vyjádřený ve dvou stanoviscích občanskoprávního a obchodního 

kolegia a rovněž ve dvou rozhodnutích velkého senátu občanskoprávního a 

obchodního kolegia, podle něhož zanikne-li právní titul, na základě kterého 

nabyvatel nabyl vlastnické právo k nemovitosti, nemůže mít již vklad do 

katastru nemovitostí provedený na jeho základě žádné právní účinky pro 

právní poměry účastníků zrušené smlouvy.481 K tomuto názoru se přikláněla 

také část právní teorie.482 Dokonce i J. Spáčil v situaci, kdy věc nebyla 

převedena na třetí osobu, a kdy tedy lze stranou ponechat otázku dobré víry, 

preferoval právě řešení spočívající v zániku vlastnického práva kupujícího 

k okamžiku odstoupení prodávajícího od smlouvy a jeho přechod na 

prodávajícího.483  

 

Výše uvedená debata byla novou úpravou OZ vyřešena pouze 

částečně, a to konkrétně ve vztahu k těm věcem, u nichž se OZ vrací 

k principu konsenzuálního převodu vlastnictví. Konkrétně se jedná o jednotlivě 

určené movité věci, pro něž v § 1099 OZ stanoví obecné pravidlo, že: 

„Vlastnické právo k věci určené jednotlivě se převádí už samotnou smlouvou 

k okamžiku její účinnosti, ledaže je jinak ujednáno nebo stanoveno zákonem.“ 

V uvedených případech, kdy odpadá dvojfázové nabytí vlastnictví, by tedy dle 

mého názoru mělo platit, že účinností odstoupení od smlouvy dojde 

k obnovení vlastnického práva převodce věci bez dalšího. Na věcněprávních 

účincích odstoupení od smlouvy by v těchto případech neměla nic měnit ani 

skutečnost, že v souladu s § 2004 odst. 1 OZ odstoupením nezaniká přímo 

                                            
481 Srov. zejména stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 
sp. zn. Cpjn 38/98 ze dne 28. 6. 2000 a sp. zn. Cpjn 201/2005 ze dne 19. 4. 2006 a dále 
rozhodnutí velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 
sp. zn. 31 Cdo 2808/2004 ze dne 14. 6. 2006 a sp. zn. 31 Cdo 3177/2005 ze dne 30. 1. 2008. 
482 Viz např. Pecha R., Odstoupení od smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti. Bulletin 
advokacie, 2002, č. 4, str. 19. 
483 Viz Spáčil, J. Odstoupení od smlouvy a vlastnické právo třetí osoby. Právní rozhledy, 2006, 
č. 18, str. 669. 
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samotná smlouva, ale jí založený závazek (k tomu viz část 6.7 výše). Opačný 

výklad by dle mého názoru vedl ke zbytečně nepraktickým důsledkům a nadto 

by byl v rozporu s principem kauzálního převodu, podle kterého je nabytí 

vlastnického práva vázáno na platnou a účinnou smlouvu.484  

 

Otázka věcněprávních účinků odstoupení od smlouvy nicméně může 

být i nadále sporná v těch případech, kde OZ zachoval princip dvoufázového 

nabývání vlastnictví. Konkrétně se jedná o věci zapisované do veřejného 

seznamu, a to jak o movité věci podle § 1102 OZ, tak o věci nemovité podle 

§ 1105 OZ, a dále o případy, kdy si smluvní strany sjednají oproti obecnému 

režimu § 1099 OZ jiný okamžik nabytí vlastnictví, typicky předání dané věci. 

V těchto případech lze nalézt argumenty pro obě výše uvedená řešení. 

S ohledem na skutečnost, že výše citovaná judikatura se v těchto případech 

jednoznačně vyslovila pro věcněprávní účinky odstoupení a rovněž 

s přihlédnutím k praktičnosti takového řešení (kdy odpadne problém 

s následným převáděním věci zpět na původního převodce, navíc za situace, 

kdy mohou být strany po odstoupení od smlouvy často ve sporu), se nicméně 

osobně přikláním spíše k výkladu, že odstoupení od smlouvy bude mít 

i v těchto případech věcněprávní účinky.  

 

Oporu pro tento výklad lze nalézt v úzkém kauzálním propojení 

příslušného titulu a modu, kdy je nabytí vlastnického práva nezbytně vázáno 

na platnou a účinnou smlouvu (bez níž k převodu vlastnického práva dojít 

nemůže). Jedná se tedy o tzv. princip kauzální souvislosti, na němž je 

založena například rakouská právní úprava,485 a to na rozdíl od principu 

abstrakce, kdy jsou na sobě obligační úkon (typicky smlouva) a věcněprávní 

úkon (typicky předání věci) nezávislé a kdy k převodu vlastnického práva 

dojde příslušným dispozičním úkonem i v případě neplatnosti úkonu 

obligačního (na tomto principu je založena například úprava německá).486 

                                            
484 Shodně viz Spáčil, J. a kol.: Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 
1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, str. 333. 
485 Srov. § 425 rakouského ABGB. 
486 Srov. zejména § 929 německého BGB. Ke kauzálnímu principu a principu abstrakce 
v podrobnostech viz Melzer, F. Vliv odstoupení od smlouvy na nabytí vlastnického práva. 
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S ohledem na úzkou kauzální provázanost titulu a modu v české právní 

úpravě lze tedy dle mého názoru dospět k závěru, že zrušení smlouvy (titulu) 

vede i ke zrušení příslušných navazujících věcněprávních účinků. K takovému 

závěru se ostatně přiklání i většina aktuální odborné teorie.487 

 

V této souvislosti je nicméně nutné doplnit, že v důsledku přijetí nového 

katastrálního zákona rozšiřujícího režim vkladového řízení již nebude 

aplikovatelný závěr výše citované judikatury o tom, že se v důsledku 

věcněprávních účinků odstoupení od smlouvy a související změny vlastníka 

na původního převodce tato změna v katastru nemovitostí zaznamená pouze 

deklaratorním záznamem (k tomu blíže viz část 6.9.1 níže). 

 

 

6.9. Vypořádání stran po odstoupení od smlouvy 
 

 OZ žádnou obecnou úpravu pro vypořádání stran po odstoupení od 

smlouvy neobsahuje. V tomto ohledu zákonodárce přes avizovanou inspiraci 

ObchZ z tohoto kodexu nevyšel (ObchZ ve svém § 351 odst. 2 zakotvil 

zvláštní restituční povinnost stran pro případ odstoupení od smlouvy) a 

naopak převzal koncept ObčZ založený na vypořádání dle zásad 

bezdůvodného obohacení. OZ, stejně jako ObčZ, obsahuje zvláštní úpravu 

vypořádání stran po odstoupení od smlouvy pouze v některých zvláštních 

případech. Konkrétně se jedná o právní úpravu odstoupení od některých 

spotřebitelských smluv488 a dále o některá ustanovení v druhé hlavě čtvrté 

části OZ u jednotlivých smluvních typů.489  

 
                                                                                                                              
Právní rozhledy, 2006, č. 14, str. 513 či Spáčil, J. a kol.: Občanský zákoník III. Věcná práva 
(§ 976–1474). Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, str. 333. 
487 Srov. Spáčil, J. a kol.: Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 333 či Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. 
Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2014, str. 1218. 
488 K právní úpravě odstoupení od spotřebitelských smluv viz část 6.10 níže.  
489 Viz např. úprava vypořádání po odstoupení úvěrujícího od smlouvy o úvěru podle 
§ 2400 OZ, úprava vypořádání po odstoupení zákazníka od cestovní smlouvy dle § 2533 a 
násl. OZ atd. 
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 Ještě ve svém návrhu z 3. 6. 2007 přitom návrh OZ v ustanovení 

§ 1729 obsahoval i obecný způsob vypořádání smluvních stran při odstoupení 

od smlouvy.490 V jeho pozdějších verzích se již obdobné ustanovení nicméně 

neobjevilo, což lze z mého pohledu považovat za určitý nedostatek. Stanovení 

způsobu vypořádání stran je ostatně v zahraničních úpravách běžné (viz např. 

346 odst. 1 německého BGB či čl. III.-3:510 DCFR). 

 

 Smluvní strany si předně mohou ve smlouvě sjednat zvláštní způsob 

vypořádání pro případ odstoupení od smlouvy.491 Bude se jednat o typické 

ustanovení, které by odstoupením od smlouvy nemělo být dotčeno (k tomu viz 

část 6.7 výše). Sjednání vlastního režimu vypořádání pro případ odstoupení 

od smlouvy lze jen doporučit, a to zejména pro případy složitějších smluvních 

vztahů, kde se strany mohou dohodnout na vhodných komplexních 

mechanismech vypořádání odpovídajícím potřebám dané situace. V souladu 

s judikaturou Nejvyššího soudu přitom tyto vypořádací mechanismy mohou 

zahrnovat i dohodu o vypořádání dalších samostatných nároků, které by do 

zákonného vypořádání nemusely být zahrnuty, jako jsou například nároky 

z náhrady škody či smluvních pokut.492 V této souvislosti je vhodné zdůraznit, 

že v případě zúčtování těchto samostatných nároků peněžité povahy se podle 

judikatury Nejvyššího soudu (na rozdíl od nároků vypořádaných v zákonném 

mechanismu) již bude jednat o započtení.493 

 

 V rámci sjednaných mechanismů vypořádání je poté v praxi často 

rozlišováno i mezi konkrétními důvody k odstoupení od smlouvy. Například 

pokud si strany sjednaly možnost odstoupit kdykoliv bez uvedení důvodu, 

                                            
490 Návrh předmětného ustanovení zněl následovně: „Kdo plnil povinnost, která odstoupením 
od smlouvy zanikla, má právo požadovat plnění zpět. Pokud plnily obě strany, má každá 
z nich právo požadovat vrácení toho, co sama plnila, jen když současně vrátí, co od druhé 
strany přijala.“ (předmětná verze návrhu OZ ze dne 3. 6. 2007 je dostupná na portálu 
www.justice.cz). 
491 Shodně viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 4778/2010 ze dne 
23. 3. 2011 či stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 
sp. zn. Cpjn 204/2007 ze dne 8. 9. 2010. 
492 Srov. stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 
sp. zn. Cpjn 204/2007 ze dne 8. 9. 2010. 
493 Viz tamtéž. 

http://www.justice.cz/
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bude vypořádání pro stranu odstupující bez konkrétního důvodu méně 

výhodné, než v případě odstoupení pro vážné porušení povinností druhé 

smluvní strany apod.  

 

 Pokud si smluvní strany ve smlouvě nesjednaly zvláštní režim 

vypořádání v návaznosti na odstoupení od smlouvy, bude se toto vypořádání 

řídit obecnou úpravou bezdůvodného obohacení v § 2991 a násl. OZ. V dikci 

§ 2991 odst. 2 OZ se bude konkrétně jednat o případ získání majetkového 

prospěchu plněním z právního důvodu, který odpadl. Významný je přitom 

zejména § 2993 OZ, který upravuje zvláštní pravidla vypořádání pro případ 

plnění bez platného závazku či v případě zrušeného závazku (tj. i odstoupení 

od smlouvy). Dle tohoto ustanovení platí, že: „Plnila-li strana, aniž tu byl platný 

závazek, má právo na vrácení toho, co plnila. Plnily-li obě strany, může každá 

ze stran požadovat, aby jí druhá strana vydala, co získala; právo druhé strany 

namítnout vzájemné plnění tím není dotčeno.“ 

 

 Z citovaného ustanovení vyplývá určitý odklon od dosavadní úpravy 

ObčZ. Ustanovení § 457 ObčZ, které bylo aplikovatelné na případy 

oboustranného plnění ze zrušené či neplatné smlouvy,494 bylo totiž 

judikaturou konstantně vykládáno tak, že zakládá „...vzájemnou vázanost práv 

a povinností obou smluvních stran ve smyslu § 560 obč. zák. (synallagma), 

kdy povinnost každé ze stran k vrácení přijatého plnění je vzájemně vázána 

na právo od druhé strany plnění požadovat.“495 Soudní praxe v důsledku toho 

mj. dovodila, že právo požadovat, aby mu bylo vráceno, co plnil, má jen ten, 

kdo je sám připraven vrátit, co obdržel on, přičemž tuto vzájemnou 

podmíněnost je třeba vyjádřit již v žalobním návrhu. Pokud žalobní návrh sám 

neumožňoval soudu, aby vzájemnou vázanost nároků mohl vyjádřit ve výroku 

                                            
494 Původně právní teorie toto ustanovení aplikovala i na případy, kdy ze zrušené smlouvy 
plnila jen jedna strana. Postupný vývoj (včetně vývoje judikatury) nicméně směřoval spíše 
k opačnému závěru, tj. že předmětné ustanovení je aplikovatelné pouze v těch případech, kdy 
ze zrušené smlouvy plnily (byť částečně) již obě strany (srov. např. nález Ústavního soudu 
sp. zn. I. ÚS 383/05 ze dne 10. 10. 2007 či rozhodnutí Nejvyššího soudu 
sp. zn. 33 Cdo 2865/2008 ze dne 20. 9. 2011). 
495 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 2865/2008 ze dne 20. 9. 2011. 
Obdobně viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 2250/2009 ze dne 14. 7. 2010 či 
nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 383/05 ze dne 10. 10. 2007. 
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rozsudku, nemohla žaloba dle této judikatury uspět, o čemž přitom soudy 

nebyly účastníky povinny poučovat.496  

 

 Druhá věta citovaného § 2993 OZ výše uvedené závěry mění v tom 

smyslu, že žalobce již vzájemnou podmíněnost v žalobě vyjadřovat nemusí. 

Soud ji ve výroku vyjádří jen k námitce protiplnění žalovaného, pokud ji 

v řízení uplatní.497 Jak správně zdůraznila důvodová zpráva k předmětnému 

ustanovení, taková úprava nebude komplikovat procesní postavení žalobce a 

naopak bude lépe odrážet autonomii stran, v rámci které si každá strana může 

posoudit, zda bude sama požadovat, nač má právo.498 

 

 V souvislosti s výše uvedenou odchylkou § 2993 OZ od předcházející 

úpravy § 457 ObčZ se dále naskýtá otázka, zda bude i v případě nevznesení 

námitky protiplnění nadále aplikovatelná judikatura Nejvyššího soudu, podle 

níž lze v soudním řízení o žalobě o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené 

smlouvy přiznat pouze vrácení toho, oč peněžité plnění žalobce (nebo 

peněžitá náhrada za ně) přesahuje peněžité plnění (nebo peněžitou náhradu 

za ně) poskytnuté mu podle smlouvy žalovaným.499 Na podporu závěru, že 

tomu tak nebude, by bylo možné argumentovat právě v důvodové zprávě 

k OZ zdůrazňovanou autonomií stran, kdy je na jejich zvážení, zda námitku 

protiplnění uplatní či nikoliv.  

 

                                            
496 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 2325/2013 ze dne 25. 3. 2014. 
497 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
VI. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 1256. 
498 Srov. důvodovou zprávu k § 2993 OZ publikovanou na portálu www.justice.cz, str. 582: 
„Nezamýšlí se komplikovat procesní postavení žalobce tím, aby v žalobě sám podmiňoval své 
právo na vydání poskytnutého plnění žalovaným vlastním protiplněním a formuloval žalobní 
návrh tak, že mu je „žalovaný povinen zaplatit ... proti vydání (popřípadě ... proti povinnosti)“, 
jak vyžaduje současná soudní praxe (srov. R 26/75 a navazující rozhodnutí). Při vzájemném 
plnění z neplatné smlouvy vznikají každé ze stran její majetková práva a je věcí každé strany, 
zda své právo uplatní. Navrhuje se proto ponechat autonomii každé ze stran, zda bude 
požadovat, nač má sama právo; to je záležitost spadající výlučně do její sféry a výsostnou 
záležitostí žalovaného, zda případně vznese námitku povinnosti žalobce k protiplnění.“ 
499 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Odo 1615/2006 ze dne 29. 1. 2009 či 
sp. zn. 28 Cdo 3037/2013 ze dne 22. 1. 2014. 

http://www.justice.cz/
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 Na druhé straně připadá v úvahu taková argumentace, že právě rozdíl 

v peněžitých plněních v podstatě představuje předmětné bezdůvodné 

obohacení, a bylo by tak v rozporu se smyslem celé právní úpravy, aby soudy 

za této situace přiznávaly jedné straně celé plnění a tím zbytečně oddalovaly 

řádné dokončení celého vypořádání. Skutečnost, že se v případě povinnosti 

vrátit si plnění stejného druhu vypořádání v rozsahu, v němž se pohledávky 

kryjí, neuskuteční, ostatně obsahují i evropské unifikační kodexy (srov. např. 

čl. III.-3:511 DCRF, podle něhož povinnost k vrácení plnění nevzniká v tom 

rozsahu, ve kterém se toto plnění jedné strany potkalo s obdobným plněním 

druhé strany).  

 

 Konečné rozřešení této otázky přinese až nová rozhodovací praxe 

soudů. Osobně se nicméně přikláním k druhému z těchto výkladů, když bez 

ohledu na podmíněnost vzájemných závazků stran z neplatné či zrušené 

smlouvy by přiznání celého peněžitého plnění (tj. plnění fakticky přesahujícího 

rozsah bezdůvodného obohacení) zcela odporovalo smyslu dané právní 

úpravy.500  

 

 Pro úplnost je vhodné upozornit na úpravu vypořádání zakotvenou 

v evropských kodifikačních návrzích, které (obdobně jako ObchZ) sice vychází 

ze zrušení závazku ex nunc, stanoví nicméně zvláštní restituční povinnosti ve 

vztahu k poskytnutým plněním, čímž se rozdíly mezi účinky ex tunc do značné 

míry stírají (srov. zejména čl. III.-3:510 DCRF).  

 

 

 

 

 

                                            
500 Obdobně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - 
Svazek VI. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 1256. 
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6.9.1. K vypořádání stran v případě odstoupení od smlouvy převádějící 
vlastnické právo k věci zapsané ve veřejném seznamu  

 

 V souvislosti s vypořádáním stran v návaznosti na odstoupení od 

smlouvy je třeba věnovat pozornost těm případům, kdy bylo odstoupeno od 

smlouvy převádějící vlastnické právo k věci zapsané ve veřejném seznamu. 

I pokud vyjdeme z předpokladu, že u věcí zapsaných ve veřejném seznamu 

má odstoupení od smlouvy věcněprávní účinky (k tomu viz část 6.8.1 a 6.8.2 

výše), vyvstane v důsledku odstoupení od smlouvy kromě vrácení 

poskytnutých plnění (tj. nejčastěji převedené věci a úplaty za ní) potřeba uvést 

zápis ve veřejném seznamu do souladu s novým stavem. 

 

 Typickým příkladem může být odstoupení od kupní smlouvy o převodu 

nemovité věci. Zatímco za účinnosti zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech 

vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, judikatura dovodila, že 

v důsledku obnovení původního stavu má následný zápis vlastnického práva 

do katastru nemovitostí pouze deklaratorní účinky a provádí se záznamem, 

nová úprava katastrálního zákona pro takový postup oporu neposkytuje. Na 

základě § 11 a § 19 katastrálního zákona lze dle mého názoru naopak dojít 

k závěru, že obnovení zápisu vlastnického práva původního vlastníka bude 

nutné učinit vkladem.  

 

 Pokud jde o vhodný podklad pro takový vklad, bylo by dle mého názoru 

možné využít § 66 odst. 1 písm. a) katastrální vyhlášky. Podle tohoto 

ustanovení platí, že v případech, kdy zákon stanoví, že právo zapisované do 

katastru vzniká, mění se nebo zaniká na základě určité právní skutečnosti, 

anebo se promlčuje, ale nestanoví listinu, na jejímž základě se tato změna 

zapíše do katastru, lze provést zápis do katastru na základě souhlasného 

prohlášení o vzniku, změně nebo zániku práva učiněného osobou, jejíž právo 

zapsané dosud v katastru zaniklo nebo se omezilo, a osobou, jejíž právo 

vzniklo nebo se rozšířilo.  
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 S ohledem na výše uvedené je vhodné, aby smluvní strany pamatovaly 

na možnost vzniku potřeby sepsat toto souhlasné prohlášení již v příslušné 

smlouvě. Do smlouvy by proto dle mého názory měly zahrnout ustanovení 

upravující postup pro případ odstoupení od smlouvy včetně povinnosti 

podepsat příslušné souhlasné prohlášení ve smyslu § 66 odst. 1 písm. a) 

katastrální vyhlášky. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností by bylo vhodné 

předmětné ustanovení výslovně označit jako ustanovení, které má zavazovat 

strany i po odstoupení od smlouvy ve smyslu § 2005 odst. 2 OZ (k tomu viz 

část 6.7 výše) a případně jej i vhodně zajistit (například smluvní pokutou). 

V opačném případě lze očekávat neochotu strany, jež od smlouvy 

neodstoupila, předmětné souhlasné prohlášení podepsat.  

 

 Pokud však nedojde ke změně zápisu ve veřejném seznamu 

v důsledku zvláštního postupu předpokládaného příslušnými předpisy 

upravujícími režim těchto veřejných seznamů, bude dle mého názoru 

převodce nucen postupovat podle příslušných ustanovení OZ upravujících 

postup v případě nesouladu stavu zapsaného ve veřejném seznamu se 

skutečným stavem. Konkrétně se jedná zejména o § 985 OZ, podle něhož 

platí, že pokud není stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se 

skutečným právním stavem, může se osoba, jejíž věcné právo je dotčeno, 

domáhat odstranění nesouladu. Pokud přitom tato osoba současně prokáže, 

že své právo uplatnila, zapíše se to na její žádost do veřejného seznamu. 

V případech, kdy bude od smlouvy odstoupeno ještě před zápisem 

vlastnického práva v příslušném veřejném seznamu, by naopak převodce 

musel postupovat podle § 986 OZ, podle něhož ten, kdo tvrdí, že je ve svém 

právu dotčen zápisem provedeným do veřejného seznamu bez právního 

důvodu ve prospěch jiného, se může domáhat výmazu takového zápisu a 

současně žádat, aby to bylo ve veřejném seznamu poznamenáno.  

 

 Rozdíl mezi oběma situacemi spočívá v tom, že zatímco v případě 

odstoupení od smlouvy až po účinném zápisu práva ve veřejném seznamu byl 

zápis proveden na základě řádného právního titulu (který poté následně 

v důsledku odstoupení odpadl), v případě odstoupení od smlouvy ještě před 
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účinným zápisem do veřejného seznamu by byl tento zápis proveden již bez 

právního důvodu.501 V obou případech však bude převodce nucen domáhat 

se svého práva soudní cestou s tím, že oproti klasické určovací žalobě 

nebude s ohledem na oporu žaloby v příslušných ustanoveních OZ nucen 

prokazovat naléhavý právní zájem.502 

 

 

6.10. K některým hlavním odlišnostem odstoupení od smluv 
uzavíraných se spotřebitelem - tzv. spotřebitelských smluv 

 

OZ obsahuje zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se 

spotřebitelem (tzv. spotřebitelských smluv) ve svých § 1810 - § 1867. Řada 

z těchto ustanovení se přímo dotýká i práva spotřebitele na odstoupení od 

smlouvy, které je v příslušných směrnicích EU, jež OZ transponuje, jedním 

z hlavních ochranných nástrojů spotřebitele. Pro případ odstoupení 

spotřebitele od smlouvy je proto nutné zohlednit celou řadu odlišností od 

obecné úpravy. Některé z těchto odlišností již byly zmíněny v textu této práce 

výše. Tato kapitola si poté klade za cíl přehledně shrnout ty základní z nich.  

 

Východiskem spotřebitelské ochrany je postulát, podle něhož se 

spotřebitel ocitá v závazku s profesionálním podnikatelem v nerovném 

postavení, a to s ohledem na okolnosti, za nichž dochází ke kontraktaci, 

s ohledem na větší profesionální zkušenost podnikatele, lepší znalost práva 

podnikatele i lepší dostupnost právních služeb a konečně i s ohledem na 

možnost stanovovat smluvní podmínky jednostranně cestou formulářových 
                                            
501 Shodně viz Spáčil, J. a kol.: Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 
1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, str. 50 a 55.  
502 Shodně viz Spáčil, J. a kol.: Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 
1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, str. 51 a 62. 

Jakkoli § 985 OZ výslovně nestanoví, u jakého orgánu je třeba se domáhat odstranění 
nesouladu zápisu se skutečným stavem, je třeba dle mého názoru za tento orgán považovat 
soud. To vyplývá jak z § 12 OZ, podle kterého se každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, 
může domáhat ochrany u orgánu veřejné moci, přičemž není-li v zákoně stanoveno něco 
jiného, je tímto orgánem veřejné moci soud. Ani z OZ, ani ze zvláštních předpisů upravující 
vedení příslušných veřejných seznamů ostatně nic jiného nevyplývá (shodně viz Spáčil, J. a 
kol.: Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2013, str. 50). 
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smluv.503 Jak již bylo zmíněno v části 6.1.6 výše, eminentní zájem společnosti 

na ochraně spotřebitele, který je ve vztahu k podnikateli-profesionálovi 

výrazně slabší smluvní stranou, občas může hraničit s nepřiměřenými zásahy 

do některých soukromoprávních zásad, jakými jsou rovnost smluvních stran či 

zásada pacta sunt servanda.  

 

Dle mého názoru je nicméně taková zvýšená ochrana ve většině 

případů nejenom řešením přiměřeným a vhodným, ale zároveň i jediným 

možným. Ekonomický vývoj posledních desetiletí, jenž je spojený 

s ohromnými globalizačními tendencemi, vznikem velkých nadnárodních celků 

s jednotnou strategií a vystupováním z „pozice moci“ vůči jednotlivým 

spotřebitelům, totiž posunul vztah kupující-prodávající či objednatel-zhotovitel 

do zcela jiné roviny, než tomu bylo dříve. Pozice spotřebitele ve vztahu se 

díky tomuto ekonomickému vývoji značně oslabila a klasické nazírání na tyto 

soukromoprávní závazky začalo selhávat neposkytujíc slabší straně 

dostatečnou ochranu jejích práv. 

 

Na druhé straně si je třeba uvědomit, že jakékoliv umělé vyvažování 

smluvní rovnosti stran či ochrana slabší strany prostřednictvím zásahů do 

zásady pacta sunt servanda musejí být vždy přiměřené a především 

racionálně odůvodněné. Rozhodně by se nemělo jednat o ochranu svévolnou 

a zneužívající, jejíž právní vyjádření by nesplňovalo podmínky přiměřenosti a 

proporcionality mezi použitými prostředky a sledovaným legitimním cílem. Dle 

mého názoru by přitom mělo být vždy přihlédnuto k tomu, že tímto legitimním 

cílem není obecně zamezit všem případům, kdy spotřebitel uzavře 

nevýhodnou smlouvu (jak je někdy mylně dovozováno), ale pouze eliminovat 

zneužití silnějšího postavení na úkor slabší smluvní strany, resp. toto zneužití 

dodatečně negovat (např. právě možností odstoupit od smlouvy). 

 

Z hlediska odstoupení od smlouvy může být významný již 

§ 1812 odst. 1 OZ, který stanoví, že pokud lze obsah smlouvy vyložit různým 

                                            
503 Viz nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3/06 ze dne 6. 11. 2007. 
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způsobem, použije se výklad pro spotřebitele nejpříznivější. Toto výkladové 

pravidlo může být významné v případě nedostatečně jasné smluvní úpravy 

odstoupení. Dále je třeba zohlednit zejména § 1812 odst. 2 OZ, který 

zakotvuje základní pravidlo pro celou oblast spotřebitelských smluv v podobě 

zákazu odchýlení se od zákona v neprospěch spotřebitele. Podle citovaného 

ustanovení se k ujednáním odchylujícím se od ustanovení zákona 

stanovených k ochraně spotřebitele nepřihlíží, což platí i v případě, že se 

spotřebitel vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje (k tomu rovněž 

viz část 6.4.1 výše). Na to navazuje § 1813 OZ, podle něhož se má za to, že 

zakázaná jsou ujednání, která zakládají v rozporu s požadavkem přiměřenosti 

významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch 

spotřebitele s tím, že uvedené neplatí pro ujednání o předmětu plnění nebo 

ceně, pokud jsou spotřebiteli poskytnuty jasným a srozumitelným způsobem. 

V souladu s § 1815 OZ se k těmto nepřiměřeným ujednáním nepřihlíží, ledaže 

se jich spotřebitel dovolá. Na uvedené poté navazuje § 1814 OZ, jenž 

obsahuje demonstrativní výčet takových zakázaných ujednání. Ve vztahu 

k odstoupení od smlouvy je přitom třeba zdůraznit zejména: 

• § 1814 písm. c) OZ, podle něhož se zakazují ujednání umožňující, aby 

podnikatel nevydal spotřebiteli, co mu spotřebitel vydal, i v případě, že 

spotřebitel od smlouvy odstoupí,  

• § 1814 písm. d) OZ, podle něhož se zakazují ujednání zakládající 

podnikateli právo odstoupit od smlouvy bez důvodu, zatímco spotřebiteli 

nikoli, a 

• § 1814 písm. i) OZ, podle něhož se zakazují ujednání umožňují 

podnikateli zvýšit cenu, aniž bude mít spotřebitel při podstatném zvýšení 

ceny právo od smlouvy odstoupit. 

 

 Dalším významným ustanovením spotřebitelského práva dotýkajícího 

se institutu odstoupení od smlouvy je § 1818 OZ. Podle tohoto ustanovení 

předně platí, že má-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení 

dílu OZ týkajícího se spotřebitelských smluv (tj. podle § 1810 - § 1867 OZ), 

nevyžaduje se, aby uvedl důvod. V praxi přitom může být sporné, zda se 

uvedené ustanovení má aplikovat výlučně na odstoupení od smlouvy 



234 

zakotvené v příslušném dílu OZ na ochranu spotřebitele (tj. vymezené případy 

odstoupení od smluv uzavíraných distančním způsobem, od smluv 

uzavíraných mimo obchodní prostory atd.), nebo obecně ve vztahu 

k jakémukoliv odstoupení od smlouvy uzavřené se spotřebitelem.  

 

 Zatímco část odborné teorie se s ohledem na znění daného ustanovení 

přiklání k prvnímu užšímu výkladu, část by naopak předmětné ustanovení 

s ohledem na jeho systematické zařazení aplikovala na všechny 

spotřebitelské závazky.504 Osobně se přikláním spíše k užšímu výkladu, a to 

zejména s přihlédnutím ke znění daného ustanovení výslovně se odkazujícího 

jen na odstoupení od smlouvy podle předmětného dílu OZ a rovněž 

s ohledem na to, že širší dopad citovaného ustanovení není vyžadován 

příslušnými směrnicemi, které předmětné ustanovení provádí. Při tomto 

výkladu by tedy § 1818 OZ nedopadal na případy, kdy právo spotřebitele 

odstoupit od smlouvy vyplývá ze smlouvy, z obecné úpravy závazků nebo 

úpravy konkrétního smluvního typu v OZ, či z jiného zákona (např. 

§ 11 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších 

předpisů). Současně však podle mne nelze vyloučit ani širší výklad založený 

na přípustném přísnějším provedení směrnic v českém právním řádu.505 

 

 V této souvislosti je nicméně vhodné upozornit, že výše citované 

pravidlo ohledně práva odstupujícího neuvést důvod pro odstoupení od 

smlouvy lze dovodit obecně pro jakékoliv odstoupení od smlouvy (k tomu 

v podrobnostech viz část 6.1.5 výše). Výslovné uvedení daného pravidla 

pouze ve vztahu k odstoupení dle příslušné části OZ je důsledkem toho, že 

OZ (v rámci transpozice příslušných směrnic) dává spotřebiteli možnost 

odstoupit od smluv uvedených v předmětném díle OZ za stanovených pravidel 

vždy, tj. i bez naplnění konkrétního důvodu k odstoupení. Dle mého názoru 

                                            
504 První užší výklad zastává například M. Hulmák in Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. 
Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2014, str. 496. Širší výklad zastává například I. Pelikánová a R. Pelikán in Švestka, J., 
Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 1. vydání. Praha: 
Wolters Kluwer, 2014, str. 204 a 205. 
505 K tomu viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 205. 
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nicméně z daného ustanovení, které je v podstatě transpozičního 

charakteru,506 nelze dovozovat, že by se na zbylé případy odstoupení od 

smlouvy měl a contrario aplikovat opačný přístup.  

 

 V souladu s § 1818 OZ dále platí, že s právem odstoupit od smlouvy 

podle předmětného dílu OZ nelze spojit žádný postih. Toto ustanovení již 

může mít oproti obecné úpravě značný význam, a to zejména tam, kde by si 

strany ujednaly určitou finanční kompenzaci za odstoupení od smlouvy, která 

je podle mne v nespotřebitelských vztazích obecně přípustná (k tomu 

v podrobnostech viz část 6.5.2 výše). Oproti tomu se lze domnívat, že v rámci 

spotřebitelských smluv by se k takovému ujednání podle § 1812 odst. 2 OZ 

nepřihlíželo, neboť daná finanční kompenzace by patrně byla vyložena jako 

zakázaný postih ve smyslu § 1818 OZ. 

 

 V neposlední řadě poté § 1818 OZ stanoví, že pokud spotřebitel využije 

právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení tohoto dílu, považuje se lhůta 

pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle 

podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. Předmětné ustanovení tedy 

zakládá výjimku z obecné úpravy, podle nichž je třeba k dodržení lhůty 

k odstoupení od smlouvy (jakožto lhůty hmotněprávní), aby se odstoupení od 

smlouvy (jakožto jednostranný adresovaný právní úkon) dostalo v poslední 

den lhůty do dispozice druhé strany.507 I v tomto případě nicméně podle mne 

platí, že daná výjimka by se měla aplikovat pouze na odstoupení spotřebitele 

od smlouvy dle ustanovení § 1810 - § 1867 OZ, a nikoliv na odstoupení na 

základě smlouvy či dalších zákonných ustanovení.  

 

 Pro úplnost bych rád upozornil i na § 1816 OZ, který obsahuje zvláštní 

úpravu účinků odstoupení od vymezených závislých smluv v případě úhrady 

                                            
506 Srov. čl. 9 směrnice 2011/83/EU, o právech spotřebitelů, čl. 6 směrnice 2008/122/ES, 
o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání 
ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a 
o výměně, či čl. 6 směrnice 2002/65/ES, o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh 
na dálku. 
507 K tomu v podrobnostech viz část 6.1.2 výše. 



236 

ceny prostřednictvím úvěru nebo zápůjčky poskytnuté podnikatelem či třetí 

osobou dle smlouvy s podnikatelem.  

 

 Řadu odlišností od obecné úpravy odstoupení od smlouvy stanoví 

rovněž zvláštní úprava odstoupení od smluv uzavíraných distančním 

způsobem a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory (srov. zejména 

§ 1829 až § 1837 OZ), odstoupení od smluv o finančních službách (srov. 

zejména § 1846 až 1850 OZ) a rovněž odstoupení od smluv o dočasném 

užívání ubytovacího zařízení a jiných rekreačních službách (srov. zejména 

§ 1861 až § 1865 OZ). Uvedené odchylky spočívají zejména ve stanovení lhůt 

k odstoupení od smlouvy, zvláštního způsobu vypořádání stran po odstoupení 

od smlouvy či stanovení požadavku písemné formy odstoupení od smlouvy.  
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7. ODSTUPNÉ 
 
7.1. Obecně k institutu odstupného 

 

Institut odstupného je jako samostatný způsob zániku závazků v OZ 

upraven v § 1992. Dle tohoto ustanovení platí, že: „Ujednají-li si strany, že 

jedna z nich může závazek zrušit zaplacením odstupného, ruší se závazek 

zaplacením odstupného obdobně jako při odstoupení od smlouvy. Právo zrušit 

závazek zaplacením odstupného však nemá strana, která již, byť i jen zčásti, 

plnění druhé strany přijala nebo druhé straně sama plnila.“ 

Dosavadní právní úprava obsahovala institut odstupného jako 

samostatného způsobu zániku závazku pouze pro oblast obchodních závazků 

v § 355 ObchZ. ObčZ oproti tomu ve svém § 497 stanovil tzv. smluvní výhradu 

odstoupení od smlouvy, kdy si strany mohly dohodnout odstoupení od 

smlouvy při současném zaplacení dané částky. Cíl obou ustanovení byl 

shodný, hlavní rozdíl spočíval zejména v okamžiku, kdy došlo ke zrušení 

smlouvy.508  

 

Citované ustanovení § 1992 OZ vychází ze znění § 355 ObchZ, které 

až na určité, níže popsané, výjimky přebírá.509 Odstupné podle § 1992 OZ lze 

charakterizovat jako specifický způsob zániku závazku v podobě vyplacení se 

ze smlouvy. Jedná se tedy o stranami sjednané právo zaplatit určitou částku a 

tím dosáhnout zrušení závazku. Institut odstupného má velký význam 

zejména v obchodní praxi, kde potřeba možnosti zvážit setrvání v závazku či 

naopak vyplatit se z kontraktu zaplacením určité předem dohodnuté částky 

vyvstává relativně často (např. v důsledku přehodnocení výhodnosti kontraktu, 

získání jiné výhodnější nabídky, zhoršení ekonomické situace jedné ze stran, 

nezískání určité potřebné licence či oprávnění potřebné k plnění apod.).  

 

                                            
508 Shodně viz Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 
13. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, str. 1019. 
509 Srov. rovněž důvodovou zprávu k OZ publikovanou na portálu www.justice.cz, str. 466.  

http://www.justice.cz/
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Zrušení závazku zaplacením odstupného představuje pro tyto případy 

oběma stranami předem akceptovanou variantu únikové cesty ze závazku 

s tím, že odstupné současně představuje určitou kompenzaci za zrušení 

závazku druhou stranou a nerealizaci očekávaného plnění. Právě 

kompenzace v podobě odstupného je poté podstatným rozdílem oproti 

sjednání odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, neboť v případě 

odstupného musí strana vážit celkovou výhodnost takového kroku oproti 

setrvání v závazku. Na rozdíl od dosavadní úpravy § 497 ObčZ a do 

31. 12. 2011 i § 355 ObchZ, která byla kogentní povahy,510 důvodová zpráva 

k § 1992 OZ zdůrazňuje, že se jedná o ustanovení dispozitivní.511 Smluvní 

strany se tedy od úpravy odstupného mohou odchýlit, což může hrát 

v některých případech velkou roli (k tomu blíže viz níže).  

 

Na rozdíl od odstoupení od smlouvy musí být možnost zrušení závazku 

zaplacením odstupného vždy sjednána mezi stranami, samotný zákon 

možnost zrušení závazku tímto způsobem bez dohody stran neumožňuje. 

Stejně jako v případě odstoupení od smlouvy OZ nestanoví pro sjednání 

odstupného žádnou zvláštní formu. I v tomto případě je tedy třeba vyjít 

z obecných ustanovení týkajících se formy právního jednání upravených 

v § 559 a násl. OZ (k tomu lze v podrobnostech odkázat na část 6.2 výše). 

Obdobně jako v případě odstoupení od smlouvy rovněž dle mého názoru platí, 

že odstupné může být sjednáno přímo v původní smlouvě, v její příloze či 

v dodatku k dané smlouvě (k tomu rovněž viz část 6.1.4 výše).512 Rovněž se 

lze ztotožnit s názorem, že strany si mohou sjednat právo na odstupné i před 

uzavřením konkrétní smlouvy, například typicky ve vztahu k neuzavřenému 

                                            
510 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 2330/2009 ze dne 29. 11. 2010 či 
§ 263 odst. 1 ObchZ ve znění do 31. 12. 2011. S účinností zákona č. 351/2011 Sb., tj. od 
1. 1. 2012, byl naopak § 355 vypuštěn z výčtu kogentních ustanovení uvedeném 
v § 263 odst. 1 ObchZ. 
511 Viz důvodová zpráva k OZ publikovaná na portálu www.justice.cz, str. 466: „Rozdílně od 
dosavadní úpravy v obchodním zákoníku, která úprava odstupného pojala jako kogentní, 
sleduje návrh úpravu dispozitivní. Pro zákonodárce není věcný důvod zasahovat do právního 
poměru mezi stranami a omezovat je v možnostech negociace.“ 
512 Shodně viz Faldyna, F. Hušek, J., Pohl. T. Zajištění a zánik obchodních závazků. 
2. vydání. Praha: ASPI, 2007, str. 136 či Plíva, S. Obchodní závazkové vztahy. 2. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 117. 

http://www.justice.cz/
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okruhu určitého typu smluv uzavřených v určitém období.513 Takové ujednání 

by však dle mého názoru mělo být dostatečně určité, aby nebylo pochyb 

o okruhu smluv, na něž se právo zrušit závazek zaplacením odstupného 

vztahuje. 

 

V praxi dochází často k situaci, že strany neuvedou v příslušném 

smluvním ujednání výslovně pojem „odstupné“ a naopak hovoří například 

o právu „stornování či zrušení smlouvy či objednávky při současném uhrazení 

určité částky“, „možnosti vyplacení se ze smlouvy“ apod. Ve většině těchto 

případů, kdy vůle stran bude odpovídat výše popsanému účelu tohoto 

institutu, půjde dle mého názoru ve skutečnosti o sjednání odstupného.514 To 

ostatně výslovně potvrzuje i judikatura, která dospěla k závěru, že pokud si 

strany sjednaly storno smlouvy a současně pro tento případ dohodly penále, 

nelze než takové ujednání považovat za sjednání odstupného.515 K výkladu 

pojmu zrušení smlouvy, storno smlouvy apod. lze dále analogicky odkázat i na 

judikaturu popsanou v této souvislosti k odstoupení od smlouvy v části 6.2.1 

výše.  

 

V této souvislosti je třeba opětovně zdůraznit, že i v případech, kdy 

strany sjednají ve smlouvě právo od smlouvy odstoupit za současného 

zaplacení určité částky, půjde v naprosté většině případů ve své podstatě 

o sjednání institutu odstupného. V tomto ohledu se neztotožňuji s dosavadní 

paušální judikaturou Nejvyššího soudu, která v podstatě jakékoliv provázání 

odstoupení od smlouvy s povinností uhradit druhé straně určitou částku 

vykládala jako sjednání povinnosti uhradit smluvní pokutu pro případ 

odstoupení od smlouvy, a jako takové jej považovala za neplatné ujednání pro 

rozpor s § 39 ObčZ. Podle mne se naopak ve většině případů bude jednat 

právě o sjednání institutu odstupného či eventuálně o sjednání inominátního 

                                            
513 Srov. Faldyna, F. Hušek, J., Pohl. T. Zajištění a zánik obchodních závazků. 2. vydání. 
Praha: ASPI, 2007, str. 141. 
514 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1159. 
515 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 563/2002 ze dne 14. 1. 2003. Obdobně 
viz rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 12 Cmo 3/2011 ze dne 20. 12. 2011. 
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(avšak přípustného) ustanovení. V podrobnostech k této problematice lze poté 

plně odkázat na část 6.5.2 výše.  

 

Výše odstupného, stejně jako způsob jeho stanovení, je plně v dispozici 

stran. Nelze tedy vyloučit sjednání odstupného jak ve formě pevné fixní 

částky, tak například ve formě určitého mechanismu, na jehož základě bude 

teprve výše odstupného stanovena (typicky v návaznosti na vývoj cen určitých 

komodit, různých cenových indexů, délce trvání závazku apod.). Stejně tak 

nelze vyloučit ani sjednání nepeněžitého odstupného (např. v podobě dodání 

určitého zboží či poskytnutí určitých služeb). Domnívám se, že limitem by 

měly být pouze obecné náležitosti právního jednání, jako je dostatečná 

určitost a srozumitelnost způsobu stanovení výpočtu odstupného, resp. ve 

vtahu k výši odstupného eventuálně i příslušné obecné korektivy (zejména 

dobré mravy).516 V souvislosti s přiměřeností výše odstupného je poté kromě 

individuální povahy každého závazku nutné vždy zohlednit zejména smluvní 

svobodu stran a skutečnost, že závisí čistě na uvážení příslušné strany, zda 

možnost zrušit závazek zaplacením odstupného využije či zda bude 

pokračovat v příslušném závazku. S ohledem na to by dle mého názoru výše 

odstupného sjednaná stranami neměla být obecnými korektivy příliš 

limitována.517  

 

Závazek samotný se ruší stejně jako v případě odstoupení od smlouvy 

od počátku (ex tunc), a to okamžikem zaplacení odstupného. To je rozdíl 

oproti předcházející úpravě § 497 ObčZ, kdy byla smlouva zrušena účinností 

odstoupení od ní s následnou povinností uhradit odstupné. Rovněž zde 

dochází k odchýlení se od § 355 ObchZ, který kromě zaplacení odstupného 

vyžadoval k účinnému zrušení smlouvy i doručení oznámení druhé straně. 

OZ v § 1992 za rozhodný okamžik zrušení smlouvy naopak stanoví pouze 

                                            
516 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 506 a 507 či Hulmák, M. a kol.: Občanský 
zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2014, str. 1160. 
517 Obdobně viz Faldyna, F. Hušek, J., Pohl. T. Zajištění a zánik obchodních závazků. 
2. vydání. Praha: ASPI, 2007, str. 136 či Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové 
právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1159. 
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uhrazení odstupného. V případě hotovostní platby tedy bude tímto okamžikem 

převzetí peněz druhou stranou, v případě bankovního bezhotovostního 

převodu, který bude v praxi nejčastější, poté připsání částky na účet 

poskytovatele platebních služeb druhé strany (srov. § 1957 odst. 1 OZ a část 

4.4.3.2 výše).518 I v tomto případě nicméně platí, že si strany s ohledem na 

dispozitivnost § 1992 OZ mohou sjednat odlišnou úpravu účinků odstupného. 

Domnívám se přitom, že nelze vyloučit ani takovou dohodu stran, kdy ke 

zrušení závazku dojde zaplacením pouze části odstupného s tím, že zbytek 

odstupného bude příslušnou stranou uhrazen ve stanovené době po zrušení 

závazku. Jelikož se podle § 1992 OZ na zrušení závazku zaplacením 

odstupného aplikují obdobně pravidla o zrušení závazku odstoupením od 

smlouvy, jednalo by se v daném případě o ustanovení smlouvy, které by ve 

smyslu § 2005 odst. 2 OZ nebylo zaplacením části odstupného dotčeno. 

 

Velmi podstatným aspektem odstupného je časové pravidlo uvedené 

v druhé větě § 1992 OZ, které stanoví, že právo zrušit závazek zaplacením 

odstupného nemá ta strana, která již, byť i jen zčásti, plnění druhé strany 

přijala nebo druhé straně sama plnila. Obdobné pravidlo obsahoval 

i § 355 odst. 2 ObchZ a § 497 ObčZ. Jeho příčinou je zejména snaha 

zákonodárce o umožnění ukončení závazku zaplacením odstupného pouze 

v době, kdy ještě nedošlo k žádnému plnění, a kdy tedy není třeba řešit žádné 

vypořádání stran. I proto byl § 497 ObčZ, stejně jako do 31. 12. 2011 

i § 355 ObchZ, v tomto ohledu kogentní.519 Taková úprava nicméně ve 

skutečnosti neodpovídala potřebám aplikační praxe. Zejména v případě 

komplexnějších a složitějších závazků je naopak zcela běžné, že si smluvní 

strany sjednají možnost jednostranného zrušení smlouvy při současné 

povinnosti uhradit druhé straně určitou kompenzační částku i v těch 

případech, kdy je závazek z této smlouvy již částečně splněn (jedná se 

o klasické early termination fee či early cancellation fee).  

 

                                            
518 K okamžiku zaplacení odstupného poštovním poukazem viz tamtéž. 
519 K tomu viz výše. 
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Je proto třeba uvítat, že OZ tuto časovou hranici nestanoví absolutně, 

avšak pouze podpůrně, a že si tedy strany mohou sjednat odstupné i pro 

případ, že již bylo ze smlouvy plněno. Oproti běžnému ukončení závazku 

zaplacením odstupného bude v těchto případech nutné následné vypořádání 

poskytnutého plnění stran, přičemž s ohledem na dikci § 1992 se lze přiklonit 

k závěru, že toto vypořádání proběhne analogicky dle příslušných ustanovení 

o odstoupení od smlouvy (k tomu v podrobnostech viz část 6.9 výše).520 Pro 

vyloučení jakýchkoli pochybností lze nicméně doporučit, aby si strany při 

sjednání odstupného i v případě poskytnutí částečného plnění současně 

dohodly vlastní režim následného vypořádání.521 Stejně tak by strany měly 

pamatovat na to, že se v souladu s § 1992 OZ v tomto případě budou 

aplikovat pravidla o odstoupení od smlouvy při částečném, opakovaném a 

postupném dílčím plnění zakotvená v § 2004 odst. 2 a 3 OZ a sjednat si 

eventuálně vlastní odlišnou úpravu lépe vyhovující potřebám charakteru 

daného závazku. 

 

Pro úplnost je vhodné dodat, že stejně jako v případě odstoupení od 

smlouvy je i odstupné uvedeno v seznamu tzv. neomezitelných vedlejších 

doložek ve smyslu § 1896 OZ při částečném postoupení smlouvy nebo při 

postoupení smlouvy několika postupníkům. 

 
 

7.2. Zvláštní případy odstupného zakotvené v OZ 

 
Kromě obecného § 1992 obsahuje OZ zvláštní ujednání o odstupném 

v části upravující jednotlivé smluvní typy. Konkrétně se jedná o § 2223 OZ, 

podle něhož strana, která v návaznosti na změnu vlastníka pronajaté věci 

vypoví nájem, poskytne druhé straně přiměřené odstupné. Na rozdíl od 

                                            
520 V části odborné teorie bylo již ve vztahu k 355 ObchZ připuštěno, že může dojít ke zrušení 
závazku, resp. smlouvy v době, kdy již bylo jednou ze stran poskytnuto určité dílčí vedlejší 
(nikoliv hlavní) plnění. Pro tyto případy bylo rovněž dovozováno vypořádání stran podle zásad 
bezdůvodného obohacení (viz Faldyna, F. Hušek, J., Pohl. T. Zajištění a zánik obchodních 
závazků. 2. vydání. Praha: ASPI, 2007, str. 144 a 145). 
521 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1160.  
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obecné úpravy zde vystupuje kritérium přiměřenosti, přičemž cílem by mělo 

být zejména spravedlivé vypořádání mezi stranami. Dále se jedná 

o § 2527 odst. 1 písm. e) a § 2536 OZ, které upravují povinnost zákazníka 

zaplatit při odstoupení od smlouvy ve stanovených případech odstupné 

pořadateli zájezdu. V neposlední řadě se poté jedná o § 2546 OZ obsahující 

zvláštní pravidla, kdy pořadateli zájezdu v podobě zahraničního školního 

pobytu právo na odstupné nevzniká. V žádném z výše citovaných případů 

nicméně odstupné nefiguruje jako samostatný způsob zániku závazku ve 

smyslu § 1992 OZ, ale pouze jako určitá zákonem stanovená finanční 

kompenzace pro případ zrušení závazku jiným způsobem (v případě 

§ 2223 OZ se jedná o výpověď, v případě § 2527 odst. 1 písm. e), § 2536 a 

§ 2546 OZ poté o odstoupení od smlouvy). 
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8. VÝPOVĚĎ 
 

8.1. Obecně k výpovědi a její úpravě v OZ 
 

Výpověď je stejně jako odstoupení od smlouvy jednostranným 

adresovaným právním jednáním, kterým jedna ze stran závazku vyjadřuje 

svoji vůli závazek ukončit. Na rozdíl od odstoupení od smlouvy spočíval 

historicky její primární cíl zejména v možnosti vyvázat se ze smluv uzavřených 

na dobu neurčitou, jejichž předmětem je trvající či opakované plnění. 

Typickým rozdílem mezi výpovědí a odstoupením od smlouvy je poté 

skutečnost, že výpovědí (pokud si tedy strany nesjednají jinou úpravu - k tomu 

viz níže) dochází k zániku závazku do budoucna, tedy ex nunc.  

 

Možnost jednostranného ukončení v případě dlouhotrvajících závazků 

obsahují evropské unifikační kodexy (srov. čl. 6:109 PECL nebo čl. III.–1:109 

DCFR) a v různých podobách i evropské zahraniční úpravy (viz např. 

§ 314 německého BGB umožňujícího vypovědět dlouhotrvající závazky 

z důležitého důvodu). Odrazem této evropské úpravy v českém právu je tedy 

zejména § 1999 OZ, resp. i § 2000 OZ (k tomu viz níže). 

 

Základní ustanovení týkající se výpovědi nicméně OZ upravuje ve 

svém § 1998, který stanoví:  

„(1) Závazek lze vypovědět, ujednají-li si to strany nebo stanoví-li tak 

zákon. 

(2) Je-li závazek vypovězen, zaniká uplynutím výpovědní doby. Lze-li 

však závazek vypovědět bez výpovědní doby, zaniká závazek účinností 

výpovědi.“  

 

Stejně jako v případě odstoupení od smlouvy z citovaného ustanovení 

vyplývá zásadní imperativ, a sice že možnost výpovědi závazku (jakožto 

způsobu jeho jednostranného zrušení) musí vždy vyplývat buď přímo ze 

zákona, nebo z dohody smluvních stran. V jiných případech smlouvu 

vypovědět nelze, což je odrazem základní zásady soukromého práva 
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výslovně vyjádřené v § 3 odst. 2 písm. d) a § 1759 OZ, že smlouvy mají být 

plněny (zásada pacta sunt servanda), a nelze je tedy bez předem 

stanovených důvodů jednostranně rušit (k tomu rovněž viz části 6.1 a 6.1.6 

výše).  

 

Za účinnosti předcházející úpravy byla výpověď obecně upravena 

v § 582 ObčZ, který se aplikoval i pro oblast obchodních závazků, a který 

dopadal na smlouvy uzavřené na dobu neurčitou s opakovaným či trvajícím 

plněním. Jeho odrazem v OZ je zejména § 1999. Zvláštní úpravu výpovědi 

obsahuje OZ (stejně jako ObčZ a ObchZ) v rámci úpravy jednotlivých 

smluvních typů. Kromě samotného OZ poté mohou být důvody k výpovědi 

obsaženy i v jiných právních předpisech. Jako příklad lze uvést úpravu 

výpovědi smlouvy o doplňkovém penzijním spoření podle § 6 a § 7 zákona 

č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších 

předpisů, výpověď závazku mezi penzijní společností a jejím vázaným 

zástupcem podle § 83 předmětného zákona, výpověď rámcové smlouvy podle 

§ 95 a násl. zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších 

předpisů atd. 

 

Jak již bylo řečeno výše, výpověď je stejně jako odstoupení od smlouvy 

jednostranným adresovaným právním jednáním, pro které OZ nestanoví 

žádnou zvláštní formu. K okamžiku perfektnosti výpovědi, způsobu doručení 

výpovědi druhé straně (včetně případu plurality subjektů na jedné straně), 

možnosti odvolání výpovědi či k její formě lze proto plně odkázat na části 

6.1.2 a 6.2 výše, kde je tato problematika podrobně popsána ve vztahu 

k odstoupení od smlouvy. Ve stručnosti je zde možné pouze shrnout, že 

výpověď se stává stejně jako odstoupení od smlouvy perfektní až v okamžiku, 

kdy dojde do dispozice (sféry) adresáta (resp. v případě plurality subjektů na 

druhé straně do dispozice všech těchto adresátů), přičemž není rozhodné, 

zda se adresát s výpovědí skutečně seznámil.522 K účinnosti výpovědi není 

                                            
522 Srov. rovněž rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 2700/2007 ze dne 29. 8. 2007 či 
sp. zn. 26 Cdo 2988/2011 ze dne 13. 11. 2012. 
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třeba ani souhlasu či jiného vyjádření adresáta.523 Výpověď lze jako 

jednostranné právní jednání v souladu s 572 OZ odvolat, dojde-li toto odvolání 

druhé straně nejpozději se samotnou výpovědí.524  

 

Stejně jako v případě odstoupení od smlouvy je základním 

předpokladem pro výpověď existence platné smlouvy a jí založeného 

závazku. V této souvislosti se proto naskýtá otázka, zda lze vypovědět 

smlouvu, která sice byla platně uzavřena, avšak dosud nenabyla účinnosti 

(například z důvodu odložené účinnosti smlouvy stranami, sjednání určité 

odkládací podmínky apod.). Jelikož dle mého názoru není důvod, proč tuto 

problematiku posuzovat u výpovědi odlišně, než v případě odstoupení od 

smlouvy, lze k možným řešením této otázky v podstatě odkázat na část 6.1.3 

výše (zabývající se touto problematikou v rámci odstoupení od smlouvy) a tam 

citovanou judikaturu.  

 

V případě smluvní úpravy výpovědi mohou být důvody pro výpověď 

rovněž upraveny buď přímo v původní smlouvě (či její příloze), nebo 

v dodatku k této smlouvě. Mám za to, že z povahy věci nelze vyloučit 

i možnost sjednat důvody výpovědi ve vztahu k určité smlouvě či 

neuzavřenému okruhu určitého typu smluv, jež mají být teprve uzavřeny. 

Takové ujednání však bude muset být dostatečně určité, aby nebylo pochyb 

o okruhu smluv, na něž se právo zrušit závazek výpovědí vztahuje. 

 

Pokud se týče povinnosti uvést konkrétní důvody ve výpovědi, stejně 

jako v případě odstoupení od smlouvy obecně platí, že uvedení důvodu není 

nezbytně obsahovou náležitostí výpovědi, a tedy ani podmínkou její 

účinnosti.525 Povinnost uvést ve výpovědi konkrétní důvod nicméně může 

                                            
523 Shodně viz Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek. 
§ 488-880. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 1701. 
524 Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1175. 
525 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 750/2009 ze dne 27. 7. 2010.  

Obdobně viz Faldyna, F. Hušek, J., Pohl. T. Zajištění a zánik obchodních závazků. 2. vydání. 
Praha: ASPI, 2007, str. 168 a 169, Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický 
komentář. 2. svazek. § 488-880. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2008, str. 1701 či Hulmák, M. 
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vyplývat buď z dohody stran či přímo ze zákona.526 Jako příklad zvláštní 

zákonné úpravy lze uvést § 2310 odst. 1 OZ upravující výpověď nájmu 

prostoru sloužícího k podnikání, podle kterého ve výpovědi musí být uveden 

její důvod, jinak je neplatná. Oproti tomu podle § 2231 odst. 2 OZ, jenž 

upravuje obecnou výpověď z nájmu, výpověď být odůvodněna nemusí (vyjma 

případů, kdy má strana právo vypovědět nájem bez výpovědní doby). 

Obdobně nemusí být odůvodněna ani výpověď nájmu bytu či domu 

pronajímatelem podle § 2283 odst. 1 OZ.  

 

Pokud se týče povinnosti uvést ve výpovědi důvod vyplývající ze 

smlouvy, taková povinnost podle mne nemusí být v dané smlouvě vždy 

stanovena explicitně a může ze smlouvy vyplývat i nepřímo. Jako příklad lze 

uvést situaci, kdy si strany sjednají více výpovědních důvodů s různým 

režimem (např. s různými podmínkami uplatnění výpovědi, různou výpovědní 

dobou apod.). V takovém případě se lze domnívat, že by výpověď měla 

obsahovat příslušný konkrétní důvod, když v opačném případě by mohly 

vzniknout pochybnosti ohledně dostatečné určitosti daného právního 

jednání.527 V každém případě platí, že pokud výpověď konkrétní důvod 

neobsahuje, bude v případném sporu ležet důkazní břemeno ohledně 

naplnění podmínek pro výpověď na straně, která výpověď učinila.528 

 

V neposlední řadě je třeba upozornit na skutečnost, že strany v praxi ve 

smlouvách často zaměňují instituty výpovědi s odstoupením od smlouvy, 

odstupným apod. V případech, kdy je účelem příslušného ujednání zajistit 

výpověď závazku s účinky ex nunc ve smlouvách často hovoří o odstoupení 

od smlouvy a naopak. V rozhodovací praxi Nejvyššího i Ústavního soudu je 

v této souvislosti zdůrazňována nutnost vykládat právní jednání v souladu 

                                                                                                                              
a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1175.  
526 Viz tamtéž. 
527 Obdobně viz Faldyna, F. Hušek, J., Pohl. T. Zajištění a zánik obchodních závazků. 
2. vydání. Praha: ASPI, 2007, str. 169. 
528 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1175. 
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s příslušnými výkladovými pravidly,529 přičemž oba soudy často na základě 

tohoto výkladu dospějí k závěru o tom, že přes nepřesné vyjádření daného 

instrumentu ve smlouvě se ve skutečnosti jedná o jiné právní jednání.530 

V souvislosti s předčasným ukončením leasingových smluv byla dokonce tato 

otázka předmětem stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia 

Nejvyššího soudu.531 

 

 

8.1.1. K bezúplatné povaze výpovědi 
 

 Stejně jako odstoupení od smlouvy je výpověď svojí povahou 

bezúplatným právním jednání. Jedná se o výkon práva dané strany, ať již 

založeného smlouvou či zákonem. I v případě výpovědi nicméně v aplikační 

praxi dochází ke spojování uplatnění práva výpovědi s povinností vypovídající 

strany uhradit druhé straně určitou částku. Důvody takových ujednání jsou 

převážně ekonomické povahy, kdy možnost jedné strany smlouvu vypovědět 

je vyvážena povinností zaplatit pro tyto případy určitou částku představující 

jakousi kompenzaci druhé strany za nerealizaci závazku v jeho celém 

rozsahu, resp. jeho předčasné ukončení. Stejně jako v případě odstoupení lze 

tato ujednání podřadit pod v praxi hojně užívané early termination/cancellation 

fee (k tomu blíže viz část 6.5.2 výše). 

 

Pokud si strany sjednají pro případ výpovědi závazku povinnost uhradit 

určitou částku, bude třeba dle mého názoru předně posoudit, zda se svojí 
                                            
529 Srov. § 35 odst. 2 a 3 ObčZ a § 266 ObchZ za účinností předcházející právní úpravy či 
aktuálně § 555 a násl. OZ. 
530 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 1677/2008 ze dne 30. 6. 2009, 
v němž Nejvyšší soud přes výslovné označení daného institutu jako odstoupení od smlouvy 
shledal, že ve skutečnosti došlo k výpovědi smlouvy. Správnost takového postupu Nejvyššího 
soudu následně potvrdil i Ústavní soud v jeho usnesení sp. zn. II. ÚS 2511/09 ze dne 
11. 3. 2010. Naopak v případě leasingových smluv Nejvyšší soud opakovaně dospěl k závěru, 
že přes označení daného jednání jako výpovědi se ve skutečnosti jednalo o odstoupení od 
smlouvy (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 1529/2007 ze dne 
29. 4. 2010). 
531 Srov. stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 
sp. zn. Cpjn 204/2007 ze dne 8. 9. 2010, kde Nejvyšší soud zdůraznil, že v případě 
leasingových smluv se i přes označení jako výpověď smlouvy ve skutečnosti s ohledem na 
povahu daného závazku vždy jedná o odstoupení od smlouvy. 
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povahou nejedná o sjednání institutu odstupného (k tomu viz část 7 výše). 

Mezi odstupným a výpovědí je nicméně velký rozdíl v účincích, neboť na 

rozdíl od výpovědi se závazek zaplacením odstupného ruší od počátku, tj. ex 

tunc. Pokud by ze smlouvy jednoznačně vyplývalo, že úmyslem stran bylo 

skutečně sjednat danou částku pro případ výpovědi závazku, nebude se podle 

mne jednat a priori o neplatné ustanovení, avšak s ohledem na dispozitivní 

úpravu výpovědi i odstupného v § 1998 OZ, resp. v 1992 OZ, o přípustné 

inominátní ujednání stran na pomezí institutů výpovědi a odstupného.532 

Předmětné ujednání by poté dle své konkrétní podoby mohlo být posouzeno 

buď jako institut odstupného aplikující se i po plnění jedné či obou stran, a to 

s účinky ex nunc, či jako výpověď závazku, jejíž účinnost je nicméně vázána 

na uhrazení příslušné částky, resp. eventuálně i jako výpověď závazku, 

v jejímž důsledku se pouze aktivizuje nová povinnost vypovídající strany 

uhradit příslušnou částku, aniž by jejím neuhrazením byla dotčena účinnost 

samotné výpovědi.  

 

Stejně jako v případě odstoupení od smlouvy poté však samozřejmě 

platí, že limitem pro výše uvedenou odchylnou úpravu stran budou zejména 

kogentní ustanovení zákona nepřipouštějící odchylnou úpravu. Typicky se 

může jednat o úpravu chránící slabší stranu, jako je ochrana spotřebitele nebo 

nájemce-fyzické osoby v rámci úpravy nájmu bytu či domu.533 Dalším limitem 

pro spojení výpovědi s povinností uhradit určitou částku budou obecné 

korektivy, a to zejména dobré mravy. Obdobně jako v případě odstoupení od 

smlouvy by o jejich aplikaci bylo možné uvažovat zejména v případech, kdy by 

sjednaná kompenzace neměla žádné ekonomické či jiné relevantní 

opodstatnění, a představovala by tak pouze nepřípustnou sankci za výkon 

práva v podobě výpovědi závazku. V podrobnostech lze poté odkázat na část 

6.5.2 výše, kde je daná problematika řešena podrobněji v souvislosti 

s odstoupením od smlouvy.  

 
                                            
532 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1174 a 1175. 
533 K ochraně spotřebitele srov. zejména § 1812 až § 1819 OZ. K ochraně nájemce srov. 
zejména § 2235 a § 2239 OZ.  
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8.2. K systematice a obecnému rozdělení důvodů k výpovědi závazku 
stanovených v OZ 
 

OZ upravuje konkrétní právo na výpověď závazku na mnoha místech. 

V prvé řadě se jedná o § 1999 OZ, který navazuje na dosavadní úpravu 

výpovědi v § 582 ObčZ a upravuje obecnou možnost strany vypovědět 

závazek ze smlouvy ujednané na dobu neurčitou a zavazující alespoň jednu 

stranu k nepřetržité nebo opakované činnosti či naopak k trpění takové 

činnosti. Toto ustanovení se přitom jako obecné uplatní pouze tehdy, pokud 

nebude aplikovatelná zvláštní úprava výpovědi obsažená v rámci úpravy OZ 

týkající se jednotlivých smluvních typů (k tomu viz níže).534 Na to je třeba vždy 

pamatovat při analýze příslušné úpravy výpovědi včetně posouzení 

aplikovatelnosti judikatury na daný případ. 

 

Jednotlivé důvody k výpovědi v OZ jsou značně různorodé, na základě 

jejich účelu a povahy je nicméně dle mého názoru lze roztřídit zhruba do 

následujících pěti skupin: 

(i) První skupinou jsou důvody k výpovědi závazku sjednaného na dobu 

neurčitou či důvody k výpovědi dalších závazků, jež reagují na 

nepředvídatelnou změnu okolností a postrádající sankční povahu. Jedná se 

například o tyto důvody: 

• obecná úprava výpovědi závazků ze smluv uzavřených na dobu 

neurčitou s trvajícím či opakovaným plnění podle § 1999 OZ; 

• výpověď nájmu ujednaného na dobu neurčitou jednou ze stran podle 

§ 2231 OZ; 

• výpověď nájmu bytu nebo domu ujednaného na dobu určitou při změně 

okolností nájemcem podle § 2287 OZ; 

• výpověď nájmu bytu nebo domu pronajímatelem podle 

§ 2288 odst. 1 písm. c) či § 2288 odst. 2 OZ; 

                                            
534 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1180. 
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• výpověď nájmu prostoru sloužícího k podnikání při ztrátě způsobilosti 

k činnosti nájemcem podle § 2308 písm. a) OZ či při nepředvídatelné 

potřebě odstranění či přestavby nemovitosti pronajímatelem podle 

§ 2309 písm. a) OZ; 

• výpověď zemědělského pachtu sjednaného na dobu neurčitou podle 

§ 2347 OZ či v případě nezpůsobilosti nebo smrti pachtýře podle 

§ 2348 OZ; 

• výpověď licenční smlouvy uzavřené na dobu neurčitou podle § 2370 OZ; 

• výpověď skladování ujednaného na dobu neurčitou skladovatelem podle 

§ 2424 odst. 2 OZ; 

• výpověď obchodního zastoupení ujednaného na dobu neurčitou podle 

§ 2510 odst. 1 OZ či výhradního obchodního zastoupení v případě 

nedosažení sjednaného objemu obchodů podle § 2512 odst. 1 OZ; 

• výpověď tiché společnosti podle § 2754 odst. 1 OZ a další. 

 

(ii) Další skupinou důvodů pro výpověď závazku upravené v OZ jsou 

důvody, které naopak bezprostředně reagují na porušení konkrétních 

smluvních povinností druhé strany, a mají tedy sankční charakter. V převážné 

většině těchto případů (nikoliv však vždy) OZ umožňuje závazek vypovědět 

i bez výpovědní doby. Jedná se například o: 

• výpověď nájmu nájemcem podle § 2208 odst. 1 OZ či pronajímatelem 

podle § 2220 odst. 2 nebo § 2228 odst. 2, 3 OZ; 

• výpověď nájmu bytu nebo domu pronajímatelem podle 

§ 2288 odst. 1 písm. a) OZ; 

• výpověď nájmu prostoru sloužícího k podnikání nájemcem podle 

§ 2308 písm. c) OZ či pronajímatelem podle § 2309 písm. b) OZ; 

• výpověď skladování skladovatelem podle § 2427 písm. a) a b) OZ; 

• výpověď obchodního zastoupení obchodním zástupcem i zastoupeným 

podle § 2513 OZ; 

• výpověď závazku ze smlouvy o účtu tím, kdo vede účet, podle 

§ 2675 odst. 2 OZ; 

• výpověď pojištění pojistitelem podle § 2793 odst. 1 OZ a další. 
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(iii) V OZ lze dále vydělit i skupinu důvodů pro výpověď závazků, jež 

sice bezprostředně nereagují, resp. přesněji nemusí vždy reagovat, na 

porušení konkrétních smluvních povinností druhé strany, ale v každém 

případě mají sankční charakter s ohledem na negativní dopady nastalé 

situace do sféry druhé strany. Mezi takové důvody lze zařadit například: 

• výpověď nájmu bytu nebo domu pronajímatelem podle 

§ 2288 odst. 1 písm. b) OZ; 

• výpověď skladování skladovatelem podle § 2427 písm. c) OZ. 

 

(iv) Kromě výše uvedených skupin poskytuje OZ právo závazek 

vypovědět i v dalších případech, jež není možné podřadit ani pod jednu z výše 

uvedených skupin. Může se jednat o případy, kdy OZ přiznáním práva na 

výpověď závazku sleduje s ohledem na jeho charakter ochranu jedné strany 

ve vztahu či o další nezařaditelné situace. Mezi takové důvody patří například: 

• výpověď nájmu novým vlastníkem podle § 2222 odst. 2 OZ; 

• výpověď smlouvy o ubytování ubytovaným před uplynutím sjednané 

doby podle § 2330 odst. 1 OZ; 

• výpověď závazku ze smlouvy o účtu majitelem účtu podle § 2674 OZ či 

tím, kdo vede účet, podle 2675 odst. 1 OZ. 

 

 (v) Nad rámec výše uvedeného rozdělení důvodů výslovně uvedených 

v OZ je třeba mít na paměti, že důvody pro výpověď závazku v režimu OZ 

stanoví i jiné zákony. Na tyto zvláštní zákony poté OZ v některých případech 

nepřímo sám odkazuje (srov. např. § 2781 upravující právo pojistitele 

vypovědět smlouvu v případě tzv. povinného pojištění). Většinou tak nicméně 

nečiní a v této souvislosti je třeba vyjít z obecného § 1998 odst. 1 OZ, podle 

kterého lze závazek vypovědět, stanoví-li tak zákon (k tomu v podrobnostech 

viz část 8.1 výše).  
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8.2.1. K možnosti stran vyloučit dohodou zákonnou úpravu odstoupení 
od smlouvy  

 

Stejně jako v případě odstoupení od smlouvy (k tomu viz část 6.4.1 

výše) bude mít v praxi velký význam otázka, zdali je povaha těch ustanovení 

OZ, která upravují zákonné důvody k výpovědi závazku, kogentní či nikoliv a 

zda je tedy možné, aby si strany mezi sebou dohodly svůj odlišný režim, resp. 

aby případně dohodou vyloučily aplikaci těchto ustanovení. 

 

Na rozdíl od jednotlivých případů odstoupení od smlouvy může být 

situace u úpravy výpovědi závazku poněkud složitější, neboť i přes celkovou 

dispozitivnost OZ (srov. § 1 odst. 2 OZ) bude mít tato úprava v řadě případů 

s ohledem na cílenou ochranu jedné strany (či eventuálně i obou stran) 

kogentní povahu. Jako příklad lze uvést § 2235 odst. 1 OZ, podle něhož se 

nepřihlíží k ujednáním zkracujícím nájemcova práva v případě nájmu bytu 

nebo domu. Pokud by si tedy strany sjednaly v nájemní smlouvě jakékoliv 

omezení nájemcova práva vypovědět nájem bytu či domu (ať již vyloučením 

důvodů k výpovědi nájmu, neúměrným prodloužením výpovědní doby či 

například navázáním výpovědi na další povinnosti nájemce) nebo naopak 

zkrátily práva nájemce v důsledku odchylného ujednání ohledně práva 

pronajímatele vypovědět nájem bytu či domu (ať již zkrácením výpovědní 

doby, stanovením širší škály výpovědních důvodů oproti § 2288 OZ, 

omezením určitých povinností pronajímatele, jako je povinnost uvést ve 

výpovědi výpovědní důvody podle § 2288 odst. 3 OZ apod.), nebude se 

k takovým ujednáním vůbec přihlížet.  

 

Řada ustanovení OZ upravujících právo jedné ze stran závazek 

vypovědět má nicméně dle mého názoru dispozitivní povahu. Jako příklad lze 

uvést § 2330 OZ upravující možnost ubytovaného vypovědět smlouvu před 

uplynutím ujednané doby, § 2347 OZ upravující výpověď pachtu na dobu 

neurčitou, § 2510 OZ upravující výpověď obchodního zastoupení na dobu 
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neurčitou apod.535 V těchto případech dispozitivních ustanovení tedy podle 

mne nelze vyloučit, že si strany jednotlivé případy zákonné výpovědi určitým 

způsobem modifikují, například u nich jinak upravit výpovědní dobu, doplní je 

o požadavek určité formy či jinak upraví související dopady výpovědi apod.536 

Stejně jako v případě odstoupení od smlouvy se však v těchto případech 

naskýtá otázka, zda mohou strany zákonné důvody výpovědi vyloučit, aniž by 

je nahradily svojí jinou smluvní úpravou.  

 

Přinejmenším ve vztahu k výpovědi smluv na dobu neurčitou 

s opakujícím se či trvajícím plněním převažuje v odborné teorii názor, že 

možnost výpovědi vyloučit zcela nelze. Například v případě § 582 ObčZ část 

teorie dovodila, že se sice jedná o dispozitivní ustanovení, to však pouze co 

do sjednání jiného důvodu výpovědi či odchylné úpravy výpovědní lhůty.537 

V komentářové literatuře k § 582 ObčZ byl dále vysloven názor, že dohoda 

účastníků může stanovit odchylně od tohoto ustanovení výpovědní dobu, 

nemůže však vyloučit možnost výpovědi, ani vázat výpověď na splnění 

nejistých podmínek.538 Rovněž k § 1999 OZ, jež navazuje na předcházející 

úpravu § 582 ObčZ, je vyslovován názor, že pro závazky na dobu neurčitou 

se jedná o úpravu kogentní v tom smyslu, že ji lze pouze modifikovat, nikoliv 

však absolutně vyloučit.539  

 

Judikatura se k uvedené problematice dosud nevyjádřila zcela 

jednoznačně. Nejvyšší soud v souladu s výše uvedenými závěry konstatoval, 

                                            
535 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část 
(§ 2055–3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 551, 591 a 918. 
536 Viz tamtéž. 
537 Srov. Faldyna, F. Hušek, J., Pohl. T. Zajištění a zánik obchodních závazků. 2. vydání. 
Praha: ASPI, 2007, str. 167 a 169. 
538 Srov. Fiala, J., Kindl, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: 
Wolters Kluwer, 2009, str. 1109. 
539 Viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–
2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1180.  

Oproti tomu T. Kindl obdobné omezení ve vztahu k § 1999 OZ výslovně nedovozuje a pouze 
odkazuje na obecnou zásadu autonomie smluvních stran (srov. T. Kindl in Švestka, J., 
Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek V. 1. vydání. Praha: 
Wolters Kluwer, 2014, str. 516. 
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že § 582 odst. 1 ObčZ je dispozitivní povahy přinejmenším v tom ohledu, že si 

strany mají možnost upravit ukončení jejich smluvního vztahu výpovědí 

odchylně od obecné úpravy stanovené v § 582 odst. 1 ObčZ a sjednat si 

i jinak důvody výpovědi.540 V dalším rozhodnutí nicméně Nejvyšší soud 

neshledal neplatným ani takové smluvní ujednání, které u smlouvy uzavřené 

na dobu neurčitou podstatně omezovalo důvody k vypovězení smlouvy, a to 

prakticky pouze na porušení smluvních povinností druhé strany či ztrátu 

příslušného oprávnění k činnosti.541 Jakkoli i v tomto případě došlo ke 

sjednání jiné smluvní úpravy a nikoliv pouze k vyloučení možnosti aplikovat 

§ 582 ObčZ, jednalo se již o ujednání oproti zákonné úpravě značně 

omezující, když při výkladu zastávaným Nejvyšším soudem v případě řádného 

plnění smlouva možnost výpovědi vůbec nepřipouštěla.  

 

Dle mého názoru je s ohledem na výše uvedené třeba rozlišovat, zda 

se v případě dispozitivních ustanovení zakládajících důvody k výpovědi 

smlouvy bude jednat o výpovědi závazků k opakujícímu se či trvajícímu plnění 

ze smluv uzavřených na dobu neurčitou či nikoliv. V kladném případě se pak 

lze ztotožnit s výše uvedenými závěry, že u těchto závazků zákonná možnost 

smlouvu vypovědět nelze pouze vyloučit, aniž by si strany současně sjednaly 

odlišnou úpravu. V tomto ohledu se tedy jedná o ustanovení částečně 

kogentní. Důvodem je skutečnost, že opačný závěr by strany nutil setrvávat 

v daném závazku v podstatě věčně (když tyto závazky není možné ukončit 

splněním), což by bylo v rozporu se samotnou podstatou závazkového práva 

i lidskou svobodou.542  

 

S ohledem na citovanou judikaturu Nejvyššího soudu nicméně podle 

mne nelze vyloučit, aby tato odlišná úprava byla oproti zákonné úpravě do 

značné míry zužující, například tím, že strany explicitně stanoví důvody pro 

výpověď závazku. Hranice možného omezení přitom není zcela jasná. 

                                            
540 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 1770/2014 ze dne 24. 11. 2014. 
541 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 2978/2010 ze dne 22. 5. 2012. 
542 Shodně viz Fiala, J., Kindl, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: 
Wolters Kluwer, 2009, str. 1110. 



256 

Domnívám se, že každý případ bude třeba posuzovat individuálně s tím, že za 

neplatné by mělo být považováno takové omezení, jehož skutečným cílem je 

popřít účel daného zákonného ustanovení umožňujícího straně vyvléci se 

(alespoň za určitých objektivně splnitelných podmínek) z daného, jinak 

nekonečného, závazku. 

 

Pokud se však nebude jednat o zákonné ustanovení zakládající důvody 

k výpovědi závazků k opakujícímu se či trvajícímu plnění ze smluv uzavřených 

na dobu neurčitou, přikláním se osobně k opačnému závěru. S ohledem na 

princip autonomie vůle, a to konkrétně smluvní svobody stran, možnost 

vyloučení určitých zákonem stanovených případů k výpovědi v těchto 

případech podle mne paušálně odmítat nelze. To platí tím spíše, že OZ 

nepřevzal úpravu § 574 odst. 2 ObčZ zakotvující zákaz vzdání se práv, jež 

mají v budoucnu teprve vzniknout, a tento zákaz naopak výslovně uvádí 

pouze ve vybraných případech (přičemž zákaz vzdání se práva na výpověď 

závazku mezi ně nepatří).543 

 

Stejně jako v případě odstoupení od smlouvy (k tomu viz část 6.4.1 

výše) však v těchto případech bude v souladu s § 1 odst. 2 OZ a rovněž 

s přihlédnutím k § 547, § 580 odst. 1 a § 588 OZ platit korektiv dobrých mravů 

a nově i korektiv veřejného pořádku. Ke kolizi s těmito korektivy by pak dle 

mého názoru mohlo dojít zejména v těch případech, kde vyloučení určitého 

zákonem předpokládaného důvodu k výpovědi závazku není objektivně 

ospravedlnitelné v kontextu celého závazku (např. s ohledem na povahu, 

rozsah a způsob plnění obou stran), resp. kde takové vyloučení bude zakládat 

určitou zásadní a ničím neodůvodněnou nerovnováhu v právech a 

povinnostech stran. Každý případ bude nicméně nutné posuzovat individuálně 

v kontextu daného zákonného ustanovení a konkrétního závazku, přičemž 

nelze odhlédnout od obecného výkladového pravidla stanoveného 
                                            
543 Takovým případem je např. § 1755 OZ, podle něhož se nepřihlíží k všeobecnému vzdání 
se námitek proti platnosti smlouvy jednou ze stran, § 2000 odst. 2 OZ, podle něhož se 
nepřihlíží k vzdání se práva na zrušení dlouhodobého závazku dle § 2000 odst. 1 OZ, 
nemožnost zmocnitele vzdát se práva na odvolání zmocnění stanovená v § 442 OZ atd. 
K tomu rovněž viz část 6.4.1 výše týkající se možnosti vzdát se práva na odstoupení od 
smlouvy. 
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v § 574 OZ, že na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako 

na neplatné. 

 

 

8.2.2. K nové úpravě tzv. šněrovacích smluv  
 

Dále považuji za vhodné zmínit se alespoň okrajově o nové úpravě 

týkající se možnosti dosáhnout zániku tzv. šněrovacích závazků zakotvené 

v § 2000 OZ. Podle tohoto ustanovení platí, že: „(1) Byla-li smlouva bez 

vážného důvodu uzavřena na dobu určitou tak, že zavazuje člověka na dobu 

jeho života, anebo že zavazuje kohokoli na dobu delší než deset let, lze se po 

uplynutí deseti let od vzniku závazku domáhat jeho zrušení. Soud závazek 

zruší i tehdy, pokud se okolnosti, z nichž strany zřejmě vycházely při vzniku 

závazku, změnily do té míry, že na zavázané straně nelze rozumně 

požadovat, aby byla smlouvou dále vázána.  

(2) Vzdá-li se strana předem práva domáhat se zrušení závazku, 

nepřihlíží se k tomu. To neplatí, je-li zavázanou stranou právnická osoba.“ 

 

Jakkoli OZ uvedené ustanovení upravuje v souvislosti s výpovědí 

závazku, svojí povahou se jedná o samostatný institut v podobě možnosti 

domáhat se v daných případech zrušení závazku soudem. Ve smyslu dělení 

zániku závazků zastávaného V. Knappem se tedy jedná o typický zánik 

závazku výrokem soudu.544 Citované ustanovení dopadá na dlouhodobé 

závazky, nikoliv však na závazky ze smluv uzavřených na dobu neurčitou, 

které lze vypovědět za podmínek § 1999 OZ či příslušných zvláštních 

ustanovení v rámci úpravy jednotlivých smluvních typů. OZ zde zohledňuje 

rizikovost dlouhodobě uzavřených smluv a umožňuje stranám se z takových 

závazků za daných okolností vyvázat. Významný je poté odstavec 2 

citovaného ustanovení, který stanoví částečnou kogentnost dané úpravy 

v tom smyslu, že se fyzická (nikoliv právnická) osoba nemůže předem práva 

domáhat se zrušení závazku vzdát. Jak již bylo řečeno v části 8.2.1 výše, 

                                            
544 Viz Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. Praha:ČSAV,1955, str. 26 a 
27. 
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jedná se o jeden ze zvláštních případů, kdy OZ výslovně stanoví nemožnost 

vzdát se svých práv do budoucna, když naopak obecný zákaz vzdání se práv, 

které v budoucnu teprve vzniknou, OZ nepřevzal. 

 

Nezbytnými podmínkami pro možnost uplatnění práva domáhat se 

zrušení závazku ze šněrovacích smluv budou (i) kvalifikovaná dlouhodobost 

smlouvy (smlouva zavazuje člověka na dobu jeho života či kohokoliv na dobu 

delší než 10 let) a (ii) absence vážného důvodu k takovému závazku či 

podstatná změna výchozích okolností při vzniku závazku. V této souvislosti je 

třeba nicméně dodat, že věta druhá prvního odstavce umožňuje teoreticky 

i takový výklad, že stojí na větě první nezávisle, tj. že v případě změny 

výchozích okolností je možné se domáhat u soudu zrušení jakéhokoliv 

závazku. Takový výklad by však dle mého názoru vedl k nelogickému rozporu 

s právem stran domáhat se v případě podstatné změny okolností obnovení 

jednání o smlouvě stanovenému v § 1765 OZ. S ohledem na to 

i s přihlédnutím k cíli § 2000 OZ, který má směřovat k dlouhodobým 

závazkům, proto uvedený výklad nepovažuji za správný.545 

 

 

8.3. K promlčení práva vypovědět závazek 
 

Pokud se týče promlčení práva vypovědět závazek, není odpověď 

natolik jednoznačná jako v případě odstoupení od smlouvy, které judikatura 

jednoznačně považuje za právo majetkové (k tomu viz část 6.6 výše). 

V odborné totiž teorii nepanuje úplná shoda na tom, že by právo vypovědět 

závazek (jakožto právo k určitému jednání) bylo svojí povahou majetkovým 

právem, které by v souladu s § 611 OZ mělo podléhat promlčení.546 

S ohledem na značnou analogii povahy práva na odstoupení od smlouvy a 

výpovědi závazku a judikaturu k charakteru práva na odstoupení od smlouvy 

jakožto práva majetkového se nicméně přikláním k závěru, že i právo 
                                            
545 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1184. 
546 Viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–
2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1175 a 1176. 
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vypovědět závazek je majetkovým právem ve smyslu § 611 OZ.547 Nelze 

ostatně odhlédnout od toho, že s výkonem tohoto práva (stejně jako 

s výkonem práva odstoupit od smlouvy) jsou ve většině případů úzce spojené 

majetkové dopady do sféry stran, a to často i zcela zásadního rozsahu. Stejně 

tak i z pohledu celkového smyslu právní úpravy dle mého názoru není žádný 

objektivní důvod, aby právo vypovědět závazek bylo vyňato z režimu 

promlčení, tedy z režimu směřujícímu k zajištění včasného uplatňování práv a 

předejití přílišnému odkládání jejich uplatnění.548  

 

V této souvislosti je nicméně třeba upozornit, že Nejvyšší soud dospěl 

v určitých případech k opačnému závěru. Konkrétně v souvislosti s právem 

pronajímatele vypovědět nájem bytu Nejvyšší soud konstatoval, že 

prostřednictvím výpovědi nájmu bytu (či domu) se realizuje vlastnické právo 

pronajímatele, a že je tedy toto právo součástí vlastnického práva 

pronajímatele. Jako takové poté není majetkovým právem, které by podle 

§ 100 odst. 2 ObčZ (pozn.: nyní obdobně § 611 OZ ve spojení s § 614 OZ) 

podléhalo promlčení. Dle názoru Nejvyššího soudu ostatně ze samotného 

práva vypovědět nájem bytu neplyne žádné oprávnění, kterému by bylo 

možné přisoudit majetkovou hodnotu.  

 

Uvedený výklad považuji za relativně diskutabilní s ohledem na 

problematické propojení práva na výpověď nájmu s vlastnickým právem 

pronajímatele. Jak bylo správně vysloveno v odborné literatuře, tento výklad 

bez přiměřeného důvodu akcentuje pouze předzávazkové postavení 

pronajímatele jakožto vlastníka a ignoruje skutečnost, že pro obě strany 

nájemního vztahu je podstatné zejména to, že uzavřeli nájemní vztah, který je 

svým původem relativním závazkem.549 Přesto s ohledem na uvedený výklad 

                                            
547 Obdobně viz Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I.,II. 
2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 2212. 
548 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1175 a 1176. 
549 Viz Svoboda, K. K promlčení osobnostních práv a práva uskutečnit jednostranný právní 
úkon. Právní rozhledy, 2012, č. 21, str. 761 a násl. K problematičnosti daného závěru rovněž 
srov. Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). 
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1176.  
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Nejvyššího soudu a rovněž s přihlédnutím k tomu, že přijetím OZ v této oblasti 

nedošlo k žádnému podstatnému posunu, dle mého názoru nadále platí, že 

otázka promlčení práva vypovědět závazek nemá jednoznačné řešení.550 Ve 

světle uvedené judikatury Nejvyššího soudu by přitom mohlo záležet i na 

konkrétní povaze závazku, zejména na tom, jak výpověď souvisí 

s vlastnickým právem vypovídající osoby (či eventuálně dalším právem, které 

se podle § 614 OZ nepromlčuje) a zda bude možné v daném případě dovodit 

její majetkovou povahu.  

 

V této souvislosti je nadto nutné zohlednit případy, kdy právo vypovědět 

závazek bude straně přiznáno (ať již na základě smluvního ujednání či 

příslušného ustanovení OZ) po celou dobu trvání závazku. U výpovědi jsou 

tyto případy tím relevantnější, že podle mnoha ustanovení OZ je toto právo 

přiznáno jako možnost vyvázat se ze závazků k opakované či trvající činnosti 

založenými smlouvou uzavřenou na dobu neurčitou (k tomu blíže viz část 8.2 

výše). Vyvstává proto otázka, zda lze i v těch případech, kdy právo vypovědět 

závazek není vázáno na konkrétní skutečnost, avšak existuje po celou dobu 

trvání závazku, uvažovat o jeho promlčení.  

 

ObchZ pro tyto případy obsahoval zvláštní úpravu v § 387 odst. 2, ve 

kterém výslovně stanovil, že: „Promlčení podléhají všechna práva ze 

závazkových vztahů s výjimkou práva vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu 

neurčitou.“ Ačkoliv OZ uvedené ustanovení výslovně nepřevzal, domnívám 

se, že v případě, kdy je právo vypovědět závazek založeno po celou dobu 

trvání závazku, se promlčovat nebude.551 Opačný výklad by zcela popřel 

smysl tohoto práva (ať již sjednaného stranami ve smlouvě či vyplývajícímu 

přímo ze zákona), neboť by jej fakticky omezil pouze na období běhu 

promlčecí lhůty podle § 629 a násl. OZ. Ani případné prodloužení této 

promlčecí doby ujednáním stran na maximálně přípustných 15 let by 

u dlouhotrvajících závazků nemuselo být dostačující. Bez ohledu na výše 
                                            
550 Shodně viz Svoboda, K. K promlčení osobnostních práv a práva uskutečnit jednostranný 
právní úkon. Právní rozhledy, 2012, č. 21, str. 761 a násl. 
551 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1175 a 1176. 
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rozebranou problematiku charakteru práva na výpověď jakožto majetkového 

práva se proto přikláním k závěru, že v těchto případech by se právo na 

výpověď závazku promlčovat z povahy věci nemělo. 

 

 

8.4. K účinkům výpovědi a vypořádání stran 
 

Jak již bylo řečeno výše, hlavním rozdílem mezi odstoupením od 

smlouvy a výpovědí je skutečnost, že výpověď závazek ruší s účinky ex nunc, 

tedy nikoliv zpětně, ale do budoucna. Jedná se o prosté nepokračování 

závazku, kdy další jednotlivé práva a povinnosti ze závazku již nevznikají, 

dosud vzniklá práva a povinnosti nicméně nadále trvají. Na rozdíl od 

odstoupení od smlouvy totiž vznikly po právu na základě platné a účinné 

smlouvy, na čemž samotný zánik závazku výpovědí nic nemění. Dosud 

poskytnuté plnění tedy nepředstavuje bezdůvodné obohacení a neprobíhá 

ohledně něj žádné vypořádání stran. To pochopitelně nevylučuje, že si strany 

s ohledem na dispozitivnost úpravy výpovědi sjednají určitý způsob 

vypořádání ve smlouvě. Stejně tak dle mého názoru nelze vyloučit, že si 

strany ve smlouvě sjednají odlišnou účinnost výpovědi, například i tak, že 

bude působit v určitém rozsahu zpětně. 

 

Výpovědí zaniká závazek v jeho celém rozsahu, tj. včetně všech 

sjednaných dílčích dluhů apod. Stranám nicméně nic nebrání sjednat si 

možnost i částečné výpovědi tam, kde to povaha daného závazku umožňuje 

(např. v případě dodávek více druhů zboží by bylo možné vypovědět závazek 

v rozsahu dodávek jednoho z těchto druhů apod.).552  

 

V této souvislosti se naskýtá otázka, jaké účinky má výpověď na ta 

práva a povinnosti stran, která dle ujednání smluvních stran či s ohledem na 

jejich povahu zjevně mají zavazovat strany i po ukončení závazku (typicky se 

může jednat o povinnost zachovávat mlčenlivost i po ukončení závazku, dále 

                                            
552 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1177. 
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například o smluvní ustanovení zakotvující zvláštní režim vypořádání stran po 

výpovědi závazku, o aplikaci konkurenční doložky na určité období po 

ukončení závazku či o provedení určitých opatření majících za cíl eliminovat 

možné negativní ekonomické dopady výpovědi závazku na práva stran 

apod.). OZ totiž oproti úpravě odstoupení od smlouvy (srov. § 2005 odst. 2 

OZ) nestanoví, že se výpověď těchto ujednání nedotýká. V odborné literatuře 

byl ve vztahu k výpovědi v obchodních závazcích vysloven názor, že tato 

ujednání nejsou výpovědí dotčena.553 Obdobně v komentářové literatuře k OZ 

zaznívá názor, že jestliže předmětná ujednání dle OZ přetrvávají v případě 

odstoupení od smlouvy zrušujícím závazek od počátku, tím spíše musí 

přetrvat v případě výpovědi vedoucí k zániku závazku ex nunc.554 Z pohledu 

logického nelze než s výše uvedenými závěry souhlasit. Pro vyloučení 

jakýchkoli pochybností je v každém případě vhodné ta práva a povinnosti, 

která mají dle vůle stran trvat i po výpovědi závazku, výslovně označit.  

 

 

8.4.1. K okamžiku účinnosti výpovědi  
 

Výpověď je jako jednostranné právní jednání perfektní okamžikem, kdy 

se dostane do sféry dispozice jeho adresáta, resp. případně adresátů. Tento 

okamžik nicméně není možné zaměňovat s okamžikem zániku samotného 

závazku, když k tomu bude pravidelně docházet později, a sice uplynutím 

výpovědní doby. To vyplývá z § 1998 odst. 2 OZ, podle kterého platí, že: „Je-li 

závazek vypovězen, zaniká uplynutím výpovědní doby. Lze-li však závazek 

vypovědět bez výpovědní doby, zaniká závazek účinností výpovědi.“ 

 

K účinkům výpovědi tedy bude pravidelně docházet kumulativním 

splněním dvou podmínek, a sice doručením výpovědi do sféry adresáta a 

následným uplynutím výpovědní doby. Pouze v případech, kdy smlouva nebo 

zákon stanoví, že lze závazek vypovědět i bez výpovědní doby, dojde k jeho 
                                            
553 Viz Faldyna, F. Hušek, J., Pohl. T. Zajištění a zánik obchodních závazků. 2. vydání. Praha: 
ASPI, 2007, str. 172. 
554 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1177. 
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zániku již samotným doručením výpovědi (OZ tak pravidelně činí zejména 

v těch případech, kde je výpověď sankční reakcí na porušení povinností druhé 

strany - k tomu viz část 8.2 výše). Ke stejnému závěru bude podle mne třeba 

dospět i tam, kde OZ stanoví pouze právo výpovědi, aniž by se jakkoli zabýval 

výpovědní dobou (srov. např. § 2330 odst. 1 OZ upravující výpověď smlouvy 

o ubytování ubytovaným).555  

 

Výpovědní doba začne standardně běžet právě v návaznosti na 

doručení výpovědi druhé straně, OZ nicméně na řadě míst stanoví zvláštní 

úpravu (vyjma kogentních ustanovení nelze rovněž vyloučit ani odlišnou 

úpravu stran ve smlouvě). Stejně tak stanoví OZ různě délku výpovědní doby, 

a to typicky v délce 1 měsíce (např. výpověď nájmu k věci movité podle 

§ 2231 odst. 1 OZ či skladování podle § 2424 odst. 2 OZ), 3 měsíců (např. 

výpověď nájmu k věci nemovité podle § 2231 odst. 1 OZ) či 6 měsíců (např. 

výpověď nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřeného na dobu neurčitou 

podle § 2312 OZ). Výjimkou však není ani relativně dlouhá výpovědní doba 12 

měsíců (v případě výpovědi zemědělského pachtu podle 2347 OZ či licence 

podle § 2370 OZ). Rovněž ve vztahu k délce výpovědní doby poté platí, že 

strany si ve většině případů budou moci sjednat délku výpovědní doby odlišně 

(k dispozitivnosti a kogentnosti úpravy výpovědi blíže viz část 8.2.1 výše). 

 

                                            
555 Ve vztahu k ObchZ obdobně viz Faldyna, F. Hušek, J., Pohl. T. Zajištění a zánik 
obchodních závazků. 2. vydání. Praha: ASPI, 2007, str. 170. 
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9. JEDNOSTRANNÉ ZAPOČTENÍ 
 

9.1. Obecný úvod  
 

Podstata započtení556 spočívá v zániku (zrušení) dvou pohledávek 

v příslušném rozsahu, v němž se kryjí, pouhým zúčtováním (odečtením).557 

Tento způsob vyrovnání pohledávek vede k uspokojení věřitelů obou 

pohledávek v daném rozsahu, aniž by současně bylo třeba splnění daných 

pohledávek.558 Odpadá tedy potřeba dvojího vzájemného plnění daných 

pohledávek, čímž dochází ke zjednodušení a zefektivnění vypořádání 

vzájemných pohledávek a dluhů, usnadnění hospodářského styku mezi 

příslušnými subjekty, a k úspoře příslušných nákladů souvisejících s plněním 

na obou stranách. Započtení na základě jednostranného právního jednání 

v sobě v podstatě kombinuje dvě hlavní složky - (i) složku náhradního 

uspokojení věřitele bez poskytnutí reálného plnění (a to ve vztahu ke všem 

započítávaným pohledávkám, zejména poté ve vztahu k tzv. pasivní 

pohledávce, proti které je započítáváno) a dále (ii) složku faktického vymožení 

pohledávky, tj. složku vynucovací (a to ve vztahu k tzv. aktivní pohledávce, 

která je pro započtení použita). 

 

OZ upravuje započtení zejména ve svých § 1982 až § 1991. Tomuto 

institutu se nicméně věnuje i v některých svých dalších ustanoveních, např. 

v rámci úpravy promlčení (srov. § 617 odst. 2 OZ) nebo v rámci úpravy 

jednotlivých typových závazků (srov. např. § 2208 odst. 2 či 2254 odst. 2 OZ 

v souvislosti s úpravou nájmu). Úprava v OZ převážně vychází z předcházející 

úpravy v ObčZ a ObchZ. Zavádí nicméně i některé nové prvky, jež vycházejí 

zejména ze zahraniční úpravy německého BGB či quebeckého občanského 

                                            
556 V právní teorii je často používán i pojem kompenzace, a to více méně jako synonymum 
pojmu započtení.  
557 Shodně viz Šilhán, J. Předpoklady započtení v novém občanském zákoníku a pojem 
„nejisté a neurčité pohledávky.“ Obchodní právo, 2013, č. 12, str. 426. 
558 Shodně viz Jäger, M., Zánik závazků započtením. Současný právní stav a změny v novém 
soukromém právu. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2013, str. 15. 
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zákoníku a jež současně zohledňují i příslušné unifikační dokumenty 

evropského závazkového práva, zejména DCFR.559 Jak bude podrobněji 

vysvětleno níže, nově zavedenou úpravu lze obecně hodnotit spíše jako 

přínosnou. V některých případech bude nicméně výrazně záležet na tom, jak 

se k dané úpravě postaví budoucí judikatura, přičemž přinejmenším po určitou 

dobu bude nezbytně trvat jistá aplikační nejistota. To platí zejména ve vztahu 

k výkladu nově zavedených pojmů nejistých a neurčitých pohledávek, které 

v souladu s § 1987 odst. 2 OZ nejsou způsobilé k započtení (k tomu viz část 

9.3.5 níže), ale i k některým dalším otázkám.  

 

Jelikož se tato práce věnuje zániku závazků na základě jednostranného 

právního jednání, je pod pojmem započtení níže myšleno vždy pouze 

započtení jednostranné (tzv. compensatio necessaria). Pro úplnost je však 

třeba dodat, že vedle jednostranného započtení právní teorie rozeznává 

i započtení dohodou (tzv. compensatio voluntaria),560 jež OZ upravuje 

v § 1991 a na něž se většina podmínek stanovených v OZ pro započtení 

jednostranné neuplatní.  

 

 

9.2. Ke kompenzačnímu prohlášení jakožto jednostrannému právnímu 
jednání 
 

Jednostranné započtení je realizováno prostřednictvím jednostranného 

právního jednání započítávající osoby směřujícího k určité další osobě (či 

případně osobám), jež jsou současně vzájemnými dlužníky a věřiteli, v němž 

jedna osoba prohlásí vůči další osobě (či osobám), že svoji pohledávku 

započítává vůči pohledávce či pohledávkám druhé osoby (osob).561 V dřívější 

terminologii bylo toto jednání označováno jako tzv. kompenzační úkon. OZ se 

                                            
559 Srov. rovněž důvodovou zprávu k § 1982 až § 1991 OZ publikovanou na portálu 
www.justice.cz, str. 465 a 466. 
560 Srov. Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 218 a násl.  
561 K výjimkám z podmínky vzájemnosti pohledávek, kdy lze započítat pouze pohledávky mezi 
shodnými osobami, viz část 9.3.2 níže. 

http://www.justice.cz/


266 

v § 1983 přiklonil k pojmu prohlášení o započtení, tj. tzv. kompenzačnímu 

prohlášení.562 Pro toto prohlášení přitom OZ nestanoví žádnou zvláštní formu. 

 

OZ je tedy stejně jako předcházející úprava založen na předpokladu, že 

k účinnému započtení je třeba adresovaného právního jednání, a nedochází 

k němu automaticky pouze v důsledku souběžné existence k tomu 

způsobilých pohledávek, jako tomu je v některých zahraničních právních 

úpravách.563 Výjimky z této zásady stanovené zvláštními zákony jsou velmi 

ojedinělé a týkají se zejména práva obchodních korporací. Jako příklad lze 

uvést § 134 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a 

automatické započtení plnění poskytnutého společníkem z titulu jeho ručení 

za dluhy společnosti s ručením omezeným na splnění jeho nejdříve splatné 

vkladové povinnosti.  

 

Kromě zvláštních zákonných ustanovení je v této souvislosti vhodné 

poukázat i na judikaturu týkající se § 457 ObčZ, jež v souvislosti s tímto 

ustanovením dovodila automatické zúčtování pohledávek, které vůči sobě 

vzájemně mají strany z titulu bezdůvodného obohacení v případě neplatné 

nebo zrušené smlouvy (k tomu blíže viz část 6.9 výše). Dle této judikatury lze 

v soudním řízení o žalobě o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy 

přiznat pouze vrácení toho, oč peněžité plnění žalobce (nebo peněžitá 

náhrada za ně) přesahuje peněžité plnění (nebo peněžitou náhradu za ně) 

poskytnuté mu podle smlouvy žalovaným.564 Tyto případy by rovněž bylo 

možné označit za určitou výjimku z obecného požadavku na existenci 

platného a perfektního kompenzačního prohlášení za účelem odpočtu 

pohledávek. K otázce zda bude s ohledem na mírně odlišné znění § 2993 OZ 

předmětná judikatura aplikovatelná i za nové úpravy, lze odkázat na část 6.9 

výše, kde je tato otázka řešena v souvislosti s odstoupením od smlouvy.  

                                            
562 Obdobná terminologie je zvolena například v německém BGB, který rovněž hovoří 
o prohlášení o započtení (tzv. Erklärung der Aufrechnung) - srov. např. § 388 BGB. 
563 Např. ve Francii, Lucembursku či Itálii - srov. komentář k čl. III.-6:105 DCFR dostupný na 
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf 
564 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Odo 1615/2006 ze dne 29. 1. 2009 či 
sp. zn. 28 Cdo 3037/2013 ze dne 22. 1. 2014. 
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Pokud si nicméně strany v rámci odstoupení od smlouvy upravily 

vlastní komplexní mechanismus vypořádání, který zahrnuje i zúčtování 

samostatných nároků (např. z náhrady škody či smluvních pokut), mělo by být 

ve světle judikatury Nejvyššího soudu na takové vypořádání obecně nahlíženo 

jako na započtení.565 Podle konkrétních okolností a povaze dohody 

o vypořádání by se dle mého názoru mohlo vedle jednostranného započtení 

jednat zejména o započtení dohodou či eventuálně i o inominátní vypořádací 

režim (k tomu blíže viz část 9.3.8 níže). 

 

K okamžiku perfektnosti kompenzačního prohlášení, způsobu doručení 

kompenzačního prohlášení jeho adresátovi, možnosti odvolání 

kompenzačního prohlášení či k jeho formě lze rovněž plně odkázat na část 

6.1.2 a 6.2 výše, kde je tato problematika podrobně popsána ve vztahu 

k odstoupení od smlouvy (jež je rovněž jednostranným adresovaným právním 

jednáním, pro které OZ nestanoví žádnou zvláštní formu).  

 

Ve stručnosti je zde možné shrnout, že kompenzační prohlášení se 

stává perfektní až v okamžiku, kdy dojde do dispozice (sféry) adresáta, 

přičemž není rozhodné, zda se adresát s kompenzačním prohlášením 

skutečně seznámil.566 Od okamžiku perfektnosti kompenzačního prohlášení je 

nicméně nutné striktně odlišovat samotný okamžik účinnosti započtení, který 

nastává zpětně (ex tunc) k okamžiku, kdy se pohledávky staly způsobilými 

k započtení (k tomu viz část 9.4.1 níže). K započtení není třeba ani souhlasu 

či jiného vyjádření adresáta, ani jeho součinnosti.567 Adresát kompenzačního 

prohlášení nemůže svým jednáním účinky kompenzačního prohlášení nijak 

zvrátit, a to ani pokusem o tzv. rekompenzaci.568 Ta není možná již s ohledem 

                                            
565 Srov. stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 
sp. zn. Cpjn 204/2007 ze dne 8. 9. 2010. 
566 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Odo 898/2004 ze dne 27. 6. 2006.  
567 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 1962/2009 ze dne 12. 11. 2011. 
568 Shodně viz Jäger, M., Zánik závazků započtením. Současný právní stav a změny v novém 
soukromém právu. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2013, str. 140 či Hulmák, M. a kol.: 
Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1123. 
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na skutečnost, že pohledávky se ruší okamžikem perfektnosti kompenzačního 

opatření, a to s účinky ex tunc. V době pokusu o rekompenzaci by tedy již 

v příslušném rozsahu vůbec neexistovaly (k tomu rovněž viz části 9.4.1 a 

9.4.2 níže).  

 

V odborné teorii stejně jako v případě odstoupení od smlouvy nepanuje 

shoda o tom, zda je možné kompenzační prohlášení učinit konkludentně či 

zda je naopak potřeba výslovného projevu vůle. Zatímco například V. Knapp 

se přiklání k závěru, že z povahy kompenzačního úkonu vyplývá, že musí být 

učiněn výslovně, část odborné teorie zastává opačný závěr, tj. že 

jednostranné započtení na základě konkludentního právního jednání a priori 

vyloučit nelze.569 K tomuto závěru se nakonec přiklonila i judikatura 

Nejvyššího soudu, která v souvislosti se započtením pohledávek 

v pracovněprávních vztazích dospěla k závěru, že s ohledem na absenci 

požadavku v ObčZ na formu kompenzačního úkonu lze tento úkon učinit 

i konkludentně.570  

 

V souladu se závěry výše citované judikatury Nejvyššího soudu se 

osobně přikláním k názoru, že za splnění podmínek stanovených § 546 OZ, tj. 

pokud nebude pochybnost o tom, co chtěla jednající osoba projevit, není 

důvod konkludentní započtení a priori vylučovat. Domnívám se přitom, že si 

lze představit situace, kdy bude konkludentní započtení z jednání daných 

osob dostatečně zřejmé a určité, aniž by muselo být učiněno výslovné 

kompenzační prohlášení. Může se například jednat o situaci, kdy 

započítávající osoba uhradí druhé straně rozdíl mezi započtenými 

pohledávkami a strany za sebou současně nebudou mít žádné jiné 

pohledávky či bude započtení dostatečně zřejmé z pravidelného vyúčtování 

                                            
569 Srov. Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 233. Oproti 
tomu přípustnost konkludentního započtení připouští např. M. Jäger (srov. Jäger, M., Zánik 
závazků započtením. Současný právní stav a změny v novém soukromém právu. 1. vydání. 
Praha: Linde Praha, 2013, str. 132). 
570 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 3330/2011 ze dne 19. 2. 2013 či 
sp. zn. 21 Cdo 4173/2011 ze dne 19. 2. 2013. 
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vzájemných pohledávek apod.571 Uvedené pochopitelně platí za předpokladu, 

že si strany v rámci smluvní svobody nesjednají jinak, tj. že si například 

nedohodnou určitou kvalifikovanou (typicky písemnou) formu započtení, a že 

takový požadavek nebude vyplývat ze zvláštního právního předpisu. Limitem 

pro využití konkludentního započtení v praxi nicméně vždy bude právě 

požadavek na potřebnou určitost projevu vůle směřujícího k započtení (k tomu 

rovněž viz část 9.2.2 níže).  

 

Kompenzační prohlášení lze jako jednostranné právní jednání 

v souladu s 572 OZ odvolat, dojde-li toto odvolání druhé straně nejpozději se 

samotným kompenzačním prohlášením. Je otázkou, zda by jej se souhlasem 

druhé strany bylo možné odvolat i později, jak bylo judikaturou dovozeno již za 

dřívější úpravy ve vztahu k odstoupení od smlouvy a jak lze ve vztahu 

k odstoupení od smlouvy dovozovat i z aktuálního § 2003 odst. 1 OZ (k tomu 

blíže viz část 6.1.2 výše). V části odborné teorie byl v této souvislosti vysloven 

názor, že by takový postup patrně měl být možný, a to právě s odkazem na 

analogickou aplikaci § 2003 odst. 1 OZ, resp. s ohledem na princip smluvní 

svobody stran.572 Uvedené názory vycházejí z předpokladu, že pozdější 

dohodou strany odvolají účinky započtení, resp. že se započtené pohledávky 

obnoví. Dle mého názoru s těmito závěry lze v podstatě souhlasit, současně 

je však nutné mít na paměti, že stejně jako v případě odstoupení od smlouvy 

budou limitem pro takové jednání stran základní právní zásady, zejména 

princip právní jistoty či ochrany dobré víry třetích osob.  

 

 

 

 

 

                                            
571 Obdobně viz Jäger, M., Zánik závazků započtením. Současný právní stav a změny 
v novém soukromém právu. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2013, str. 132. 
572 Srov. Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–
2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1123. Obdobně viz Jäger, M., Zánik 
závazků započtením. Současný právní stav a změny v novém soukromém právu. 1. vydání. 
Praha: Linde Praha, 2013, str. 132. 
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9.2.1. Kompenzační prohlášení v rámci soudního řízení 
 

Kompenzační prohlášení jakožto projev vůle směřující k započtení 

určitých pohledávek lze provést i v rámci soudního řízení. Nejvyšší i Ústavní 

soud v souladu s § 98 občanského soudního řádu dovodil, že pokud 

započtená pohledávka nepřevyšuje pohledávku uplatněnou žalobou, posuzuje 

se započtení jen jako obrana žalovaného proti žalobě. Pokud je vyšší, 

považuje se započtecí projev žalovaného ve výši odpovídají pohledávce 

uplatněné žalobou za obranu a ve zbývající převyšující části za vzájemnou 

žalobu ve smyslu předmětného ustanovení.573  

 

Skutečnost, zda se jedná o pouhou procesní obranu či o vzájemný 

návrh přitom má vliv i na to, zda může následně soudní rozhodnutí ve vztahu 

k započtení založit překážku věci pravomocně rozsouzené. Pokud se totiž 

bude jednat pouze o procesní obranu proti návrhu, nestane se v ní obsažený 

nárok vůbec samostatným předmětem řízení, o němž by mělo být meritorně 

rozhodnuto.574 

 

Nejvyšší soud v této souvislosti dále správně zdůraznil, že je třeba vždy 

důsledně rozlišovat mezi hmotněprávní a procesní povahou jednání. 

Z hmotněprávního pohledu lze námitku započtení vznést bez ohledu na dané 

stádium soudního řízení, přičemž v jejím důsledku dojde při splnění dalších 

zákonných předpokladů (k tomu viz níže) vždy ke zrušení příslušných 

pohledávek v rozsahu, ve kterém se kryjí.  

 

Z procesního pohledu nicméně stádium daného řízení může hrát 

významnou roli. S ohledem na vyloučení aplikace § 98 občanského soudního 

řádu v odvolacím řízení (srov. § 216 odst. 1 občanského soudního řádu) 

dospěl Nejvyšší soud k závěru, že námitku započtení nebude možné 

v odvolacím řízení uplatnit jako vzájemný návrh (ani kdyby v námitce žalovaný 

                                            
573 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 2942/2009 ze dne 31. 3. 2010 či nález 
Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 159/97 ze dne 5. 11. 1997.  
574 Viz nedávný nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2280/14 ze dne 11. 8. 2015. 
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navrhoval, aby mu bylo přisouzeno více, než co požadoval žalobce), ale 

pouze jen jako obranu proti žalobě. Současně dle Nejvyššího soudu platí, že 

při posouzení její důvodnosti nesmí odvolací soud přihlížet k nepřípustně 

uplatněným novým skutečnostem a důkazům.575  

 

Pokud tedy k započtení došlo ještě v průběhu řízení I. stupně, bude 

v odvolacím řízení námitka započtení dle mého názoru přípustná pouze tehdy, 

pokud bude v souladu s § 205a občanského soudního řádu založena na 

skutkových okolnostech, jejichž uplatnění je v odvolacím řízení možné.576 

Zánik žalobou uplatněné pohledávky v důsledku kompenzačního jednání 

učiněného až po vyhlášení (vydání) rozhodnutí soudu prvního stupně, a též 

samotný kompenzační projev, oproti tomu budou vždy přípustnými novými 

skutečnostmi ve smyslu § 205a odst. 1 písm. f) občanského soudního řádu, 

neboť jde o skutečnosti, které v době rozhodnutí soudu prvního stupně 

neexistovaly, a nemohly být tedy uplatněny.577 

 

Pro úplnost je vhodné dodat, že judikatura Nejvyššího soudu připouští 

i možnost žalovaného uplatnit svůj kompenzační projev vůči soudu 

eventuálním návrhem, tj. pro případ, že jeho jiná obrana nebude shledána 

důvodnou.578 Soud v takovémto případě posuzuje důvodnost započtení jen 

tehdy, jestliže neshledá jiný důvod k zamítnutí žaloby. Pokud by byl tímto 

způsobem uplatněn vzájemný návrh, soud o něm rozhodne, jen pokud uzná 

započtení za důvod zániku pohledávky žalobce.579  

 

Naskýtá se otázka, zda bude předmětná judikatura k možnosti 

uplatnění kompenzační námitky v podobě eventuálního návrhu aplikovatelná 

i přes znění § 1983 OZ, jež vylučuje vázat započtení na podmínky (k tomu viz 

                                            
575 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 2942/2009 ze dne 31. 3. 2010.  
576 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1123 a 1124. 
577 Shodně viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 2942/2009 ze dne 31. 3. 2010. 
578 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 2942/2009 ze dne 31. 3. 2010. 
579 Shodně viz Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I, II. Komentář. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2009, str. 639. 
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část 9.2.3 níže). Důvodem je dlouhodobě diskutovaná podobnost uplatnění 

kompenzační námitky eventuálním návrhem s jejím navázáním na odkládací 

podmínku (že soud neuzná, že žalobcova pohledávka zanikla jinak).  

 

V. Knapp například v této souvislosti zastává názor, že oba instituty 

nelze zaměňovat, neboť v rámci eventuálního návrhu žalovaný ve skutečnosti 

neváže účinky kompenzační námitky na odkládací podmínku, že soud uzná 

existenci zažalovaného nároku, nýbrž ji nepodmíněně činí in eventum pro 

případ, že zažalovaný nárok existuje (a to již v době uplatnění námitky, 

přičemž soud má v daném řízení tuto spornou skutečnost zjistit).580 

V opačném případě by dle V. Knappa docházelo k absurdní situaci, že při 

zjištění existence pohledávky žalobce by soud zamítal žalobu z důvodu 

započtení v době, kdy k němu fakticky ještě nedošlo (neboť splnění odkládací 

podmínky by nemohlo nastat přinejmenším dříve, než soud vynese rozsudek).  

 

V poslední době se k dané problematice komplexně vyjádřil například 

M. Jäger. Oproti pojetí V. Knappa žalovaný dle M. Jägera ve skutečnosti 

nevznáší kompenzační námitku pro případ existence pohledávky žalobce, 

avšak pro případ, že jiným způsobem nebude možné dosáhnout zamítnutí 

předmětné žaloby.581 V tomto pojetí se tedy v situaci, kdy se žalobci 

nepovede unést důkazní břemeno ohledně existence své pohledávky 

(přestože ta dle hmotného práva skutečně neexistuje), nenaplní podmínka 

vyjádřená v eventuálním návrhu a k započtení nedojde. K obdobné situaci, 

kdy procesní výsledek sporu nebude odpovídat skutečnosti dle hmotného 

práva, může dojít i z řady jiných důvodů, například při zpětvzetí žaloby 

žalobcem, neúspěchu žalobce z důvodu jiné námitky žalovaného (např. 

relativní neplatnosti právního jednání apod.).  

 

                                            
580 Srov. Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 235 a 236. 
K rozdílnosti eventuálního návrhu a odkládací podmínky dochází i M. Jäger (Jäger, M., Zánik 
závazků započtením. Současný právní stav a změny v novém soukromém právu. 1. vydání. 
Praha: Linde Praha, 2013, str. 140). 
581 Srov. Jäger, M., Zánik závazků započtením. Současný právní stav a změny v novém 
soukromém právu. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2013, str. 237 a násl. 
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Osobně se domnívám, že jistou podmíněnost započtení obdobnou 

odkládací podmínce v případě jeho uplatnění eventuálním návrhem upřít 

nelze. S ohledem na důsledky aplikace zásady formální pravdy, která až na 

výjimky ovládá český civilní proces, lze dle mého názoru rovněž souhlasit 

s M. Jägerem, že tato podmíněnost je více než na skutečnou existenci 

pohledávky dle hmotného práva navázána na procesní výsledek daného 

sporu, který v důsledku procesního postupu obou stran tomuto skutečnému 

stavu odpovídat nemusí. Pokud by však hlavním důvodem pro vyloučení 

možnosti navázat kompenzační prohlášení na odkládací podmínku v OZ měla 

být snaha předejít nejistým situacím ohledně naplnění této podmínky (a tedy 

i existence či zrušení daných pohledávek v příslušném rozsahu), v případě 

soudního rozhodnutí by taková nejistota příliš hrozit neměla, neboť by z něj 

mělo být vždy seznatelné, zda k účinnému započtení došlo či nikoliv. Tato 

skutečnost by konkrétně měla vyplývat buď přímo z odůvodnění daného 

rozhodnutí (tj. že soud např. žalobu zamítá z důvodu uplatnění příslušného 

započtení nebo naopak z důvodu, že uplatněná pohledávka vůbec neexistuje 

apod.) či přinejmenším z povahy daného rozhodnutí (např. při zastavení řízení 

z důvodu zpětvzetí žaloby apod.). 

 

S ohledem na výše uvedené podle mne lze najít argumenty na podporu 

závěru, že i přes vyloučení podmíněnosti kompenzačního prohlášení podle 

§ 1983 OZ by uplatnění započtení eventuálním návrhem v soudním řízení 

mohlo být i nadále přípustné. S ohledem na neoddiskutovatelnou podobu 

s odkládací podmíněností takového započtení je nicméně otázkou, jak se 

k dané věci postaví nová judikatura. Do té doby je poté při 

uplatňování započtení eventuálními návrhy na místě určitá opatrnost. 

 

Námitka započtení může být dále uplatněna i v rámci exekučního 

(vykonávacího) řízení. Takový nárok přitom nemusí být předtím uplatněn 

žalobou, resp. vzájemným návrhem v předchozím nalézacím řízení. Vzájemná 

pohledávka ostatně v průběhu předcházejícího řízení ani nemusela být 

způsobilá k započtení, resp. dokonce nemusela vůbec existovat. Dle ustálené 

rozhodovací praxe Nejvyššího soudu přitom platí, že pokud se pohledávky 
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setkaly až po vydání nalézacího rozhodnutí, jehož výkon je prováděn, výkon 

rozhodnutí či exekuce se budou zastavovat podle § 268 odst. 1 písm. g) 

občanského soudního řádu, neboť po vydání vykonávaného rozhodnutí 

zaniklo jím přiznané právo. Pokud tento okamžik nastal ještě před vydáním 

vykonávaného rozhodnutí, výkon rozhodnutí či exekuce se budou zastavovat 

podle § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu pro jejich 

nepřípustnost.582 V každém případě nicméně zrušení pohledávky povede 

k zastavení řízení či exekuce.  

 

V neposlední řadě je možné námitku započtení vznést i v rámci 

insolvenčního řízení. Pro tyto případy je třeba respektovat zejména zvláštní 

úpravu započtení obsaženou v insolvenčním zákoně. Ten obsahuje zvláštní 

pravidla pro započtení jak ve vztahu k jednotlivým fázím insolvenčního řízení, 

tak ve vztahu ke konkrétnímu způsobu řešení úpadku.  

 

Insolvenční zákon tak zejména ve svém § 140 odst. 2 stanoví, že 

započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele je po rozhodnutí 

o úpadku přípustné pouze pokud zákonné podmínky tohoto započtení byly 

splněny před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku a pokud insolvenční 

zákon dále nestanoví jinak. Výjimky z tohoto obecného pravidla jsou poté 

uvedeny již v § 140 odst. 3 insolvenčního zákona, podle něhož započtení 

podle odstavce 2 není přípustné, jestliže dlužníkův věřitel (i) se ohledně své 

započitatelné pohledávky nestal přihlášeným věřitelem nebo (ii) získal 

započitatelnou pohledávku neúčinným právním úkonem nebo (iii) v době 

nabytí započitatelné pohledávky věděl o dlužníkově úpadku nebo (iv) dosud 

neuhradil splatnou pohledávku dlužníka v rozsahu, v němž převyšuje 

započitatelnou pohledávku tohoto věřitele. Možnost započtení po prohlášení 

úpadku může dále omezit insolvenční soud předběžným opatření vydaným 

podle § 140 odst. 4 insolvenčního zákona. 

 
                                            
582 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 1570/2003 ze dne 16. 12. 2004. V této 
souvislosti je pouze vhodné poznamenat, že v souladu s § 1982 odst. 2 OZ se namísto 
okamžiku setkání obou pohledávek bude vycházet z okamžiku, kdy nastala způsobilost obou 
pohledávek k započtení (k tomu viz část 9.4.1 níže). 
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Výše uvedená pravidla v zásadě platí i po prohlášení konkursu. 

V souvislosti s řešením úpadku reorganizací jakožto sanačního řešení úpadku 

dlužníka jsou nicméně stanovena další omezení. Ta mají v podstatě za cíl 

chránit dlužníka před odčerpáváním prostředků nezbytných k zachování 

provozu podniku ve fázi, v níž se rozhoduje o povolení a konkrétním způsobu 

provedení reorganizace. Insolvenční zákon za tímto účelem ve svém 

§ 324 odst. 3 stanoví zákaz započtení vzájemných pohledávek dlužníka a 

věřitele od okamžiku zveřejnění návrhu na povolení reorganizace 

v insolvenčním rejstříku, ledaže insolvenční soud určí jinak předběžným 

opatřením. Předmětné omezení přitom platí i tehdy, jestliže zákonné 

podmínky tohoto započtení byly splněny před uvedeným okamžikem.  

 

Uvedené omezení se poté ruší buď prohlášením konkursu (v případě 

nevyhovění návrhu na povolení reorganizace a prohlášení konkursu), 

účinností reorganizačního plánu podle § 352 odst. 3 insolvenčního zákona 

(v případě pokračování reorganizace) nebo rozhodnutím o přeměně 

reorganizace na konkurs podle § 363 odst. 5 insolvenčního zákona (v případě, 

že během reorganizace nastanou skutečnosti, na jejichž základě insolvenční 

soud rozhodne o přeměně reorganizace na konkurs podle citovaného 

ustanovení). I po zrušení uvedeného omezení jedním z výše uvedených 

způsobů nicméně v insolvenčním řízení nadále bude platit obecné omezení 

započtení podle § 140 insolvenčního zákona. 

  

Insolvenční zákon obsahuje i některá další omezení týkající se 

možnosti započíst ve specifických případech, jako je například zákaz 

započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele po dobu trvání 

moratoria podle § 122 odst. 3, zákaz započtení proti pohledávce na vydání 

dlužníkova plnění z neúčinného právního úkonu do majetkové podstaty podle 

§ 238 apod.  
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9.2.2. K určitosti kompenzačního prohlášení 
 

Kompenzační prohlášení musí jakožto jednostranné právní jednání 

vždy vyhovovat obecným zákonným náležitostem kladeným na právní 

jednání. S přihlédnutím k § 545, § 546 a § 551 a násl. OZ by se tedy mělo 

jednat o svobodný, vážný, určitý a srozumitelný projev vůle navenek, který by 

neměl vzbuzovat pochybnosti o tom, co jednající osoba chtěla projevit.  

 

V případě kompenzačního prohlášení tak bude muset být zejména 

zřejmé, jaká pohledávka a v jaké výši se k započtení uplatňuje a proti jaké 

pohledávce věřitele se tato pohledávka uplatňuje.583 Velký význam může mít 

označení pohledávek zejména v případě mnohosti započítávaných 

pohledávek, které se v součtu na obou stranách neshodují, typicky pokud 

dlužník započítává proti pohledávce věřitele více svých pohledávek 

převyšujících ve svém součtu pohledávky věřitele. Dosavadní judikatura 

Nejvyššího soudu v těchto případech setrvávala na konstantním závěru, že 

pokud kompenzační úkon přesně nevymezil, která část započítávaných 

pohledávek započtením zanikla a která nikoli, jednalo se podle § 37 odst. 1 

ObčZ o neplatný právní úkon z důvodu jeho neurčitosti.584 Řešení v podobě 

analogické aplikace úpravy splnění pro tyto případy, které bylo opakovaně 

diskutováno v odborné teorii, nebylo Nejvyšším soudem akceptováno.585 

 

OZ se snaží této situaci předejít ve svém § 1982 odst. 2, kde výslovně 

stanoví, že: „Započtením se obě pohledávky ruší v rozsahu, v jakém se 

vzájemně kryjí; nekryjí-li se zcela, započte se pohledávka obdobně jako při 

splnění.‟ Jestliže tedy započítávající osoba výslovně neurčí, jak a v jakém 

rozsahu mají započítávané pohledávky zaniknout, bude možné využít § 1932 

                                            
583 Shodně viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 3082/2007 ze dne 
10. 4. 2008. 
584 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 1425/2013 ze dne 29. 10.2014, 
sp. zn. 32 Cdo 4363/2009 ze dne 26. 7. 2011, sp. zn. 32 Cdo 3082/2007 ze dne 10. 4. 2008, 
sp. zn. 29. Odo 1021/2006 ze dne 16. 7. 2008, sp. zn. 29 Odo 174/2004 ze dne 23. 2. 2005 a 
řadu dalších. 
585 K tomu např. viz Čech, P. Právní úprava započtení pohledávky po rekodifikaci. Právní 
rádce, 2014, č. 5, str. 25. 
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a § 1933 OZ řešící započtení plnění na úroky, jistinu a náklady spojené 

s plněním a započtení plnění z více závazků o plnění stejného druhu (k tomu 

viz část 4.2.3 a násl. výše). Důsledkem uvedeného ustanovení, které lze dle 

mého názoru jedině přivítat, by tak v praxi mělo být významné snížení 

neurčitých, a tedy v souladu s § 553 odst. 1 OZ zdánlivých, započtení.586 

Obdobně ostatně řeší daný problém i další evropské úpravy (srov. např. 

§ 396 odst. 1 německého BGB) či evropské unifikační návrhy (srov. 

čl. 13:105 (2) PECL či čl. III.-6:106 (2) DCFR).  

 

Pro úplnost je v této souvislosti vhodné poukázat na možný problém 

s aplikací § 1932 odst. 2 OZ, který stanoví, že pokud dlužník určí, že plní 

nejdříve na jistinu, úročí se náklady spojené s uplatněním pohledávky i úroky. 

Jak upozornil P. Čech, v případě započtení může být sporné, od kdy má toto 

úročení nastat, když lze uvažovat přinejmenším o okamžiku účinnosti 

kompenzačního prohlášení nebo o okamžiku, k němuž nastanou účinky 

kompenzačního prohlášení ve smyslu § 1982 odst. 2 OZ (v takovém případě 

by tedy k úročení nákladů i úroků došlo zpětně).587 Odpověď na uvedenou 

otázku podle mne není jednoznačná, když si dovedu představit oba výše 

naznačené postupy. Určující bude, jak se k dané věci postaví budoucí 

rozhodovací praxe soudů, kterou však v současné době nelze zcela 

předjímat. 

 

 

9.2.3. K bezpodmínečnosti kompenzačního prohlášení 
 

V odborné teorii se dlouhodobě vede debata ohledně toho, zda je 

možné kompenzační prohlášení vázat na splnění určité podmínky či doložení 

času.588 Zatímco předchozí úprava tuto otázku výslovně neřešila, OZ ve svém 

                                            
586 Shodně viz Čech, P. Právní úprava započtení pohledávky po rekodifikaci. Právní rádce, 
2014, č. 5, str. 25. 
587 Viz Čech, P. Právní úprava započtení pohledávky po rekodifikaci. Právní rádce, 2014, č. 5, 
str. 25. 
588 Srov. např. Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 235 
a násl. či Jäger, M., Zánik závazků započtením. Současný právní stav a změny v novém 
soukromém právu. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2013, str. 135 a násl. 



278 

§ 1983 nově výslovně stanoví, že: „K prohlášení o započtení učiněném pod 

podmínkou nebo s doložením času se nepřihlíží.‟ Inspirací danému 

ustanovení byl patrně zejména obdobně znějící § 388 německého BGB.589 

 

Z uvedeného ustanovení podle mne v prvé řadě vyplývá nemožnost 

vázat perfektnost kompenzačního prohlášení na jiný okamžik, než jeho 

doručení do sféry adresáta. Jakkoli tento okamžik není významný z pohledu 

účinků samotného započtení (k tomu viz část 9.4.1 níže), mohl by mít význam 

například v případě odvolání kompenzačního prohlášení či snahy o tzv. 

rekompenzaci druhé strany (kdy by druhá strana chtěla účinně započíst ještě 

před nabytím účinnosti samotného kompenzačního prohlášení). Z citovaného 

ustanovení dále vyplývá i zákaz jednostranného stanovení odlišných účinků 

započtení, což nicméně nevylučuje, že by takový režim nemohl být mezi 

stranami sjednán smluvně (k tomu rovněž viz část 9.3.8 níže).590 

 

Pokud se týče deklarované nemožnosti vázat kompenzační prohlášení 

na jakékoliv podmínky, je úprava OZ dle mého názoru až zbytečně 

kategorická. Jistě lze souhlasit s tím, že podmínění započtení rozvazovací 

podmínkou by bylo značně problematické, neboť by na jejím základě 

v důsledku odpadnutí účinků mohlo docházet k obživnutí započtením 

zrušených pohledávek při současné nejistotě všech zúčastněných osob, zda 

k tomu někdy dojde či nikoliv. Takový postup by byl v rozporu s institutem 

započtení jakožto trvalým způsobem zániku závazků (pohledávek) a rovněž 

se základními principy právní úpravy vůbec, zejména v rozporu s principem 

právní jistoty.591 Nemožnost vázat započtení na rozvazovací podmínku 

                                            
589 Dle § 388 věty druhé BGB platí, že: „Prohlášení [poznámka autora: rozuměj prohlášení 
o započtení] je neúčinné, je-li učiněno podmíněně nebo s doložkou času.‟ 
590 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1133. 
591 Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1134. 
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ostatně z těchto důvodů byla dovozována již za účinnosti předcházející právní 

úpravy.592  

 

Otázkou nicméně zůstává, zda je nezbytné a priori vylučovat i uplatnění 

podmínek odkládacích. To platí zejména v případě odkládacích podmínek, 

jejichž splnění závisí výhradně na adresátovi a které tedy adresáta 

kompenzačního opatření nejen že nestaví do pozice právní nejistoty, ale 

naopak mu dávají možnost se vzhledem ke všem okolnostem rozhodnout, zda 

naplní odkládací podmínku a předejde započtení, či zda kompenzační 

prohlášení nabude svých účinků.  

 

Za účinnosti předcházející právní úpravy převažoval v odborné teorii 

názor, že podmínění započtení odkládací podmínkou je přípustné.593 

I s ohledem na to jsou v souvislosti s § 1983 OZ vyslovovány názory, že je 

třeba toto ustanovení za pomoci obecných ustanovení OZ (zejména § 2) 

vykládat jako částečně dispozitivní a ve vztahu k odkládacím podmínkám 

připustit odchylné smluvního ujednání mezi stranami, které možnost započtení 

s odkládací podmínkou připustí.594 Pro takový výklad dle mého názoru svědčí 

zejména to, že pokud strany výslovně tuto možnost sjednají, deklarují tím 

výslovně své srozumění s tím, že je odkládací podmínka eventuálně může 

postavit do pozice určité nejistoty ohledně jejího splnění. Za takové situace 

odpadá důvod nepřípustnosti odkládacích podmínek spočívající v ochraně 

adresáta kompenzačního opatření, neboť danou stranu není třeba aktivisticky 

chránit proti její vůli.595 Oproti tomu pouze dodatečně vyslovený souhlas 

s takovým jednostranným započtením by patrně nebyl dostatečný, neboť 

§ 1983 OZ stíhá porušení daného zákazu sankcí nepřihlížení k danému 
                                            
592 Viz např. Jäger, M. Podmínky a doložky času v právních úkonech směřujících k započtení. 
Právní rozhledy, 2012, č. 15/16, str. 523 a násl. či Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby 
jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 235. 
593 Srov. např. Jäger, M., Zánik závazků započtením. Současný právní stav a změny v novém 
soukromém právu. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2013, str. 136. Obdobně viz Knapp, V. 
Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 235. 
594 Srov. Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–
2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1134. 
595 Obdobně viz Jäger, M. Podmínky a doložky času v právních úkonech směřujících 
k započtení. Právní rozhledy, 2012, č. 15/16, str. 523 a násl. 
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jednání (tj. zdánlivostí právního jednání), které nelze dodatečně konvalidovat 

pouze v důsledku souhlasu druhé strany.596 

 

Výklad připouštějící ujednání o možném započtení vázaném na 

odkládací podmínku je nicméně přes výše uvedené relativně nejistý. Lze proti 

němu totiž jednoduše namítnout, že nemá oporu v textu zákona, neboť přes 

obecně deklarovanou dispozitivitu OZ se § 1983 jeví jako kogentní.597 Rovněž 

se domnívám, že jestliže by měly být připuštěny odkládací podmínky, tím 

spíše není důvod vylučovat ty doložky času, které pouze odkládají účinnost 

kompenzačního prohlášení na pozdější dobu (a u nichž na rozdíl od odkládací 

podmínky odpadá otázka nejistoty s jejich naplněním). Přesto tak OZ v § 1983 

zjevně činí a i v tomto případě vyvstává otázka, zda je odchylné ujednání 

stran možné či nikoliv. Jakkoli tedy souhlasím s názorem, že přinejmenším u 

některých odkládacích podmínek není k jejich vyloučení u započtení důvod, 

jejich využití považuji ve světle § 1983 OZ za problematické, a přinejmenším 

do doby, než se k dané věci vyjádří judikatura, za značně rizikové.598 

 

K možnosti uplatnění kompenzačního opatření v soudním řízení 

eventuálním návrhem lze poté odkázat na část 9.2.1 výše. 

 

 

9.2.4. Kompenzační prohlášení a uznání dluhu 
 

V odborné teorii ani judikatuře nepanuje zcela shoda na tom, zda lze 

samotné kompenzační opatření považovat současně za uznání dluhu (resp. 

v terminologii ObchZ za uznání závazku). K názorové nejednotnosti přispěl 
                                            
596 Shodně viz Jäger, M. Podmínky a doložky času v právních úkonech směřujících 
k započtení. Právní rozhledy, 2012, č. 15/16, str. 523 a násl. 
597 Shodně viz Jäger, M., Zánik závazků započtením. Současný právní stav a změny v novém 
soukromém právu. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2013, str. 368. 
598 Obdobně viz Čech, P. Právní úprava započtení pohledávky po rekodifikaci. Právní rádce, 
2014, č. 5, str. 24. 

Výklad vedoucí k umožnění odkládacích podmínek v souvislosti se započtením není zastáván 
ani v další odborné literatuře k § 1988 odst. 2 - srov. např. Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a 
kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek V (§ 1721 - 2520). 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer, 2014, str. 495. 
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svojí rozhodovací praxí i Nejvyšší soud. Ten totiž ve vztahu 

k § 407 odst. 3 ObchZ ve svém rozhodnutí sp. zn. 32 Odo 901/2004 ze dne 

16. 11. 2005 dospěl k závěru, že započtení části pohledávky má účinky 

uznání závazku jako uznání zbytku nezapočitatelného dluhu, a to k okamžiku 

účinnosti úkonu směřujícího k započtení, neboť v tomto okamžiku dlužník 

projevuje svoji vůli uspokojit nárok věřitele. Nejvyšší soud v citovaném 

rozhodnutí dovodil, že započtení je svojí povahou obdobné splnění, a proto 

pokud tedy zákonodárce použil v § 407 odst. 3 ObchZ slova „plnil-li‟, nebylo 

zřejmým úmyslem zákonodárce vykládat je pouze tak, že dosažení účelu 

plnění má pouze zánik závazku splněním. Dle předmětného rozhodnutí je 

naopak účelu plnění dosaženo i zánikem závazku započtením, neboť v obou 

případech je dán projev vůle dlužníka, jež směřuje k uspokojení nároku 

věřitele, když započtení je vlastně splacením pohledávky vzájemným 

zúčtováním (odpočtem). Uvedený závěr byl přejat i částí odborné teorie.599 

 

Oproti tomu existuje relativně konstantní rozhodovací praxe Nejvyššího 

soudu (a to dokonce i stejného senátu, který vydal výše citované rozhodnutí), 

v níž Nejvyšší soud dospěl k opačnému závěru, tj. že samotný kompenzační 

úkon nelze sám o sobě vykládat tak, že by implicitně obsahoval uznání 

závazku.600 Aby tomu tak bylo, muselo by dle Nejvyššího soudu kompenzační 

prohlášení obsahovat projev vůle směřující k uznání závazku.601 Důvodem je 

skutečnost, že oba úkony směřují k jinému cíli (v případě započtení k zániku 

závazku, resp. pohledávky, a v případě uznání závazku, resp. dluhu, 

k utvrzení dluhu). K tomuto závěru se rovněž přiklání část odborné teorie.602 

                                            
599 Viz např. Faldyna, F. Hušek, J., Pohl. T. Zajištění a zánik obchodních závazků. 2. vydání. 
Praha: ASPI, 2007, str. 159 a 160. 
600 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 1206/2004 ze dne 4. 5. 2005, 
sp. zn. 32 Odo 1400/2004 ze dne 31. 10. 2006, sp. zn. 23 Cdo 3549/2007 ze dne 24. 7. 2009. 
sp. zn. 23 Cdo 5296/2009 ze dne 24. 6. 2010 či sp. zn. 23 Cdo 3552/2009 ze dne 23. 2. 2011. 
601 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 3549/2007 ze dne 24. 7. 2009. 
602 Srov. např. Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 
13. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, str. 1069. 

Právní názory se nicméně liší i v rámci jednoho kolektivu - např. zatímco J. Šilhán se 
v komentáři k § 1982 OZ přiklání k druhému z těchto názorů, J. Lasák se ve stejné publikaci 
v komentáři k § 2054 OZ k dané otázce staví mnohem opatrněji (srov. Hulmák, M. a kol.: 
Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1128, 1129 a 1305).  
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Rovněž v souvislosti s možnou analogickou aplikací pravidel pro splnění 

v případě mnohosti pohledávek Nejvyšší soud opačně od výše uvedeného 

rozhodnutí ustáleně judikoval, že započtení nelze považovat za jiný způsob či 

formu splnění.603 

 

Osobně se přikláním právě k poslednímu z výkladů, tedy že 

kompenzační prohlášení sice může být způsobilým prostředkem, kterým 

strana uzná svůj dluh ve smyslu § 2053 a § 2054 OZ, samo o sobě jej 

nicméně za uznání dluhu považovat nelze. S ohledem na skutečnost, že dikce 

§ 407 odst. 3 ObchZ byla de facto převzata do § 2054 odst. 2 OZ a rovněž 

s přihlédnutím k výslovnému provázání institutů započtení a splnění 

v § 1982 odst. 2 OZ (k tomu viz část 9.2.2 výše), nicméně nelze vyloučit, že 

by judikatura mohla navázat na své výchozí, avšak dosud ojedinělé, 

rozhodnutí sp. zn. 32 Odo 901/2004. 

 

 

9.3. K jednotlivým podmínkám započtení  
 

Při stanovení podmínek, za nichž lze jednotlivé pohledávky proti sobě 

započíst, OZ z větší části vychází z dosavadní právní úpravy. Jak bude 

nicméně v podrobnostech vysvětleno níže, u některých podmínek dochází 

oproti předcházející úpravě k určitému posunu (ať se již jedná o jejich určité 

zpřesnění či nepřevzetí určité výjimky apod.). Kromě toho OZ stanoví i určité 

nové podmínky, které dřívější úprava výslovně neupravovala. Jako příklad lze 

uvést výslovný požadavek na absenci nejistoty a neurčitosti pohledávek podle 

§ 1987 odst. 2 OZ.  

 

Podmínky, za nichž je možné pohledávky započíst (s určitými níže 

popsanými výjimkami), jsou v odborné teorii někdy rozdělovány na tzv. 

obecné podmínky týkající se všech započítávaných pohledávek, a dále na tzv. 

speciální podmínky vztahující se pouze k aktivně či pasivně započítávaným 

                                            
603 Srov. například rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 1143/2004 ze dne 31. 1. 2006 
a řadu dalších. 
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pohledávkám.604 Pokud převezmeme takové teoretické rozdělení, lze obecné 

podmínky týkající se všech započítávaných pohledávek shrnout následovně:  

(i) mnohost pohledávek (tj. existence dvou nebo více pohledávek); 

(ii) vzájemnost pohledávek (dlužník jedné pohledávky je zároveň 

věřitelem další pohledávky); 

(iii) stejnorodost pohledávek (započítávané pohledávky jsou na stejný 

druh plnění); 

(iv) absence vyloučení započtení dané pohledávky dohodou stran či 

zákonem. 

 

Speciální podmínky, týkající se buď aktivně či pasivně započítávané 

pohledávky, by poté bylo možné vymezit následovně:  

(i) vymahatelnost aktivně započítávané pohledávky (jedná se 

o splatnou pohledávku, kterou lze uplatnit u soudu); 

(ii) absence nejistoty a neurčitosti aktivně započítávané pohledávky 

(přestože požadavek určitosti se do určité míry vztahuje i na 

pasivně započítávanou pohledávku - k tomu viz níže); 

(iii) splnitelnost pasivně započítávané pohledávky (dlužník musí mít 

právo plnit dluh); 

(iv) absence vyloučení započtení dané pohledávky dohodou stran či 

zákonem. 

 

 
9.3.1. K podmínce mnohosti pohledávek 

 

Započtení se z povahy věci musí týkat vždy přinejmenším dvou 

pohledávek. Není pochopitelně vyloučeno, aby bylo vzájemně započítáno 

i více pohledávek, v takovém případě je však třeba zvláštní pozornosti týkající 

se zejména určitosti kompenzačního prohlášení. K této problematice, i nové 

aplikaci pravidel týkajících se splnění, srov. rovněž část 9.2.2 výše. 
                                            
604 Viz např. Šilhán, J. Předpoklady započtení v novém občanském zákoníku a pojem „nejisté 
a neurčité pohledávky.“ Obchodní právo, 2013, č. 12, str. 427 či Hulmák, M. a kol.: Občanský 
zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2014, str. 1128,1117 a násl. 
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9.3.2. K podmínce vzájemnosti pohledávek 
 

Podmínka vzájemnosti pohledávek je obecně naplněna tam, kde je 

dlužník jedné pohledávky současně věřitelem další započítávané pohledávky, 

tj. kdy subjekty obou (či v případě více pohledávek všech) pohledávek jsou 

zrcadlově totožné. Tato podmínka nicméně není bezvýjimečná, když OZ 

v souvislosti s postoupením pohledávky (resp. smlouvy nebo její části), 

ručením a nově i v případě aktivní (věřitelské) a pasivní (dlužnické) solidarity 

stanoví několik výjimek.  

 

V souvislosti s postoupením pohledávky či smlouvy se konkrétně jedná 

o § 1884 odst. 1 OZ, podle něhož dlužníkovi v případě postoupení pohledávky 

zůstávají zachovány námitky proti pohledávce, které měl v době postoupení s 

tím, že své pohledávky za postupitelem může namítat i proti postupníkovi, a to 

i když nebyly v době postoupení splatné. Podmínkou je včasné ohlášení 

těchto pohledávek postupníkovi (bez zbytečného odkladu poté, co se 

o postoupení dozvěděl). V této souvislosti je třeba upozornit i na § 1986 OZ, 

podle kterého platí, že pokud byla pohledávka postupně převedena na několik 

osob, může dlužník použít k započtení jen pohledávku, kterou měl v době 

převodu vůči prvnímu věřiteli, a pohledávku, kterou má vůči poslednímu 

věřiteli. Ustanovení § 1986 OZ přitom patrně bude ve vztahu 

k § 1884 odst. 1 OZ ve vztahu speciality, neboť se ze všech v úvahu 

přicházejících námitek vztahuje výlučně na započtení.605 

 

Za další výjimku z požadavku vzájemnosti pohledávek v souvislosti 

s postoupením pohledávky je § 1886 odst. 2 OZ, podle něhož v případě, že 

postupitel vymáhá postoupenou pohledávku svým jménem na účet postupníka 

ve smyslu odstavce 1 citovaného ustanovení, může proti ní dlužník namítat 

své vzájemné pohledávky, jež má vůči postupiteli (nikoliv však pohledávky, jež 

má vůči postupníkovi, který je přitom jeho věřitelem). V neposlední řadě je 

vhodné upozornit na § 1900 OZ, podle něhož v případě postoupení smlouvy či 

                                            
605 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 501. 
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její části zůstávají postoupené straně zachovány pouze námitky ze smlouvy 

s tím, že jiné námitky (tj. i možnost namítat jiné pohledávky postupitele) 

zůstanou zachovány, pouze pokud to strany vyhradí ve smlouvě či v souhlasu 

s postoupením smlouvy. 

 

Další výjimku z požadavku vzájemnosti pohledávek stanoví OZ 

v § 2023 odst. 1, podle něhož může ručitel vůči věřiteli uplatnit všechny 

námitky, které má proti věřiteli dlužník. Jedná se o částečné převzetí 

dosavadního § 306 odst. 2 ObchZ, z něhož však OZ záměrně vypustil druhou 

část první věty a celou větu druhou zakotvující: „...a použít k započtení 

pohledávky dlužníka vůči věřiteli, jestliže k započtení by byl oprávněn dlužník, 

kdyby věřitel vymáhal svou pohledávku vůči němu. Ručitel může použít 

k započtení i své pohledávky vůči věřiteli.“  

 

V případě vypuštění druhé věty se dle mého názoru nejedná o žádnou 

změnu, když dané pravidlo vyplývá již z obecného § 1982 OZ.606 Pokud se 

týče vypuštění možnosti započíst vůči věřiteli i pohledávky dlužníka, tam je již 

podle mne situace odlišná, neboť v daném případě nebude pro započtení 

splněna právě podmínka vzájemnosti pohledávek. Lze tedy uzavřít, že 

s ohledem na znění § 2023 odst. 1 OZ již oproti úpravě ObchZ ručitel nebude 

moci použít k započtení žádné pohledávky dlužníka, a to ani kdyby se jednalo 

o pohledávky, k jejichž započtení by byl dlužník oprávněn, pokud by věřitel 

vymáhal svou pohledávku vůči němu.607  

 

OZ dále ve svém § 1984 oproti předcházející úpravě nově stanoví 

zvláštní pravidla započtení pohledávek v případě aktivní či pasivní solidarity. 

Zdrojem předmětného ustanovení byl dle důvodové zprávy k OZ § 1678 

quebeckého občanského zákoníku.608 Dle předmětného ustanovení platí, že 

                                            
606 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1261. 
607 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1261. 
608 Srov. důvodovou zprávu k § 1982 - § 1991 OZ publikovanou na portálu www.justice.cz, str. 
466. 

http://www.justice.cz/
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pokud dlužník dluží společně a nerozdílně s jinými (tj. v případě pasivní 

solidarity), může proti věřiteli započíst pohledávku svého spoludlužníka, to 

však jen do výše podílu příslušného spoludlužníka na společném dluhu. 

Obdobně může dlužník věřitelů oprávněných společně a nerozdílně 

(tj. v případě aktivní solidarity) vůči některému ze spoluvěřitelů započíst to, co 

mu spoluvěřitel dluží, to však (poněkud překvapivě) opět jen do výše jeho 

podílu na společné pohledávce.  

 

Citované ustanovení zaslouží pozornost zejména ve vztahu k aktivní 

(věřitelské) solidaritě. Jak předně správně poznamenává M. Jäger, úprava OZ 

pro tyto případy zakládá určitou nerovnováhu v postavení dlužníka a 

spoluvěřitelů. Zatímco spoluvěřitelé totiž budou až do doby vykonání práva 

předstihu jedním z nich oprávněni započíst vůči dlužníkovi své pohledávky 

v plném rozsahu (k tomu viz níže), dlužník tak bude oprávněn učinit vždy jen 

do výše příslušného podílu spoluvěřitele na společné pohledávce. Ten nadto 

dlužníkovi ani nemusí být vůbec znám (když je věcí vnitřního uspořádání 

vztahů mezi spoluvěřiteli).609 

 

V souvislosti se započtením v případě aktivní (věřitelské) solidarity dále 

vyvstává otázka, zda se pravidlo zakotvené v § 1984 odst. 2 OZ má vztahovat 

pouze na situaci do okamžiku uplatnění práva na plnění jedním ze solidárních 

spoluvěřitelů (tzn. do uplatnění práva předstihu) či naopak zda může dlužník 

v příslušném rozsahu započíst pohledávku za jiným spoluvěřitelem i po tomto 

okamžiku. Tato otázka přitom může být problematická zejména s ohledem na 

to, že okamžikem uplatnění práva na plnění jedním ze solidárních 

spoluvěřitelů je dlužník povinen plnit v celém rozsahu právě tomuto 

spoluvěřiteli (srov. § 1877 OZ). Lze si proto představit i takovou argumentaci, 

že tímto okamžikem v případě pohledávek dlužníka za ostatními spoluvěřiteli 

odpadá splnění podmínky splnitelnosti ve smyslu § 1982 odst. 1 OZ (k této 

podmínce blíže viz část 9.3.6 níže), a že tedy dlužník od tohoto okamžiku 

                                            
609 Srov. Jäger, M., Zánik závazků započtením. Současný právní stav a změny v novém 
soukromém právu. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2013, str. 299.  
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bude moci započíst pouze své pohledávky za tím spoluvěřitelem, vůči 

kterému má povinnost plnit.610 

 

 Argumenty lze však dle mého názoru nalézt i pro závěr opačný, a to 

zejména v tom smyslu, že podmínka splnitelnosti byla naplněna již před 

vykonáním práva předstihu (kdy byl dlužník v souladu s § 1877 OZ oprávněn 

plnit kterémukoliv ze solidárních spoluvěřitelů) a samotným uplatněním práva 

předstihu se neztrácí (tj. výkon práva předstihu sám o sobě nebrání započtení 

těch pohledávek vůči ostatním spoluvěřitelům, které k tomu byly způsobilé 

k okamžiku uplatnění práva předstihu).611 Konečnou odpověď na tuto otázku 

zřejmě přinese až judikatura. Nelze přitom vyloučit příklon soudů ani k jedné 

z výše uvedených variant.  

 

V neposlední řadě poté v případě aktivní (věřitelské solidarity) vyvstává 

otázka, zda (a kdy) může vůči dlužníkovi započíst svoji pohledávku kterýkoliv 

ze spoluvěřitelů. Až do doby vykonání práva předstihu může započíst svoji 

pohledávku proti dlužníkovi kterýkoliv ze solidárních spoluvěřitelů (když 

obdobně by kterýkoliv z nich mohl požadovat po dlužníkovi plnění). Pokud 

nicméně spoluvěřitel A vyzve dlužníka k plnění, nemá již spoluvěřitel B 

možnost vůči dlužníkovi započíst své pohledávky za dlužníkem, neboť on sám 

již nemá právo požadovat po dlužníkovi plnění ve smyslu § 1982 odst. 1 OZ, 

ani pohledávku nemůže úspěšně uplatnit před soudem ve smyslu § 1987 OZ. 

Domnívám se proto, že po vykonání práva předstihu již ostatní spoluvěřitelé 

své pohledávky vůči dlužníkovi započíst nemohou.612  

                                            
610 Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1137. 
611 Závěr, že s ohledem na účinky započtení ex tunc dlužník v případě věřitelské solidarity 
může započíst svoji pohledávku proti jinému spoluvěřiteli, než který jej vyzval k plnění, 
zastával např. V. Knapp (srov. Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 
1955, str. 221) a aktuálně se k němu přiklání i M. Jäger (srov. Jäger, M., Zánik závazků 
započtením. Současný právní stav a změny v novém soukromém právu. 1. vydání. Praha: 
Linde Praha, 2013, str. 299).  
612 Shodně viz Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 221, 
Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). 
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1138 či Jäger, M., Zánik závazků 
započtením. Současný právní stav a změny v novém soukromém právu. 1. vydání. Praha: 
Linde Praha, 2013, str. 299. 
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Pro úplnost je vhodné dodat, že případné odlišné uspořádání vnitřních 

podílů může být problém i v rámci pasivní (dlužnické) solidarity. Pokud totiž 

dlužník započte vůči věřiteli pohledávku jiného spoludlužníka, může tak učinit 

rovněž jen v rozsahu podílu tohoto spoludlužníka na společném dluhu. Věřitel 

však s ohledem na neznalost skutečné výše tohoto podílu bude v nejistotě 

ohledně toho, zda spoludlužník například nezapočetl více, než kolik ve 

skutečnosti s ohledem na podíl příslušného spoludlužníka mohl. 

 

 

9.3.3. K podmínce stejnorodosti plnění  
 

Další podmínkou pro způsobilost pohledávek k započtení je 

stejnorodost druhu plnění započítávaných pohledávek. Jedná se de facto 

o plnou substituovatelnost příslušných plnění, což však současně neznamená, 

že by pohledávky musely být zcela totožné co do rozsahu, právního důvodu 

jejich vzniku apod.613 Tato podmínka bude pravidelně splněna zejména 

v případě peněžitých pohledávek, jichž se ostatně týká naprostá většina 

případů započtení. Stejnorodost plnění nicméně dle mého názoru a priori 

nelze vyloučit ani v jiných případech, typicky kdy se plnění bude týkat určitých 

druhově (genericky) určených věcí (například u určitých standardně 

obchodovaných komodit). Vždy se však musí jednat o věci nejen stejného 

druhu, ale i stejných vlastností, kvality a dalších parametrů.614  

 

Určitou výjimkou z pravidla, že pro započtení stejnorodých plnění není 

rozhodující právní důvod vzniku pohledávky, představuje započtení 

soukromoprávních a veřejnoprávních pohledávek. Ústavní soud v této 

souvislosti například dovodil, že je nepřípustné započtení pohledávek, z nichž 

                                            
613 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1120. Obdobně viz Jäger, 
M., Zánik závazků započtením. Současný právní stav a změny v novém soukromém právu. 
1. vydání. Praha: Linde Praha, 2013, str. 329. 
614 Obdobně viz Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. ČSAV, 1955, str. 223 
a násl. 



289 

jednu má obchodní společnost proti obci podle smlouvy o dílo, tedy 

soukromoprávního vztahu, a druhou obec vůči obchodní společnosti z důvodu 

místního poplatku, tedy na základě veřejnoprávního vztahu.615 V navazující 

rozhodovací praxi k tomu Ústavní soud doplnil, že sice nelze dovozovat 

automatické vyloučení započtení soukromoprávních a veřejnoprávních 

pohledávek, přípustnost takového započtení nicméně odvisí od konkrétní 

pozitivněprávní úpravy, když k umožnění započtení v právu veřejném je dle 

Ústavního soudu nutná existence zvláštního zákonného zmocnění.616  

 

OZ dále ve svém § 1990 nově stanoví výslovné pravidlo pro případy, že 

má dojít k zápočtu pohledávek s různým místem plnění. Uvedené pravidlo má 

inspiraci v zahraniční úpravě, tentokrát konkrétně v § 391 BGB.617 Dle 

předmětného ustanovení platí, že pokud má být každá pohledávka 

uspokojena v jiném místě, nebrání to započtení, ale strana, vůči níž bylo takto 

započteno, má právo na náhradu škody vzniklé jí tím, že plnění na určeném 

místě nezíská, nebo že na určeném místě nemůže plnit. 

 

Jedná se v podstatě o zvláštní pravidlo náhrady škody, aniž by došlo 

k porušení povinnosti druhé strany, když OZ dává právo příslušné osobě 

započíst. Současně však chrání druhou stranu (adresáta kompenzačního 

prohlášení) pro případy, kdy by pro ni takové započtení znamenalo vznik 

dodatečných nákladů. Dané ustanovení bude dopadat typicky na nepeněžitá 

plnění.618 Dle mého názoru lze uvažovat například o plnění sjednaném 

                                            
615 Viz nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 229/98 ze dne 10. 11. 1998 či usnesení Ústavního 
soudu sp. zn. IV. ÚS 226/98 ze dne 15. 3. 1999.  
616 Srov. nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 648/04 ze dne 28. 7. 2005 či 
sp. zn. III. ÚS 38/05 ze dne 29. 9. 2005. Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. 
Občanský zákoník - Komentář - Svazek V (§ 1721 - 2520). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 
2014, str. 495. 
617 Srov. důvodovou zprávu k § 1982 - § 1991 OZ publikovanou na portálu www.justice.cz, str. 
466. V této souvislosti je vhodné dodat, že OZ převzal z § 391 BGB pouze první odstavec. 
Druhý odstavec předmětného ustanovení, který v pochybnostech omezuje možnost započtení 
v případě pohledávek s různým místem plnění tam, kde jsou tato odlišná místa plnění (spolu s 
časem plnění) výslovně sjednána ve smlouvě, OZ naopak nepřevzal. 
618 Obdobně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - 
Svazek V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 505. P. Čech v této souvislosti 
zdůrazňuje, že v Německu se dané ustanovení na případy peněžitých plnění s různými účty 

http://www.justice.cz/
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v určitém lukrativním místě, se kterým jsou spojeny určité benefity (jako 

přístup k určitým dalším plněním apod.) či naopak o plnění na odlehlém nebo 

jen těžko přístupném místě (a to ať již fyzicky, tak právně - například z důvodu 

určitého embarga, vysokých cel apod.), kdy straně mohou vzniknout 

dodatečné náklady spojené s odvezením předmětu plnění z místa plnění 

apod. Pro úplnost je vhodné dodat, že se jedná o ustanovení dispozitivní, 

které nevylučuje odlišnou úpravu stran. 

 

V souvislosti s podmínkou stejnorodosti plnění vzniká rovněž otázka, 

zda lze podle úpravy OZ započíst peněžité pohledávky znějící na různé měny. 

OZ totiž nepřevzal dosavadní § 362 ObchZ, který takové započtení výslovně 

připouštěl v případech, kdy jsou dané měny volně směnitelné, a pro tyto 

případy stanovil rovněž zvláštní pravidla pro určení započitatelné výše těchto 

pohledávek (a to na základě středního devizového kurzu ke dni, kdy se dané 

pohledávky staly způsobilými k započtení, jenž platil v místě sídla nebo 

v místě podnikání nebo v místě bydliště strany, která projevila vůli pohledávky 

započíst).  

 

V odborné teorii se vyskytují různé názory na to, zda i bez výslovného 

převzetí citovaného ustanovení bude započtení pohledávek znějících na 

různé měny přípustné. Zatímco P. Čech se přiklání spíše k výkladu, že by 

takový postup měl být možný za obdobných podmínek, jako za účinnosti 

ObchZ (a to i s přihlédnutím k tomu, že se jedná o jeden ze stěžejních 

principů evropského smluvního práva), J. Šilhán zastává názor, že takové 

započtení bude možné jen v případě, kdy jej strany výslovně sjednají nebo 

kdy bude eventuálně vyplývat z předchozí zavedené praxe stran.619 Obdobně 

M. Jäger se přiklání k výkladu, že v daném případě nebude naplněna 

podmínka stejnorodosti, neboť peněžité plnění, které by dlužník ve sjednané 

                                                                                                                              
v jiných bankách ani neaplikuje (viz Čech, P. Právní úprava započtení pohledávky po 
rekodifikaci. Právní rádce, 2014, č. 5, str. 24). 
619 Viz Čech, P. Právní úprava započtení pohledávky po rekodifikaci. Právní rádce, 2014, č. 5, 
str. 24 a Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–
2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1120. 
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měně poskytl věřiteli, by věřitel nemohl použít ke splnění svého vzájemného 

závazku vůči dlužníkovi, a to ani v případě volně směnitelných měn.620 

 

V souladu s názorem P. Čecha se přesto domnívám, že přinejmenším 

v případě volně směnitelných měn, kdy je jednoduše zjistitelné, v jakém 

rozsahu se pohledávky znějící na různé měny kryjí, by mělo být možné 

dovodit možnost započtení pohledávek výkladem. Podle mne důvodem pro 

nepřevzetí § 362 ObchZ do OZ nebyl cíl zákonodárce obecně vyloučit 

možnosti započtení pohledávek znějících na různé měny a jeho umožnění 

pouze tam, kde si tak výslovně sjednají strany. Takový výklad by neodpovídal 

potřebám dnešního obchodního styku, kdy jsou mezi stejnými smluvními 

partnery peněžitá plnění často stanovována v různých měnách (typicky 

v českých korunách a v eurech). Podpůrně by se rovněž bylo možné řídit 

i pravidly uvedenými v čl. 13:103 PECL či obdobně čl. III.- 6:104 DCFR, podle 

kterých shodně platí, že započtení pohledávek znějících na různé měny je 

přípustné, ledaže si strany sjednaly, že strana, jež hodlá započíst, je povinna 

plnit výlučně v dané měně, a v souladu s názorem J. Šilhána by v této 

souvislosti jistě mělo být přihlédnuto i k dosavadní praxi stran.  

 

Významnou výkladovou pomůcku poté osobně spatřuji zejména 

v § 558 odst. 2 OZ, který za daných podmínek zakotvuje přednost obchodních 

zvyklostí v rámci právního styku podnikatelů před dispozitivními ustanoveními 

OZ.621 Lze totiž očekávat, že v převažující většině případů bude k započtení 

pohledávek znějících na různé měny docházet právě mezi podnikateli, 

přičemž s ohledem na obchodní zvyklosti zachovávané obecně či v daném 

odvětví bude přípustnost započtení uvedených pohledávek často dovoditelná. 

S ohledem na možné výkladové nejasnosti (zejména ohledně aplikovatelného 

přepočítacího kurzu) je nicméně do doby ustálení rozhodovací praxe soudů 

                                            
620 Srov. Jäger, M., Zánik závazků započtením. Současný právní stav a změny v novém 
soukromém právu. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2013, str. 326 a 327. 
621 OZ v § 558 odst. 2 stanoví: „V právním styku podnikatelů se přihlíží k obchodním 
zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví, ledaže to vyloučí ujednání stran 
nebo zákon. Není-li jiné ujednání, platí, že obchodní zvyklost má přednost před ustanovením 
zákona, jež nemá donucující účinky, jinak se může podnikatel zvyklosti dovolat, prokáže-li, že 
druhá strana určitou zvyklost musela znát a s postupem podle ní byla srozuměna.“ 
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v této otázce na místě určitá opatrnost, a stranám lze proto doporučit, aby si 

danou možnost započtení výslovně sjednaly (a to i pro určitý okruh 

v budoucnu vzniklých závazků), pokud důvodně předpokládají její 

uplatnění.622 

 

 

9.3.4. K podmínce vymahatelnosti aktivně započítávané pohledávky  
 

Podmínka vymahatelnosti aktivně započítávané pohledávky 

(tj. pohledávky, kde osoba činící kompenzační prohlášení vystupuje v pozici 

věřitele) je vyjádřena jak v § 1982 odst. 1 OZ větě druhé, podle níž lze 

k započtení přistoupit, jakmile straně vznikne právo požadovat uspokojení 

vlastní pohledávky, tak v § 1987 odst. 1 OZ, podle kterého jsou k započtení 

způsobilé pohledávky, které lze uplatnit před soudem. Cílem těchto 

ustanovení je chránit druhou stranu (adresáta započtení) před vnucovaným 

uplatněním pohledávek bez nároku, resp. pohledávek, jejichž vymožení 

standardní cestou by z nějakého důvodu nebylo možné, ze strany osoby činící 

projev vůle směřující k započtení. 

 

Jakkoli v § 1987 odst. 1 OZ není výslovně stanoveno, že se pravidlo 

uplatnitelnosti pohledávky u soudu vztahuje pouze na aktivně započítávanou 

pohledávku, je třeba tuto skutečnost dovodit ze samé podstaty započtení.623 

Na rozdíl od důvodné ochrany druhé strany v případě aktivně započítávané 

pohledávky před vnuceným uplatněním nevymahatelných pohledávek není 

v případě pasivně započítávané pohledávky nutné osobu činící projev vůle 

směřující k započtení nijak zvlášť chránit. Pokud se tato osoba dobrovolně 

rozhodne, že proti své vymahatelné pohledávce započte nevymahatelnou 

pohledávku druhé strany, jedná se o její vlastní rozhodnutí, kterému není 

                                            
622 Obdobně viz Čech, P. Právní úprava započtení pohledávky po rekodifikaci. Právní rádce, 
2014, č. 5, str. 24. 
623 Shodně viz Šilhán, J. Předpoklady započtení v novém občanském zákoníku a pojem 
„nejisté a neurčité pohledávky.“ Obchodní právo, 2013, č. 12, str. 427 či Jäger, M., Zánik 
závazků započtením. Současný právní stav a změny v novém soukromém právu. 1. vydání. 
Praha: Linde Praha, 2013, str. 343 či Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové 
právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1121. 
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třeba bránit. Ostatně příslušná osoba je čistě sama proti sobě, pokud takovým 

započtením uspokojí svoji vymahatelnou pohledávku. Jestliže je přitom 

dlužník oprávněn tyto nevymahatelné pohledávky splnit, není žádný důvod 

bránit mu v uspokojení věřiteli náhradním způsobem právě v podobě 

započtení.624 

 

V praxi samozřejmě k takovým započtením příliš často docházet 

nebude, občas se nicméně vyskytují. Jako příklad lze uvést započtení aktivní 

vymahatelné pohledávky vůči pasivní promlčené pohledávce, u níž je nicméně 

otázka jejího promlčení sporná či nejasná (typicky z důvodu nejasnosti 

ohledně počátku promlčecí lhůty). K započtení nevymahatelné pohledávky 

druhé strany může v praxi často docházet i v jiných případech, jež mohou 

vyvolávat pochybnosti ohledně povahy pohledávky mezi stranami. Například 

u práv, u nichž OZ stanoví lhůtu k jejich uplatnění pod sankcí následné 

nevymahatelnosti u soudu, se bude příslušná strana domnívat, že k včasné 

notifikaci druhou stranou došlo, ačkoliv tomu tak ve skutečnosti nebylo a 

pohledávka druhé strany tak podmínku vymahatelnosti ve skutečnosti 

nesplňuje (ke skupině těchto pohledávek viz část 9.3.4.2 níže).  

 

 

9.3.4.1. Ke splatnosti aktivně započítávané pohledávky 

 

Pohledávky, které nelze uplatnit u soudu, a které jsou tedy 

nevymahatelné, jsou v prvé řadě pohledávky dosud nesplatné (nedospělé). 

V odborné teorii se s ohledem na znění § 1982 odst. 1 OZ objevil názor, že 

OZ nevyžaduje u aktivně započítávané pohledávky její splatnost, nicméně 

schopnost věřitele požadovat plnění, což v případě určení splatnosti ve 

                                            
624 Obdobně viz Šilhán, J. Předpoklady započtení v novém občanském zákoníku a pojem 
„nejisté a neurčité pohledávky.“ Obchodní právo, 2013, č. 12, str. 429 či Jäger, M., Zánik 
závazků započtením. Současný právní stav a změny v novém soukromém právu. 1. vydání. 
Praha: Linde Praha, 2013, str. 343.  
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prospěch věřitele (§ 1962 odst. 3 OZ) znamená, že lze jako aktivně 

započítávanou pohledávku započíst i pohledávku nesplatnou.625  

 

S takovým výkladem se osobně neztotožňuji, neboť pouhá možnost 

věřitele požádat dlužníka o plnění nebude naplňovat podmínku uplatnitelnosti 

dané pohledávky u soudu (vymahatelnosti) ve smyslu § 1987 odst. 1 OZ. 

Dokud v případě splatnosti stanovené ve prospěch věřitele nepožádá věřitel 

dlužníka o plnění, nemůže svoji pohledávku úspěšně soudně vymáhat, neboť 

nepřivodil předčasnou splatnost (dospělost) dané pohledávky (k tomu rovněž 

viz část 4.5.2.1 výše). Splatnost tedy dle mého názoru (s výjimkou stanovenou 

v § 1989 odst. 2 OZ - k tomu viz níže) nadále je nezbytnou podmínkou 

k započtení aktivně započítávané pohledávky.626 

 

V této souvislosti je vhodné upozornit i na dosavadní judikaturu, podle 

níž platí, že pokud je pohledávka splatná na požádání věřitele, nebude mít 

jednání směřující k započtení žádné právní účinky, jestliže jej věřitel učinil, 

aniž předtím vyzval dlužníka k zaplacení pohledávky. Podmínka splatnosti 

započítávané pohledávky přitom není splněna, jestliže věřitel v jedné listině 

vyzve dlužníka k zaplacení pohledávky a zároveň v ní učiní projev započtení 

této pohledávky, neboť v době perfektnosti kompenzačního prohlášení, a tedy 

i samotného započtení, daná pohledávka splatná nebyla.627 Na uvedených 

judikaturních závěrech přitom podle mne nic nemění, že zatímco podle 

§ 563 ObčZ byl dlužník povinen plnit dluh až prvního dne poté, kdy byl 

o plnění věřitelem požádán, podle § 1958 odst. 2 OZ je k plnění povinen bez 

zbytečného odkladu. Podstatné je, že v době perfektnosti kompenzačního 

prohlášení obsahujícího výzvu k plnění nebude ani v jednom z těchto případů 

uvedená pohledávka splatná. 

                                            
625 Viz Čech, P. Právní úprava započtení pohledávky po rekodifikaci. Právní rádce, 2014, č. 5, 
str. 23. Obdobně viz Jäger, M., Zánik závazků započtením. Současný právní stav a změny 
v novém soukromém právu. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2013, str. 344. 
626 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1144. 
627 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 204/2003 ze dne 31. 1. 2006, 
sp. zn. 23 Cdo 2389/2012 ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 26 Cdo 3662/2012 ze dne 18. 9. 2013 a 
další.  
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Judikatura Nejvyššího soudu v souvislosti s podmínkou splatnosti 

pohledávky dospěla k závěru, že jestliže zákon nedovoluje započtení 

pohledávky, která ještě není splatná, pak kompenzační projev učiněný 

věřitelem s takovou pohledávkou nenabývá žádných účinků ani v okamžiku, 

kdy se pohledávka stane splatnou.628 S ohledem na výše uvedené tedy podle 

mne nelze uvažovat o tom, že by snad k účinnosti předčasně provedeného 

kompenzačního prohlášení mohlo automaticky dojít po splatnosti příslušné 

pohledávky.629 

 

Z požadavku na splatnost aktivně započítávané pohledávky OZ stanoví 

výjimku v § 1989 odst. 2 OZ, podle kterého platí, že: „Odsunul-li věřitel 

k dlužníkově žádosti čas plnění bezúplatně, může svoji pohledávku přesto 

započíst po uplynutí času, kdy měl dlužník plnit původně.“ Jedná se 

v podstatě o převzetí dosavadní úpravy § 360 ObchZ, která měla za cíl chránit 

věřitele pro případ jeho „dobrodiní“ v podobě odkladu splatnosti dlužníkova 

dluhu. Oproti § 360 ObchZ nicméně OZ obsahuje několik odlišností. 

Konkrétně nově vyžaduje, aby odsunutí času plnění věřitelem k žádosti 

dlužníka bylo bezúplatné (když v případě úplatnosti odsunutí času plnění se 

již nejedná pouze o dobrodiní věřitele, jež by mělo být zvláště chráněno) a 

naopak výslovně nevyžaduje, že se tímto odsunutím nesmí změnit obsah 

daného závazku. Tato druhá podmínka nicméně dle mého názoru vyplývá již 

ze samotné podstaty ustanovení, které dopadá čistě na bezúplatné odsunutí 

času plnění věřitelem, nikoliv na další případy změn závazků. 

 

Dále je třeba doplnit, že OZ nepřevzal ani dosavadní úpravu 

§ 359 ObchZ, která stanovila výjimku z požadavku splatnosti pohledávky 

rovněž pro případy, že se jedná o pohledávku vůči dlužníkovi, který není 

schopný plnit své peněžité závazky.  

 
                                            
628 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 204/2003 ze dne 31. 1. 2006 či 
sp. zn. 23 Cdo 2389/2012 ze dne 29. 8. 2013. 
629 Shodně viz Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek 
V. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 496. 
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Pro úplnost je v souvislosti s podmínkou splatnosti pohledávky vhodné 

upozornit na důvodovou zprávu k OZ, která uvádí, že: „Ve shodě se všemi 

evropskými úpravami i s tradicí římského práva se vychází z pojetí, že 

k jednostrannému započtení lze přistoupit jen při střetu splatných 

pohledávek...“630 Z uvedené citace by bylo možné vyvozovat, že podmínka 

splatnosti je vyžadována u všech započítávaných pohledávek, tj. i u pasivně 

započítávané pohledávky. To však neodpovídá samotnému znění 

§ 1982 odst. 1 OZ, který splatnost vyžaduje pouze u aktivně započítávané 

pohledávky, přičemž v případě pasivně započítávané pohledávky namísto 

toho stanoví podmínku, že dlužníkovi vzniklo právo plnit svůj vlastní dluh 

(k tomu rovněž viz část 9.3.6 níže). Taková úprava je zcela logická a rovněž 

v souladu s důvodovou zprávou odkazovaným evropským standardem.631 

Důvodová zpráva je tedy v tomto ohledu značně nepřesná, což se stalo 

rovněž terčem kritiky části odborné veřejnosti.632 

 

 

9.3.4.2. K pohledávkám promlčeným a dalším pohledávkám, jejichž 

nevymahatelnost byla způsobena marným uplynutím lhůty 

 

Podmínku vymahatelnosti, resp. uplatnitelnosti aktivně započítávané 

pohledávky u soudu, dále nebudou splňovat pohledávky promlčené. Odborná 

teorie i judikatura v této souvislosti obecně vychází z předpokladu, že 

promlčená pohledávka nesplňuje podmínky vymahatelnosti, jakkoli takový 

výklad z teoretického hlediska dle mého názoru není zcela přesný. Oproti 

jiným soudně nevymahatelným pohledávkám (např. pohledávkám 

nedospělým či tzv. odvážným pohledávkám apod.) je totiž v případě 

                                            
630 Srov. rovněž důvodovou zprávu k § 1982 až § 1991 OZ publikovanou na portálu 
www.justice.cz, str. 466. 
631 Viz např. § 387 německého BGB, čl. 13:101 PECL nebo čl. III.–6:102 DCFR, které shodně 
vážou přípustnost započtení pasivně započitatelné pohledávky na okamžik možnosti dlužníka 
plnit dluh (DCFR tak výslovně stanoví právě pro případ nesplatných pohledávek). 
632 Viz např. Handlar, J. Nový občanský zákoník – nenaplněná východiska. Právní rozhledy, 
2010, č. 23, str. 844 a násl. Na nepřesné znění důvodové zprávy upozorňuje i J. Šilhán (viz 
Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). 
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1122). 

http://www.justice.cz/
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promlčené pohledávky k zamítnutí nároku nutné, aby druhá strana promlčení 

pohledávky namítla. V opačném případě soud žalobě na přiznání promlčené 

pohledávky vyhoví. U promlčených pohledávek tedy dochází k jakési 

presumpci toho, že by druhá strana námitku promlčení v řízení vznesla, a 

proto podmínka vymahatelnosti naplněna není.633 

 

Pravidlo, že aktivně započítávaná pohledávka nesmí být promlčená, je 

nicméně do značné míry relativizováno výjimkou stanovenou 

v § 1989 odst. 1 OZ, resp. i § 617 odst. 1, 2 OZ. Podle § 1989 odst. 1 OZ 

platí, že: „Promlčení pohledávky započtení nebrání, nastalo-li po době, kdy se 

pohledávky staly způsobilými k započtení.“ Obdobně podle § 617 odst. 2 OZ 

platí, že: „I po uplynutí promlčecí lhůty se strana může dovolat svého práva při 

započtení, pokud mohlo být k započtení přistoupeno kdykoli před uplynutím 

promlčecí lhůty.“ Uvedená ustanovení (poněkud duplicitně) navazují na 

předcházející úpravu § 388 odst. 2 písm. b) ObchZ a jejich cílem je zajistit 

možnost započíst i takovou aktivně započítávanou pohledávku, která je sice 

promlčená, avšak která před uplynutím promlčecí lhůty byla způsobilá 

k započtení.  

 

Podstata spočívá v tom, že i když k započtení dané pohledávky před 

uplynutím promlčecí lhůty vůči jiné pohledávce nedošlo, mohlo se tak stát a 

započtení těchto pohledávek nebránila žádná jiná překážka (ať již stanovená 

zákonem či dohodou stran). Jinými slovy se jedná o zakotvení zásady, že 

jednou nabytá způsobilost pohledávky k započtení se jejím pouhým 

promlčením neztrácí, a to byť by předmětné pohledávky byly k započtení 

způsobilé jen krátký okamžik před jejím promlčením.634  

 

Dále je třeba zohlednit výjimku zakotvenou v § 617 odst. 1 OZ, podle 

něhož platí, že: „I po uplynutí promlčecí lhůty se strana může dovolat svého 

práva při obraně proti právu uplatněnému druhou stranou, pokud se obě práva 
                                            
633 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1144. 
634 Shodně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1151. 
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vztahují k téže smlouvě nebo k několika smlouvám uzavřeným co do účelu 

v závislosti na sobě.“ Citované ustanovení navazuje na obdobnou úpravu 

zakotvenou v § 388 odst. 2 písm. a) ObchZ, dochází v něm nicméně 

k několika drobným odchylkám.  

 

Stejně jako v případě § 388 odst. 2 písm. a) ObchZ je v případě 

uvedených smluv možno započíst i takové promlčené pohledávky, které se 

dokonce s příslušnou další pohledávkou před jejím promlčením nikdy 

nesetkaly. Oproti ObchZ nicméně OZ tuto možnost připouští (z ne zcela 

jasných důvodů) pouze v rámci procesní obrany, tj. nově ji nebude možné 

využít v rámci klasického hmotněprávního kompenzačního prohlášení. 

Namísto smlouvy či smluv uzavřených na základě jednoho jednání nebo 

několika souvisejících jednání poté OZ tuto možnost vztahuje k jedné smlouvě 

nebo více smlouvám uzavřeným co do účelu v závislosti na sobě. Jedná se 

tedy o přesnější zdůraznění závislosti uzavřených smluv oproti závislosti 

jednání, na jehož základě byly tyto smlouvy uzavřeny. 

 

Obdobně jako u pohledávek promlčených existuje v OZ skupina 

pohledávek, jejichž nevymahatelnost u soudu je způsobena marným 

uplynutím lhůty. Typicky se jedná o práva z vadného plnění či porušení 

smlouvy, k jejichž uplatnění stanoví OZ lhůtu právě pod sankcí 

nevymahatelnosti u soudu (srov. např. § 1921 odst. 3 OZ, § 2112 odst. 1 OZ, 

§ 2129 odst. 2 OZ a řadu dalších). Obdobnou sankci stanoví OZ i v případě 

pozdního uplatnění práv v některých dalších případech (srov. např. § 2200 OZ 

ve vztahu k právům z výpůjčky či § 2407 OZ ve vztahu k právům z úschovy). 

Některá ustanovení OZ nevymahatelnost pohledávky u soudu stanoví jen pro 

případ, že druhá strana vznese příslušnou námitku (srov. např. právě 

§ 2407 OZ ve vztahu k právům z úschovy či § 2553 odst. 3 OZ ve vztahu 

k právům cestujícího z přepravy osob). I v těchto případech se nicméně dle 

mého názoru bude jednat o pohledávky nezpůsobilé k započtení pro jejich 
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nevymahatelnost, když vznesení dané námitky v řízení se bude obdobně jako 

v případě promlčení presumovat.635 

 

 

9.3.4.3. K tzv. zákonným naturálním obligacím 

 

V neposlední řadě je poté třeba poukázat na skupinu pohledávek, které 

nejsou u soudu vymahatelné přímo ze zákona (jedná se o jakési zákonné 

naturální obligace). Konkrétně se bude jednat o tzv. odvážné pohledávky, tj. 

pohledávky ze sázek (srov. § 2874 OZ), z her (vyjma případů her založených 

pouze na zručnosti nebo tělesném cvičení obou stran - srov. § 2881 OZ), 

z losu (srov. § 2882 OZ) a rovněž ze zápůjček a úvěrů poskytnutých vědomě 

k sázce, hře nebo losu (srov. § 2877 OZ).  

 

Další skupinu těchto pohledávek budou představovat pohledávky ze 

závazků neplatných jen pro nedostatek formy (srov. § 2997 OZ). 

 

 

9.3.5. K podmínce absence nejistoty či neurčitosti pohledávek 
 

OZ ve svém § 1987 odst. 2 zakotvuje zcela novou podmínku zakazující 

započtení nejistých a neurčitých pohledávek. Předmětné ustanovení 

konkrétně zní: „Pohledávka nejistá nebo neurčitá k započtení způsobilá není.“ 

 

Citované ustanovení se dle důvodové zprávy inspirovalo ve 

standardních zahraničních úpravách. Jeho zjevným cílem je zabránit 

spekulativnímu započtení obtížně prokazatelných pohledávek, které by 

následně vedlo k nejasnostem o platnosti takového započtení a souvisejícím 

sporům mezi stranami.636 Obdobné ustanovení obsahuje například 

                                            
635 Tyto pohledávky považuje za nevymahatelné ve smyslu § 1987 i odborná teorie (viz např. 
Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). 
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1144). 
636 Srov. důvodovou zprávu k § 1982 - § 1991 OZ publikovanou na portálu www.justice.cz, str. 
466. 

http://www.justice.cz/
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§ 1440 rakouského ABGB, § 390 německého BGB, čl. III - 6:103 DCFR či 

čl. 13:102 PECL.  

 

Konkrétní vymezení pojmu nejistá a neurčitá pohledávka přinese až 

rozhodovací praxe soudů. V této souvislosti je třeba vyslovit určité politování 

nad tím, že důvodová zpráva se zavedení těchto pojmů věnuje velice 

povrchně, nijak blíže je nevysvětluje a nepřináší ani žádné vodítko k jejich 

výkladu. Tato skutečnost byla ostatně předmětem kritiky odborné veřejnosti již 

relativně dlouhou dobu před přijetím samotného OZ.637 Uvedené je o to více 

zarážející, že OZ bez bližšího vysvětlení užívá kritérium nejistoty i na jiných 

místech. Konkrétně se jedná o § 1934 OZ v souvislosti se splněním dluhu 

dlužníkem, který není plně svéprávný (k tomu blíže viz část 4.2.4 výše). Zde 

bude rovněž relativně složité vyjít z výkladu výše odkazovaných ustanovení 

ABGB, BGB, DCFR či PECL, neboť ty se od § 1987 odst. 2 OZ často 

podstatně liší.638 Uvedené pojmy jsou nicméně již v současné době 

předmětem odborné diskuze, jejímž cílem je poskytnout osobám alespoň 

základní rámec výkladu obou pojmů, a to i s přihlédnutím k aplikační praxi ve 

státech, kde již obdobná úprava existuje.  

 

Osobně předně souhlasím s P. Čechem, že nejistota a neurčitost 

pohledávky by automaticky neměla být zaměňována s její sporností mezi 

stranami.639 Pokud by tomu tak bylo, stačilo by jedné ze stran vyvolat spor 

ohledně určité pohledávky (a to i spor čistě účelový, bez reálného 

                                            
637 Srov. např. Handlar, J. Nový občanský zákoník – nenaplněná východiska. Právní rozhledy, 
2010, č. 23, str. 844 a násl. 
638 Tak např. § 390 německého BGB výslovně zakazuje započtení v případě těch pohledávek, 
proti nimž byla vznesena námitka.  

Ustanovení § 1440 rakouského ABGB zase zakotvuje, že nelze započíst pohledávky, jejichž 
předmětem jsou věci různého druhu nebo věci určité a neurčité, a dále že předmětem 
započtení nesmí být kusy svémocně nebo lstivě odebrané, převzaté, předané do úschovy 
nebo uskladněné.  

Podle čl. 13:102 PECL a čl. III.-6:103 DCFR poté shodně platí, že dlužník nesmí započíst 
pohledávku, která je nezjištěná (neurčitá) co do existence nebo výše, ledaže započtení 
nepoškodí zájmy druhé strany s tím, že pokud pohledávky obou stran vznikly ze stejného 
právního vztahu, předpokládá se, že zájmy druhé strany nebudou poškozeny. 
639 Viz Čech, P. Právní úprava započtení pohledávky po rekodifikaci. Právní rádce, 2014, č. 5, 
str. 24. 
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opodstatnění), aby ji mohla vyloučit z režimu jednostranného započtení. Dle 

rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ostatně platí, že i judikovaná pohledávka 

může být mezi stranami sporná.640 Rovněž mohou jistě existovat pohledávky 

mezi stranami v daném případě nesporné, které však kritéria určitosti a 

jasnosti objektivně nenaplní (např. mezi stranami nebude sporu o vzniku 

škody, avšak nebude dosud známa její výše). Předmětné ustanovení tedy dle 

mého názoru směřuje jinam, než k vymezení pohledávek sporných mezi 

stranami (jakkoli se v praxi tato skupina může s neurčitými či nejistými 

pohledávkami překrývat). Jinou otázkou však zůstává, zda určitá kvalifikovaná 

skupina sporů (např. v důsledku uplatnění určité námitky) by automaticky 

nemohla způsobit nejistotu či neurčitost pohledávky (k tomu viz níže). 

 

Rovněž souhlasím s J. Šilhánem, že oba pojmy (určitost i jasnost) lze 

vykládat jako jediné kritérium směřující k předejití započtení pohledávek, 

u nichž existují důvodné pochybnosti ohledně jejich relevantních parametrů, 

typicky ohledně jejich výše, splatnosti, předmětu plnění či samotné 

existence.641 Cílem daného ustanovení je totiž zamezit právě těm započtením, 

která povedou k přetrvávající nejistotě ohledně účinků kompenzačního 

prohlášení, tj. zejména k nejistotě, zda skutečně došlo ke zrušení uvedených 

pohledávek, a případně rovněž v jakém rozsahu k tomuto zrušení došlo. 

Současně má být předejito takovému účelovému postupu osob, kdy v případě 

existence jasné a určité pohledávky jedné strany je proti ní účelově započtena 

nejistá či neurčitá pohledávka strany druhé, o jejíchž konkrétních parametrech 

či dokonce samotné existenci je následně veden mezi stranami dlouholetý 

soudní spor, v jehož důsledku je podstatně oddáleno vymožení původní jasné, 

určité a nesporné pohledávky jedné ze stran. Tento cíl je zdůrazněn zejména 

v rámci evropských unifikačních kodexů.642  

                                            
640 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 2957/2010 ze dne 31. 10. 2012. 
641 Srov. Šilhán, J. Předpoklady započtení v novém občanském zákoníku a pojem „nejisté a 
neurčité pohledávky.“ Obchodní právo, 2013, č. 12, str. 429 či Hulmák, M. a kol.: Občanský 
zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2014, str. 1145. 
642 Viz například komentář k čl. III.-6:103 DCFR dostupný na 
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, který se dané 
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Judikatura již za předchozí úpravy dospěla k závěru, že započtení 

pohledávek nejistých, které možná vzniknou v budoucnu, je neurčitým 

úkonem ve smyslu § 37 odst. 1 ObčZ, a proto i absolutně neplatné.643 Za 

nejisté, resp. neurčité pohledávky ve smyslu § 1987 odst. 2 OZ dále 

pravděpodobně bude třeba považovat ty pohledávky, u nichž není jistá jejich 

výše (typicky pohledávky z náhrady škody za situace, kdy je sice nepochybný 

vznik škody, avšak dosud nelze vyčíslit či prostě nedošlo k vyčíslení její výše, 

či pohledávky ze sporné smluvní pokuty apod.) či u nichž není jistá osoba 

dlužníka (typicky opět pohledávky z náhrady škody za situace, kdy je sice 

nepochybný vznik škody, avšak dosud nebyla určena osoba škůdce) či osoba 

věřitele (např. probíhá dědické řízení a dosud nedošlo k určení dědiců 

příslušné pohledávky).  

 

Na druhou stranu však dle mého názoru platí, že uvedené případy by 

nenaplňovaly podmínky pro započtení ani bez výslovného zakotvení 

podmínek určitosti a jistoty v § 1987 odst. 2 OZ, a to z důvodu nenaplnění 

obecných požadavků kompenzability (ať již podmínky vzájemnosti či 

podmínky základní určitosti potřebné pro zjištění, v jakém rozsahu se 

pohledávky kryjí a v jakém tedy došlo k jejich zrušení započtením apod.).  

 

Za další skupinu pohledávek, které podle mne nenaplní požadavek 

určitosti či jistoty, by mohly být označeny tzv. podmíněné pohledávky.644 

Uvažovat lze přitom o nevhodnosti pohledávek podmíněných rozvazovací 

podmínkou, když pohledávky podmíněné odkládací podmínkou nebudou 

                                                                                                                              
problematice věnuje prakticky výhradně z pohledu dopadů započtení neurčité pohledávky 
dlužníka na vymožení pohledávky věřitele. 
643 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 1498/2006 ze dne 26. 11. 2008. 
Uvedené rozhodnutí se týká započtení dohodou, jeho závěry jsou nicméně plně přenositelné 
i na jednostranné započtení. 
644 Shodně viz Šilhán, J. Předpoklady započtení v novém občanském zákoníku a pojem 
„nejisté a neurčité pohledávky.“ Obchodní právo, 2013, č. 12, str. 429 a 430 či Hulmák, M. a 
kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1146. 
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splňovat z povahy věci již obecné podmínky k započtení (zejména podmínku 

samotné existence těchto pohledávek a jejich vymahatelnosti apod.). 

 

J. Šilhán dále vymezuje některé případy, u nichž by rovněž bylo možné 

uvažovat (za splnění vymezených předpokladů) o nižší míře jistoty 

pohledávek, současně však u nich s ohledem na absenci rozhodovací praxe 

soudů nelze předjímat, že naplní atributy neurčitých či nejistých pohledávek 

ve smyslu § 1987 odst. 2 OZ. Zařazuje mezi ně například pohledávky, 

u kterých byla vznesena námitka relativní neúčinnosti či neplatnosti, jež je 

předmětem sporu mezi stranami, pohledávky, u kterých byl protistranou 

důvodně vznesen návrh na soudní moderaci (smluvní pokuty dle § 2051 OZ či 

náhrady škody dle § 2953 OZ apod.) či pohledávky, u nichž protistrana 

důvodně popírá samotnou existenci pohledávky apod.645 Takový výklad 

částečně nachází oporu i v zahraničních předlohách (například 

§ 390 německého BGB výslovně zakazuje započtení právě u těch 

pohledávek, proti nimž byla vznesena námitka).  

 

Dle mého názoru nelze vyloučit, že by uvedené případy s ohledem na 

své konkrétní okolnosti skutečně mohly být vyloženy jako případy spadající 

pod aplikační dosah § 1987 odst. 2 OZ. V opačném případě by se ostatně 

dopad citovaného ustanovení do značné míry překrýval s tím, co vyplývá již 

z obecných požadavků na kompenzabilitu pohledávek. Současně je však 

nutné mít na paměti, že příliš extenzivní výklad požadavků určitosti a jistoty by 

naopak vedl k nadměrnému omezení možnosti jednostranného započtení 

při současném umožnění šikanózního uplatňování námitek druhou stranou 

s prostým cílem předejít či případně podstatně ztížit možné započtení.  

 

Takové zjevně bezdůvodné či šikanózní uplatnění námitky by přitom 

podle mne nemělo být relevantním důvodem pro vyloučení dané pohledávky 

                                            
645 Srov. Šilhán, J. Předpoklady započtení v novém občanském zákoníku a pojem „nejisté a 
neurčité pohledávky.“ Obchodní právo, 2013, č. 12, str. 429 či Hulmák, M. a kol.: Občanský 
zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2014, str. 1145. 
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z režimu započtení (k čemuž se ostatně hlásí i výše odkazovaný J. Šilhán).646 

Velkým problémem v této souvislosti může být skutečnost, že vznesení dané 

námitky se v praxi na první pohled rozhodně nemusí jevit jako bezdůvodné či 

šikanózní, ale naopak jako relativně opodstatněné. Prokazování uplatnění 

námitky ve zlé víře jako zakázané zjevné zneužití práva ve smyslu § 8 OZ 

poté může být v praxi značně komplikované. To platí tím spíše, že podle 

§ 7 OZ je presumována poctivost a dobrá víra právního jednání. Odpověď na 

tento problém nebude jednoznačná. V každém případě bude při posuzování 

výkladu pojmů určitosti a jistoty a způsobilosti pohledávek k započtení ve 

smyslu § 1987 odst. 2 OZ vždy třeba zvažovat všechny konkrétní okolnosti a 

při absenci rozhodovací praxe soudů nelze předem vyslovit kategorický závěr. 

 

V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že OZ u požadavku na určitost a 

jistotu započítávaných pohledávek (stejně jako u dalších podmínek 

způsobilosti započítávaných pohledávek) nerozlišuje mezi aktivně a pasivně 

započítávanými pohledávkami. Je otázkou, zda i v případě určitosti a jistoty 

pohledávky lze tento požadavek (obdobně jako u požadavku vymahatelnosti) 

vztáhnout čistě jen na aktivně započítávané pohledávky či zda dané pravidlo 

dopadá i na pohledávky pasivně započítávané. Stejně jako v případě 

podmínky vymahatelnosti pohledávky jistě platí, že pokud se určitá osoba 

rozhodne, že proti své jisté a určité pohledávce započte nejistou či neurčitou 

pohledávku druhé strany, jedná se o její vlastní rozhodnutí, kterému není 

třeba bránit.  

 

Oproti kritériu vymahatelnosti je nicméně dle mého názoru nutné 

zohlednit, že i pasivně započítávaná pohledávka musí být alespoň natolik 

určitá, aby byly ověřitelné základní obecné podmínky kompenzability 

(vzájemnost a stejnorodost), a aby bylo možné současně vůbec určit, v jakém 

rozsahu se započítávané pohledávky kryjí, a v jakém rozsahu tedy došlo 

k jejich zrušení. Souhlasím tedy s názorem, že přinejmenším v tomto rozsahu 

                                            
646 Viz tamtéž. 
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se požadavek určitosti bude vztahovat vždy na všechny započítávané 

pohledávky.647  

 

Oproti tomu se domnívám, že není žádný důvod, aby započítávající 

osoba nemohla proti své určité, jisté a nesporné pohledávce započíst 

pohledávku druhé strany, která je například předmětem sporu v důsledku 

vznesení určité námitky apod. Pokud se dlužník takovou pohledávku druhé 

strany rozhodne uspokojit započtením, nijak se tím nedotýká práv druhé 

strany, a není třeba takovému uspokojení a priori bránit. J. Šilhán proto 

kritérium určitosti a jistoty v tomto ohledu na pasivně započítávané 

pohledávky neaplikuje.648 S takovým přístupem se lze ztotožnit. Nadto zcela 

odpovídá vzorovým evropským úpravám, které rovněž byly inspirací pro 

citované ustanovení § 1987 odst. 2 OZ.649 

 

Pro úplnost je vhodné dodat, že přes zvažované zavedení podmínky 

likvidity pohledávek (která je zakotvena v některých evropských státech, např. 

ve Francii, Belgii či Lucembursku),650 tato podmínka nakonec do OZ výslovně 

stanovena nebyla. Důvodová zpráva k tomu uvádí, že výsledek odborných 

diskusí převzetí podmínky likvidity do českého právního řádu nepodpořil, a 

proto OZ setrvává na středoevropském standardu a otázku likvidity 

pohledávek výslovně neřeší.651 Toto tvrzení na mne však vyvolává dojem 

určitých zadních vrátek tvůrců OZ k tomu, aby se otázka likvidity případně 

                                            
647 Shodně viz Šilhán, J. Předpoklady započtení v novém občanském zákoníku a pojem 
„nejisté a neurčité pohledávky.“ Obchodní právo, 2013, č. 12, str. 431 či Hulmák, M. a kol.: 
Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1147. 
648 Viz Šilhán, J. Předpoklady započtení v novém občanském zákoníku a pojem „nejisté a 
neurčité pohledávky.“ Obchodní právo, 2013, č. 12, str. 431 či Hulmák, M. a kol.: Občanský 
zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2014, str. 1147. 
649 Jak čl. 13:102 PECL, tak čl. III.-6:103 DCFR shodně stanoví výjimku ze zákazu započtení 
co do existence nebo výše nezjištěných (neurčitých) pohledávek pro případy, že započtení 
nepoškodí zájmy druhé strany. 
650 Viz komentář k čl. III.-6:103 DCFR dostupný na 
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf. 
651 Srov. důvodovou zprávu k § 1982 - § 1991 OZ publikovanou na portálu www.justice.cz, str. 
466. 

http://www.justice.cz/
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mohla otevřít právě v rámci posuzování podmínek určitosti a jistoty 

pohledávky.  

 

 

9.3.6. K podmínce splnitelnosti pasivně započítávané pohledávky 
 

Z § 1982 odst. 1 OZ vyplývá, že pasivně započítávaná pohledávka je 

způsobilá k započtení, jakmile straně vznikne právo plnit vlastní dluh. 

Obdobnou úpravu obsahuje i § 387 německého BGB či aktuální evropské 

unifikační kodexy (srov. čl. 13:101 PECL, čl. III.-6:102 (a) DCRF či 

čl. 8.1 Zásad UNIDROIT). Tento okamžik splnitelnosti dluhu je třeba odlišovat 

od okamžiku jeho splatnosti (dospělosti), když oba okamžiky se od sebe 

mohou významně lišit (typicky v případě času plnění určeného ve prospěch 

dlužníka či v neprospěch obou stran - k tomu viz část 4.5.2.1 výše). 

 

Pro úplnost dodávám, že podmínkou splnitelnosti pasivně započítávané 

pohledávky dojde k omezení možnosti započtení proti nesplatné pohledávce, 

která byla dosavadní judikaturou i odbornou teorií obecně připouštěna.652 

Pasivně započítávaná pohledávka bude splnitelná, aniž by byla současně 

splatná (dospělá), právě v případech určení času plnění ve prospěch dlužníka 

podle § 1962 odst. 2 OZ, resp. případně určení času plnění v neprospěch 

obou stran. Na druhou stranu je třeba říci, že zejména určení času plnění ve 

prospěch dlužníka je v praxi velmi běžné (typicky se jedná o povinnost plnit 

nejpozději do či do X dnů od určitého okamžiku, například od uzavření 

smlouvy či doručení faktury apod. - k tomu rovněž viz část 4.5.2.1 výše).653 

 

 

                                            
652 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 1143/2004 ze dne 31. 1. 2006 či 
sp. zn. 32 Cdo 1279/2010 ze dne 28. 2. 2012. Obdobně viz Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a 
kol. Obchodní zákoník. Komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 1446 či 
Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2010, str. 1021 a 1022. 
653 Shodně viz Čech, P. Právní úprava započtení pohledávky po rekodifikaci. Právní rádce, 
2014, č. 5, str. 23. 
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9.3.7. K podmínce absence vyloučení započtení dané pohledávky 
zákonem 

 

V některých případech je nemožnost započíst určité skupiny 

pohledávek stanovena přímo zákonem. Typicky se jedná o případy pasivních 

pohledávek, kde zákon reflektuje zvláštní povahu daných pohledávek a 

zákazem jejich započtení vyjadřuje celospolečenský zájem na jejich 

uspokojení splněním, nikoliv náhradním způsobem v podobě započtení. 

 

V případě OZ je třeba upozornit zejména na § 1988 OZ. Ten ve svém 

odstavci prvním předně zakazuje započtení proti pohledávce výživného pro 

nezletilého, který není plně svéprávný. S ohledem na § 1991 OZ je porušení 

tohoto zákazu stiženo patrně sankcí zdánlivostí právního jednání. V odstavci 

druhém předmětného ustanovení poté OZ zakazuje započtení proti 

pohledávce na náhradu újmy způsobené na zdraví, ledaže se jedná 

o vzájemnou pohledávku na náhradu téhož druhu, a proti pohledávce mzdy, 

platu, odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek a náhradě mzdy nebo 

platu ve výši přesahující jejich polovinu porušení. Sankcí za porušení tohoto 

zákazu bude patrně relativní neplatnost, to však za dodržení podmínek 

stanovených v § 588 OZ.654  

 

V souvislosti s pohledávkami z pracovněprávních vztahů dále 

upozorňuji na § 144a odst. 4 zákoníku práce, který upravuje možnost 

započtení proti pohledávce na mzdu, plat, odměnu z dohody a náhradu mzdy 

nebo platu poněkud odlišně od § 1988 odst. 2 OZ (a to v návaznosti na 

úpravu výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy v občanském soudním řádu). 

Jako zvláštní úprava bude mít dané ustanovení zákoníku práce přednost před 

obecným § 1988 odst. 2 OZ. 

 

                                            
654 Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1145. 
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Zákaz započtení pohledávek může být stanoven i v dalších právních 

předpisech. Jako příklad lze uvést § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., 

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 

pozdějších předpisů, který obecně vylučuje jednostranné započtení proti 

pohledávce státu, či § 238 insolvenčního zákona, který zakazuje započtení 

proti pohledávce na vydání dlužníkova plnění z neúčinného právního úkonu 

do majetkové podstaty. 

 

 

9.3.8. K podmínce absence vyloučení započtení dané pohledávky 
dohodou stran a možným odchylným ujednáním stran od zákonné 
úpravy 
 

V rámci smluvní volnosti stran lze sjednat zejména další 

omezení způsobilosti pohledávek k započtení dohodou. Typicky se bude 

jednat o vymezení okruhu pohledávek, u nichž mezi stranami není možné 

jejich započtení (např. pohledávky z náhrady škody apod.), přičemž ve většině 

případů se daná ujednání budou vázat buď k oběma pohledávkám, nebo 

k pohledávkám aktivně započítávaným. Vyloučit nelze ani další ujednání, 

která budou specifikovat způsobilost pohledávek k započtení (např. jejich 

minimální výši, místo či dobu plnění apod.) či související procedurální pravidla 

(např. nutnost předem stranu písemně notifikovat ohledně budoucího 

započtení apod.). Stejně tak nelze obecně vyloučit, aby si strany sjednaly, že 

pouze jedna z nich není oprávněna určitý druh pohledávek započíst, zatímco 

druhá strana takto omezena nebude. Hranice možného smluvního omezení 

jednostranného započtení pohledávek je v této souvislosti dána až obecnými 

korektivy, zejména dobrými mravy, ochranou spotřebitele či slabší strany ve 

vztahu apod.  

 

Pokud by strany naopak chtěly dohodou podmínky stanovené v OZ 

omezit, a rozšířit tak možnost jednostranného započtení, limity takové dohody 

by se dle mého názoru v podstatě měly rovnat zákonným limitům, které OZ 

v § 1991 stanoví pro započtení dohodou. Jestliže totiž zákon dovoluje stranám 
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dohodnout se o započtení určité pohledávky, není dle mého názoru důvod 

vyloučit takové ujednání stran, které mezi nimi umožní tyto pohledávky 

započíst i jednostranně. Z tohoto pohledu se přikláním k výkladu, že 

ustanovení OZ zakazující jednostranné započtení jsou zásadně dispozitivní 

(k možným výjimkám viz níže).655 Rozdíl mezi samotným započtením 

dohodou stran a analogickým rozšířením možnosti jednostranného započtení 

(rovněž dohodou stran) poté bude spočívat v povaze samotného 

kompenzačního jednání. Zatímco v případě započtení dohodou bude tímto 

kompenzačním jednáním přímo samotná dohoda, v případě pouhého 

rozšíření možnosti jednostranného započtení bude tímto kompenzačním 

jednáním vždy jednostranné kompenzační prohlášení jedné ze stran. Nadto 

bude vždy záležet na úvaze dané strany, zda možnost jednostranně započíst 

využije či nikoliv.656  

 

Dohodou stran by mělo být možné vyloučit podmínku vymahatelnosti 

aktivně započítávané pohledávky a umožnit tak mezi stranami započíst 

i pohledávky, které by z nějakého důvodu u soudu neobstály. Taková dohoda 

by podle mne neodporovala ani dobrým mravům, ani by se nepříčila 

veřejnému pořádku, neboť i naturální obligace jsou stále obligacemi, jejichž 

plnění je plněním po právu. Rovněž ujednání o možném uspokojení ještě 

nesplatné pohledávky nepovažuji za nijak problematické. Za takové situace 

tedy není důvod stranám bránit, pokud se dobrovolně rozhodnou rozšířit 

možnost započtení oproti zákonné úpravě i na tyto pohledávky.657 Stejně tak 

by strany patrně mohly připustit možnost jednostranně započíst i pohledávky 

neurčité nebo nejisté. V neposlední řadě by strany mohly dohodnout například 

odlišný režim účinků započtení (s účinky ex nunc). K otázce přípustnosti 

odchylného ujednání ohledně možného podmínění kompenzačního 

prohlášení podmínkou lze poté plně odkázat na část 9.2.3 výše. 

                                            
655 Shodně viz Jäger, M., Zánik závazků započtením. Současný právní stav a změny v novém 
soukromém právu. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2013, str. 330. 
656 Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1155. 
657 Shodně viz Jäger, M., Zánik závazků započtením. Současný právní stav a změny v novém 
soukromém právu. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2013, str. 356. 



310 

 

V souladu s § 1991 OZ strany naopak jistě nemohou sjednat možnost 

jednostranného započtení proti pohledávce výživného pro nezletilého, který 

není plně svéprávný ve smyslu § 1988 odst. 1 OZ. K takovému započtení by 

se v souladu s § 1991 OZ nepřihlíželo. V této souvislosti vyvstává otázka, zda 

je možné dohodnout mezi stranami možnost jednostranného započtení 

v případě dalších pohledávek zakázaných zákonem. Jedná se zejména 

o započtení prostředků z účtu v případě pohledávek, jež nevznikly na základě 

smlouvy o účtu (srov. § 1985 OZ), a dále o pohledávky z náhrady újmy na 

zdraví, které nejsou stejného druhu, pohledávky ze mzdy, platu, odměny ze 

smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem obdobný závazek (dohody) a z náhrady mzdy nebo platu 

(srov. § 1988 odst. 2 OZ, resp. zvláštní úpravu § 144a odst. 4 zákoníku práce, 

která má v tomto případě aplikační přednost).  

 

Započtení těchto pohledávek dohodou OZ (a za daných podmínek ani 

zákoník práce) a priori nevylučuje, obecně by tedy nemělo být vyloučeno ani 

právo stran sjednat si jejich jednostranné započtení. Přesto se domnívám, že 

v těchto případech nelze mezi obě dohody zcela položit rovnítko. Zatímco při 

započtení dohodou se totiž vždy jedná o konkrétně definované pohledávky, 

u nichž mají obě strany možnost ke všem okolnostem objektivně zvážit, zda 

k započtení přistoupí či nikoliv, dohoda o možném budoucím jednostranném 

započtení může být uzavírána v době, kdy žádné pohledávky způsobilé 

k tomuto započtení (či přinejmenším jedna z nich) neexistují a strany ani 

nemusí skutečně počítat s tím, že někdy vzniknou (například zaměstnanec ve 

skutečnosti nepočítá s tím, že způsobí zaměstnavateli škodu, v důsledku 

čehož by zaměstnavatel mohl započíst svoji pohledávku za zaměstnancem 

z titulu náhrady škody za pohledávku zaměstnance ze mzdy apod.).  

 

Jakkoli i přesto platí zásada smluvní svobody, a možnost sjednat 

jednostranné započtení ani pro tyto případy podle mne obecně vyloučena 

není, bude více než jindy nutno dbát, aby takový postup nepřesáhl hranice 

obecných korektivů, zejména dobrých mravů. V úvahu je třeba vzít i zvláštní 
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ochranu jedné ze stran stanovenou v příslušných zákonech, ať se již jedná 

o zvláštní zákonnou ochranu zaměstnance ve smyslu § 1a odst. 1 písm. a) 

zákoníku práce či o ochranu spotřebitele podle § 1810 a násl. OZ. Lze 

očekávat, že v hraničních případech, kdy by samotná dohoda o započtení 

pohledávek ještě mohla být uznána platnou, může být obdobná dohoda 

o možném jednostranném započtení stejných pohledávek považována již za 

rozpornou s dobrými mravy či zásadami chránícími slabší stranu ve vztahu. 

 

Dalším limitem pro ujednání o rozšíření možnosti jednostranného 

započtení dohodou budou základní obecné předpoklady způsobilosti 

pohledávek k započtení, tj. jejich mnohost, stejnorodost a vzájemnost. 

V odborné teorii se objevil i názor, že kritérium vzájemnosti by bylo možné 

přinejmenším v určitém rozsahu relativizovat například v rámci koncernových 

struktur, kde by se vzájemnost vztahovala na celé seskupení, nikoliv 

na jednotlivé subjekty, s tím, že by se však spíše než o započtení jednalo 

o inominátní vypořádací režim dané koncernové struktury.658 Obdobně by si 

strany mohly sjednat i způsob vypořádání nestejnorodých závazků obdobný 

započtení, i v tomto případě by se však spíše než o započtení jednalo 

o inominátní vypořádací systém.659  

 

S tímto přístupem obecně souhlasím, to však pouze do té míry, pokud 

by takový vypořádací systém byl schopen generovat dostatečně určité 

vypořádání závazků (což by například u nestejnorodých závazků vyžadovalo 

sjednání určitého zvláštního přepočítávacího mechanismu) a rovněž pokud by 

vyhověl požadavkům dobrých mravů, veřejného pořádku a dalším základním 

právním zásadám (a to zejména ve vztahu k případným zásahům do práv 

třetích osob, které se takového ujednání neúčastní). V každém případě by se 

dle mého názoru nejednalo o započtení, ale buď o dohodu o zrušení závazku 

podle § 1981 OZ či případně o zcela inominátní institut (na nějž by pravidla 

o započtení mohla být aplikována pouze na základě principu analogie). 

                                            
658 Srov. Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–
2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1121.  
659 Viz tamtéž. 
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Pro úplnost ještě podotkněme, že jakákoliv dohoda o odchýlení se od 

zákonné úpravy započtení bude vždy závazná pouze mezi příslušnými 

stranami. Změní-li se tedy dlužník či věřitel v důsledku singulární sukcese, 

nebude taková dohoda právní nástupce zavazovat. Výjimkou by byly případy 

postoupení smlouvy či její části podle § 1895 a násl. OZ za předpokladu, že 

předmětné ujednání bude součástí postupované smlouvy.660 

 

 

9.4. K účinkům započtení 
 

9.4.1. K okamžiku zrušení započítávaných pohledávek 
 

Podle § 1982 odst. 2 OZ platí, že: „Započtením se obě pohledávky ruší 

v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí; nekryjí-li se zcela, započte se 

pohledávka obdobně jako při splnění. Tyto účinky nastávají k okamžiku, kdy 

se obě pohledávky staly způsobilými k započtení.“ 

 

Z citovaného ustanovení v prvé řadě vyplývá, že OZ se přidržel 

dosavadního konceptu zániku (resp. zrušení - viz níže) pohledávek zpětně, tj. 

s účinky ex tunc. OZ tedy nepřevzal koncept zániku pohledávek k okamžiku 

účinnosti kompenzačního prohlášení (tj. s účinky ex nunc), na němž stojí 

některé (byť minoritní) evropské úpravy (konkrétně právní úprava švédská, 

finská a dánská) a rovněž evropské unifikační koncepty (srov. 

čl. 13:106 PECL či shodně čl. III.-6:107 DCFR). Shodně s OZ naopak 

zakotvuje zánik pohledávek se zpětnými účinky např. § 389 německého BGB, 

čl. 124 odst. 2 švýcarského OR a většina ostatních evropských úprav.661 

Zpětnou účinnost započtení podtrhává i nové užití výrazu zrušení pohledávky 

v § 1982 odst. 2 OZ namísto dosavadního zániku, které by mělo lépe 

vystihnout právě zpětnost účinků. 
                                            
660 Shodně viz Jäger, M., Zánik závazků započtením. Současný právní stav a změny v novém 
soukromém právu. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2013, str. 330. 
661 Srov. komentář k čl. III.-6:107 DCFR dostupný na 
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf. 
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Oproti dosavadní úpravě je nicméně okamžik zrušení pohledávek v OZ 

určen odlišně. Podle § 580 ObčZ započítávané pohledávky zanikly 

k okamžiku, kdy se pohledávky způsobilé k započtení setkaly. Právní teorie 

i soudní praxe vychází jednotně ze závěru, že tímto okamžikem je doba 

splatnosti té pohledávky, která se stala splatnou později.662 V případě 

započtení nesplatné a splatné pohledávky pak teorie i soudní praxe dospěly 

k závěru, že pohledávky v tomto případě zanikají výjimečně s účinky ex nunc, 

a to k okamžiku účinnosti úkonu směřujícího k započtení s poukazem na 

skutečnost, že se tyto pohledávky v podstatě setkají v důsledku 

kompenzačního projevu, v němž jsou k započtení postaveny proti sobě.663  

 

Oproti tomu podle § 1982 odst. 2 OZ se započítávané pohledávky 

zrušují již k okamžiku, kdy se staly způsobilými k započtení (tj. nabytím 

způsobilosti k započtení u té pohledávky, u níž tato způsobilost byla nabyta 

později). Tento okamžik se bude pravidelně odlišovat od okamžiku dosažení 

splatnosti u obou pohledávek, neboť u pasivně započítávané pohledávky (na 

rozdíl od aktivně započítávané pohledávky) se k její způsobilosti k započtení 

v souladu s § 1982 odst. 1 OZ nevyžaduje splatnost, nýbrž splnitelnost 

(k tomu blíže viz část 9.3.8 výše).  

 

Splnitelnost dané pohledávky (tj. okamžik, kdy je dlužník oprávněn plnit 

svůj dluh) poté bude pravidelně předcházet okamžiku splatnosti, a to v řadě 

případů i dost výrazně. U běžné peněžité pohledávky v podnikatelských 

závazcích (kde k započtení dochází v praxi nejčastěji) nastane okamžik 

splnitelnosti pohledávky nejčastěji doručením příslušné faktury, její splatnost 

však bude pravidelně v řádu týdnů až měsíců (i v zákonném režimu je podle 

§ 1963 odst. 1 splatnost stanovena na 30 dnů ode dne doručení faktury). Jak 

                                            
662 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 1143/2004 ze dne 31. 1. 2006 či 
sp. zn. 32 Cdo 1279/2010 ze dne 28. 2. 2012. Obdobně např. viz Handlar, J. Nový občanský 
zákoník – nenaplněná východiska. Právní rozhledy, 2010, č. 23, str. 844 a násl., Jäger, M., 
Zánik závazků započtením. Současný právní stav a změny v novém soukromém právu. 
1. vydání. Praha: Linde Praha, 2013, str. 160, Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. 
Obchodní zákoník. Komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 1444 a další. 
663 Viz tamtéž. 
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správně poznamenává J. Šilhán, i kdyby čas plnění byl stanoven na jeden 

jediný den, v souladu s § 601 odst. 1 OZ nastane splnitelnost pohledávky již 

jeho počátkem, zatímco splatnost až jeho koncem. V den splatnosti tedy již 

bude započtení účinné.664 

 

Obecně lze závěrem shrnout, že zákonné účinky započtení nastanou 

buď k okamžiku splatnosti aktivně započítávané pohledávky či k okamžiku 

splnitelnosti pasivně započítávané pohledávky, a to podle toho, který z těchto 

okamžiků nastane později.665 Pro úplnost je vhodné dodat, že úpravu 

okamžiku účinků započtení v OZ považuji za dispozitivní, a stranám tedy 

podle mne nic nebrání, aby si pro započtení vzájemných pohledávek sjednaly 

odlišný režim, například s účinky ex nunc (typicky k okamžiku účinnosti 

kompenzačního prohlášení, tj. jeho doručením do sféry adresáta).666 Praktické 

to může být zejména ve vztahu k případným nárokům na náhrady škodu a 

smluvní pokutu vzniklých v důsledku prodlení dlužníka (k tomu viz část 9.4.2 

níže). 

 

 

9.4.2. K samotným účinkům započtení 
 

Jak již bylo řečeno výše, podle § 1982 odst. 2 se započtením v prvé 

řadě ruší započítávané pohledávky, a to v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí. 

Nekryjí-li se pohledávky zcela, postupuje se nově podle pravidel pro splnění 

(k tomu viz část 9.2.2 výše). Započtením tedy dochází (v příslušném rozsahu) 

ke zrušení (a současně k uspokojení) vždy přinejmenším dvou 

započítávaných pohledávek, což je jistý rozdíl oproti splnění, které typicky 

směřuje k zániku jedné pohledávky (byť samozřejmě nelze vyloučit splnění 

                                            
664 Viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–
2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1127. 
665 Obdobně viz Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 
(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1127. 
666 Obdobně viz Jäger, M., Zánik závazků započtením. Současný právní stav a změny 
v novém soukromém právu. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2013, str. 371 či Hulmák, M. a 
kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1127. 
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více pohledávek jedním jednáním, například úhradou více peněžitých dluhů 

najednou apod., nebude se jednat o zrcadlové pohledávky typu věřitel-

dlužník). Současně je důležité zdůraznit, že zrušena je vždy příslušná dílčí 

pohledávka, nikoliv celý závazek (započtení pohledávky zhotovitele na 

zaplacení ceny díla se nijak nedotýká povinnosti zhotovitele dokončit řádně 

dílo apod.). Závazek jako takový by započtením zanikl, pouze pokud by daná 

pohledávka/dluh současně představovaly poslední dílčí plnění, jež je 

obsahem daného závazku. 

 

Se zrušením pohledávky ex tunc jsou spojeny i další dopady, zejména 

do sféry příslušenství dané pohledávky a akcesorických závazků. Zde je již 

situace složitější. V odborné teorii je obecně zastáván názor, že zrušením 

pohledávky dochází rovněž ke zrušení příslušenství této pohledávky, 

tj. zejména úroků z prodlení, to však pouze v rozsahu od okamžiku účinků 

započtení, nikoliv v rozsahu, v němž vznikly předtím.667 Pokud tedy aktivně 

započítávaná pohledávka dosáhla splatnosti již dříve, než se stala splnitelnou 

pasivně započítávaná pohledávka, úroky z prodlení vzniklé v tomto mezidobí 

započtením nezaniknou. Potud ještě nepanují žádné rozpory. Úroky z prodlení 

představují příslušenství, které je nerozlučně spjato s hlavní pohledávkou, 

přičemž jestliže zpětně zaniká hlavní pohledávka, zaniká zpětně i její 

příslušenství. Uvedený výklad ostatně ve své rozhodovací praxi nepřímo 

potvrdil i Nejvyšší soud.668  

 

Obdobně není sporu o tom, že zrušením pohledávky dojde i k zániku 

akcesorických závazků, které rovněž ze své povahy sledují její osud a 

nemohou stát samostatně. Zejména se bude jednat o pohledávky a dluhy 

vyplývající z čistě zajišťovacích institutů (například z ručení), které by měly 

zaniknout zpětně ke stejnému okamžiku, jako zajišťovaná pohledávky. Pokud 

                                            
667 Viz např. Jäger, M., Zánik závazků započtením. Současný právní stav a změny v novém 
soukromém právu. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2013, str. 164, Hulmák, M. a kol.: 
Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1127 či Handlar, J. Zánik závazků dohodou v občanském a 
obchodním právu. Praha: C. H. Beck, 2010, str. 74 či Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., 
Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I, II. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1697. 
668 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 723/2001 ze dne 5. 11. 2002. 
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se započítávané pohledávky nekryly zcela, zaniknou tyto akcesorické 

pohledávky a dluhy v příslušném rozsahu rušící se pohledávky.669  

 

Shoda již nicméně nepanuje na tom, jaký vliv by mělo mít započtení na 

nároky z náhrady škody a nároky ze smluvních pokut (o jejichž akcesorické 

povaze je dlouhodobě vedena relativně živá debata).670 Jeden ze 

zastávaných výkladů je, že v důsledku započtení zpětně odpadá i případné 

prodlení dlužníka, a tedy i právní důvod nároků na zaplacení předmětné 

smluvní pokuty či náhrady škody. Započtením tedy dochází (opět v rozsahu 

od účinnosti započtení) k zániku i těchto nároků.671 Část odborné teorie se 

oproti tomu přiklání k výkladu, že nároky z náhrady škody i smluvní pokuty se 

svoji aktivací osamostatnily natolik, že samotné zpětné zrušení pohledávky 

započtením na ně již nemá vliv, resp. že nelze hovořit o dodatečném 

odpadnutí promlčení jakožto právního důvodu pro vznik uvedených nároků.672 

 

Osobně se přikláním spíše k výkladu, že nárok na smluvní pokutu 

i náhradu škody započtením nezaniká, byť jsem si vědom jeho 

problematičnosti vyplývající zejména z relativně přesvědčivého argumentu, že 

zánikem pohledávky ex tunc dodatečně odpadlo (přinejmenším v příslušném 

rozsahu) prodlení dlužníka jakožto právní důvod těchto nároků. K překlenutí 

tohoto argumentu by v prvé řadě bylo možné analogicky využít pravidel 

stanovených pro odstoupení od smlouvy, jehož účinky rovněž nastávají 
                                            
669 Viz např. Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I.,II. 
2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1697, Handlar, J. Zánik závazků dohodou 
v občanském a obchodním právu. Praha: C. H. Beck, 2010, str. 74 či Jäger, M. Zánik závazků 
započtením. Současný právní stav a změny v novém soukromém právu. 1. vydání. Praha: 
Linde Praha, 2013, str. 165.  
670 Srov. např. Patěk, D. Osud smluvní pokuty při cesi zajištěné pohledávky (aneb 
k akcesoritě smluvní pokuty). Právní rozhledy, 2008, č. 8, str. 294 a násl. 
671 Takový výklad zastává např. M. Jäger (srov. Jäger, M. Zánik závazků započtením. 
Současný právní stav a změny v novém soukromém právu. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 
2013, str. 164 a 165). 
672 Tento výklad zastává například J. Šilhán (srov. Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. 
Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2014, str. 1127 či J. Handlar (viz Handlar, J. Zánik závazků dohodou v občanském a 
obchodním právu. Praha: C. H. Beck, 2010, str. 74 a 75 nebo Fiala, J., Kindl, M. a kol. 
Občanský zákoník. Komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 1100) či 
D. Patěk (srov. Patěk, D. Osud smluvní pokuty při cesi zajištěné pohledávky (aneb 
k akcesoritě smluvní pokuty). Právní rozhledy, 2008, č. 8, str. 294 a násl.). 
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ex tunc. OZ ve svém § 2005 odst. 2 výslovně stanoví, že odstoupení od 

smlouvy se nedotýká mimo jiné právě práva na zaplacení smluvní pokuty 

nebo práva na náhradu škody. Analogická aplikovatelnost tohoto pravidla 

stanoveného k odstoupení od smlouvy v § 302 ObchZ (a obdobně 

v § 324 odst. 4 ObchZ v souvislosti se splněním dluhu) i na ostatní způsoby 

zániku závazků včetně započtení byla již za dřívější úpravy podpořena 

K. Eliášem.673 D. Patěk dokonce zastává názor, že se nejedná o výjimku, ale 

o pravidlo, které je třeba obecně vždy aplikovat i na další způsoby zániku 

závazků včetně započtení.674 

 

Oproti tomu by na druhou stranu bylo možné namítnout, že pokud by 

měl zákonodárce v úmyslu toto pravidlo v OZ zavést i v případě započtení, 

jistě by tak výslovně učinil. Analogické užití § 2005 odst. 2 OZ je 

problematické i z toho důvodu, že OZ v něm stanoví, že odstoupením 

nezanikají ani dospělé úroky z prodlení. Využití § 2005 odst. 2 OZ by tak 

vedlo buď k jeho nekoncepční aplikaci jen na vybrané případy smluvní pokuty 

a náhrady škody (za předpokladu respektování dosavadního ustáleného 

výkladu ohledně zpětného zániku příslušenství pohledávky), anebo naopak 

(v případě plné aplikace daného ustanovení) k relativně extenzivnímu závěru, 

že započtením nezanikají ani úroky z prodlení, byť se jedná o příslušenství 

rušící se pohledávky. 

 

V souvislosti s odstoupením od smlouvy se nicméně nabízí i další 

analogie. ObčZ rovněž neobsahoval žádné ustanovení, které by stanovilo, že 

odstoupením od smlouvy (s účinky ex tunc) nezaniká právo na smluvní 

pokutu, přesto byl tento závěr (byť za pomoci relativně složitého 

překlenovacího výkladu) dovozen judikaturou Nejvyššího soudu.675  

 

                                            
673 Eliáš, K., Dvořák, T. a kol. Obchodní zákoník. Praktické poznámkové vydání. 5. vydání. 
Praha: Linde Praha, 2006, str. 600. 
674 Viz Patěk, D. Osud smluvní pokuty při cesi zajištěné pohledávky (aneb k akcesoritě 
smluvní pokuty). Právní rozhledy, 2008, č. 8, str. 294 a násl.  
675  Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Odo 131/2003 ze dne 25. 6. 2003. 
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Konkrétně ve vztahu ke smluvní pokutě Nejvyšší soud dospěl k závěru, 

že nárok na smluvní pokutu v důsledku odstoupení od smlouvy nezaniká, 

vznikl-li ještě před odstoupením od smlouvy z důvodu jejího dřívějšího 

porušení s tím, že porušením smlouvy vznikl mezi smluvními stranami nový 

(dosud neexistující a původní smlouvou bez dalšího nezaložený) právní vztah, 

který již nemá ve vztahu k původnímu zajištěnému závazku akcesorickou 

povahu, a na jehož existenci tedy nemá zánik zajištěného smluvního závazku 

vliv. Dle Nejvyššího soudu by opačný názor významně omezoval věřitele, 

který by, ačkoliv neporušil žádnou svou povinnost a řádně plnil, byl pod 

nepřiměřeným nátlakem, aby nadále setrvával ve vztahu, ve kterém dlužník 

neplní své závazky. Ve svém důsledku by taková interpretace dle Nejvyššího 

soudu vedla k zániku samotné zajišťovací a sankční funkce smluvní pokuty, 

neboť dlužník by zde přes porušení smlouvy a nerespektování zásady pacta 

sunt servanda nebyl nucen nést jako důsledek porušení svých povinnost 

předvídanou majetkovou újmu a věřitel by tak byl vlastně nucen odpustit mu 

dluh sui generis.  

 

Výše uvedené závěry Nejvyššího soudu (jakkoli se mohou jevit 

teoreticky problematické s ohledem na diskutovanou zajišťovací funkci 

smluvní pokuty a její akcesorickou povahu) by dle mého názoru mohly být do 

značné míry aplikovatelné i na institut započtení. Rovněž v případě započtení 

by totiž hrozba zániku nároku na smluvní pokutu či náhradu škody v důsledku 

prodlení dlužníka nutila věřitele nerušit danou pohledávku započtením, 

tj. v podstatě by jej nutila setrvat v daném závazku i přesto, že druhá strana 

porušila smlouvu a je v prodlení. Takový výklad by vedl jak k popření smyslu 

institutu smluvní pokuty, tak započtení, a byl by i v rozporu se základními 

právními zásadami, zejména zásadou pacta sunt servanda vyjádřenou 

v § 3 odst. 2 písm. d) a § 1759 OZ a zásadou, že nikdo nesmí těžit ze svého 

nepoctivého nebo protiprávního činu (srov. § 6 odst. 2 OZ).  

 

Z tohoto důvodu by bylo možné akceptovat částí odborné veřejnosti 

zdůrazňovaný rozdíl (jenž ostatně popsal i Nejvyšší soud ve výše citovaném 

rozhodnutí) mezi samotným ujednáním o smluvní pokutě (jež je akcesorické 
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povahy) a vzniklým nárokem na smluvní pokutu (který je již samostatným 

nárokem bez akcesorického charakteru).676 Domnívám se, že argumentace 

pouze akcesorickou povahou smluvní pokuty jakožto zajišťovacího institutu 

rovněž zcela opomíjí její sankční a kompenzační funkci. V neposlední řadě je 

i v rozporu s koncepcí samotného OZ, který smluvní pokutu záměrně zařadil 

do oddílu utvrzení (nikoliv zajištění) dluhu, a to právě z důvodu, že její funkcí 

ve skutečnosti „...není dluh zajistit, jako tomu je u ručení, zástavy nebo dalších 

ve vlastním slova smyslu zajišťovacích institutů, ale posílit postavení věřitele 

jiným způsobem.“677 Výše uvedené závěry týkající se smluvní pokuty poté tím 

spíše platí pro nároky z náhrady škody, které jsou oproti nárokům ze smluvní 

pokuty ještě více samostatně stojící. 

 

Nesouhlasím přitom s M. Jägerem, že věřitel má zpravidla rovněž 

možnost přistoupit k započtení, a předejít tak vzniku pohledávek vznikajících 

v důsledku prodlení dlužníka se splněním. Tento závěr možná platí 

v omezené skupině případů smluvních pokut navázaných na pokračující 

prodlení dlužníka. V řadě případů, zejména kdy je dodržení termínu plnění pro 

věřitele obzvláště významné, však věřitel efektivní možnost k odvrácení 

vzniku těchto pohledávek mít nebude. V těchto případech totiž škoda může 

vzniknout de facto již okamžikem vzniku prodlení (například pokud měl věřitel 

na včasné splnění navázáno další plnění, které se nepodařilo realizovat 

apod.).  

 

To platí tím spíše ve světle nové úpravy, která účinky započtení neváže 

na splatnost obou pohledávek, ale v případě pasivně započítávané 

pohledávky pouze na její splnitelnost. Osoba A tak může mít eminentní zájem 

na okamžitém využití očekávané platby od osoby B na jiné účely, než 

uhrazení svého jiného dluhu vůči osobě B, když tento dluh sice již může být 

splnitelný (a tedy i započitatelný), ale na rozdíl od jiných dluhů do jeho 

splatnosti může zbývat ještě relativně dlouhá doba. Stejně tak smluvní pokuta 
                                            
676 K tomu v podrobnostech např. viz Patěk, D. Osud smluvní pokuty při cesi zajištěné 
pohledávky (aneb k akcesoritě smluvní pokuty). Právní rozhledy, 2008, č. 8, str. 294 a násl.  
677 Srov. důvodovou zprávu k § 2048 - § 2052 OZ publikovanou na portálu www.justice.cz, str. 
475. 

http://www.justice.cz/
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může být stanovena ve vysoké výši již k okamžiku začátku prodlení osoby B, 

aniž by v té době osoba A (zde v pozici věřitele) byla schopna včas „předejít“ 

vzniku tohoto nároku započtením.678  

 

S výše uvedeným souvisí rovněž otázka, jak by mělo být naloženo 

s plněním, které mezitím dlužník poskytl věřiteli v souvislosti s jeho prodlením. 

Pokud bychom připustili výklad, že právní důvod těchto pohledávek odpadl, 

jednalo by se o bezdůvodné obohacení ve smyslu § 2991 OZ, a to konkrétně 

v podobě majetkového prospěchu plněním z právního důvodu, který 

odpadl.679 J. Šilhán nicméně dovodil, že pokud již takové plnění bylo 

poskytnuto, nemůže se v důsledku pozdějšího započtení stát bezdůvodným 

obohacením. Tento výklad je založen na předpokladu, že v době poskytnutí 

plnění se jednalo o plnění po právu, přičemž splněním došlo současně 

v daném rozsahu k zániku uvedených pohledávek. Tyto pohledávky tedy již 

k okamžiku započtení neexistovaly a nemohly započtením obživnout (když 

započtení se může týkat jen pohledávek existujících).680  

 

S takovým výkladem se nicméně osobně neztotožňuji, neboť zcela 

popírá podstatu účinků ex tunc i bezdůvodného obohacení v případě plnění 

na základě právního důvodu, který odpadl ve smyslu § 2991 odst. 2 OZ. 

V rámci tohoto druhu bezdůvodného obohacení bude plnění vždy po právu, 

neboť jeho důvod zanikl až dodatečně, byť se zpětnými účinky. Optikou 

výkladu zastávaného J. Šilhánem by k tomuto bezdůvodnému obohacení 

v podstatě nemohlo dojít. Například i u odstoupení od smlouvy by plnění na 

                                            
678 V této souvislosti je nicméně vhodné upozornit na rozhodnutí Nejvyššího soudu 
sp. zn. 32 Odo 487/2004 ze dne 16. 2. 2005, v němž Nejvyšší soud dospěl k závěru, že 
pokud věřitel neprovede započtení na splatnou pohledávku hned poté, co tak učinit může, 
nýbrž vyčkává a započte až na následně vyúčtovanou smluvní pokutu, nejde samo o sobě 
o rozpor se zásadami poctivého obchodního styku. Druhá strana totiž stejně tak mohla sama 
provést jednostranný zápočet své pohledávky, způsobit zánik svého dluhu, a zabránit tak 
smluvní pokutě za prodlení. Nejvyšší soud tedy akceptoval, že každá strana měla v daném 
případě objektivní možnost započtení provést první a bylo její chybou, pokud tak neučinila 
bezodkladně. 
679 Obdobně viz Jäger, M. Zánik závazků započtením. Současný právní stav a změny 
v novém soukromém právu. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2013, str. 165. 
680 Srov. Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–
2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1127. 
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základě odstoupením zrušené smlouvy nemohlo představovat bezdůvodné 

obohacení, neboť v době plnění se jednalo o plnění po právu a v příslušném 

rozsahu jím došlo k zániku závazku. Takový výklad pak zcela popírá smysl 

účinků ex tunc a je příliš extenzivní. 

 

Z výše uvedeného nástinu problematiky účinků započtení je zřejmé, že 

odpověď na otázky ohledně účinků započtení ve vztahu k nárokům 

souvisejícím s prodlením plnění zrušující se pohledávky rozhodně není 

jednoznačná. Při absenci dostatečně relevantní rozhodovací praxe soudů 

nezbude než vyčkat, jak se k dané otázce postaví vyšší soudy. Do té doby lze 

očekávat, že předmětná problematika bude nadále vyvolávat řadu otazníků, 

kterým by dle mého názoru bylo možné předejít v podstatě pouze výslovnou 

dohodou stran (ať již o účincích případného započtení ex nunc či o přetrvání 

pohledávek vzniklých v důsledku prodlení druhé strany). 
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10. ZÁVĚR 
 

Konkrétními způsoby zániku závazků na základě jednostranného 

právního jednání jsou splnění, složení do soudní úschovy, odstoupení od 

smlouvy, odstupné, výpověď a jednostranné započtení. Přestože právní 

úprava OZ přináší ve vztahu k těmto způsobům zániku závazků některé 

změny a novinky, v převážné většině navazuje na předcházející úpravu ObčZ 

a zejména ObchZ. V tomto ohledu lze úpravu OZ označit spíše za evoluci, 

než za revoluci, což obecně kvituji s povděkem, když na poli zániku závazků 

dle mého názoru nebylo nutné dělat žádné radikální úpravy.  

 

OZ měl ve vztahu k právní úpravě zániku závazků z mého pohledu 

představovat prostředek, jak odstranit některé dílčí problémy vyplývající 

z aplikační praxe ve vztahu k původní právní úpravě a jak rovněž danou 

právní úpravu doplnit o určité chybějící instituty, které jsou v zahraničních 

právních řádech (a v poslední době i v evropských unifikačních kodexech) 

standardem. Uvedený cíl přitom OZ podle mne v převážné většině naplnil, 

jakkoliv bohužel nelze konstatovat, že by se mu to podařilo vždy a že by se 

zavedení nové úpravy zániku závazků obešlo bez jakýchkoliv porodních 

bolestí.  

 

Za nesporný přínos OZ ve vztahu k právní úpravě zániku závazků na 

základě jednostranného právního jednání je třeba v prvé řadě označit 

sjednocení přes dvacet let trvající dvojkolejnosti právní úpravy podle ObčZ a 

ObchZ. Tato dichotomie v českém právním řádu byla podle mne jen stěží 

racionálně obhajitelná, což platí obzvláště ve vztahu ke splnění a odstoupení 

od smlouvy, kde ObčZ i ObchZ obsahovaly zcela nedůvodně komplexní (a 

v řadě případů i dosti odlišnou) úpravu. 

 

Dalším nesporným přínosem OZ je skutečnost, že jeho přijetím došlo 

k odstranění některých významných nedostatků předcházející právní úpravy, 
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které buď velmi složitě překlenovala rozhodovací praxe soudů prostřednictvím 

nejrůznějších extenzivních výkladů, nebo které do přijetí OZ ani nebyly 

judikaturně jednoznačně vyřešeny. Jako příklad lze uvést řešení otázky účinků 

odstoupení od smlouvy o převodu věci movité či nemovité za situace, kdy 

druhá smluvní strana mezitím danou věc převedla na třetí osobu, jež ji 

objektivně nabyla v dobré víře.  

 

Na druhé straně však OZ bohužel nevyužil možnosti odstranit některé 

nejasnosti dosavadní právní úpravy, když v řadě případů de facto pouze 

převzal zákonný text ObčZ nebo ObchZ. Jako příklad lze uvést právní úpravu 

alternativních závazků a v odborné teorii různě řešené důsledky situace, kdy 

již došlo k vykonání volby a zvolené plnění se následně stalo nemožným či 

otázky, zda lze za zmaření volby považovat až úplný zánik alternativní povahy 

závazku, nebo i pouhou redukci jednotlivých možných plnění.  

 

Rovněž se domnívám, že zavedení některých nových institutů v OZ 

mělo být doprovázeno mnohem detailnějším popisem a vysvětlením pohnutek 

tvůrců OZ a cílů nové úpravy v důvodové zprávě. Ta se však bohužel až příliš 

často omezuje na prosté konstatování, že se vychází z dosavadní právní 

úpravy s maximálně stručným dovětkem o doplnění nových pravidel. V této 

souvislosti lze odkázat například na absenci jakýchkoliv výkladových vodítek 

k zásadě zavedené nově v § 1987 odst. 2 OZ, podle níž nejisté a neurčité 

pohledávky nejsou způsobilé k započtení. Absence bližších výkladových 

pravidel k citovanému ustanovení přitom byla předmětem kritiky odborné 

veřejnosti již relativně dlouhou dobu před přijetím samotného OZ.  

 

S jednoznačnými odpověďmi proto bude v některých případech nutné 

vyčkat až na to, jaký postoj k nové právní úpravě zaujme rozhodovací praxe 

vyšších soudů. Právě pro tyto případy bylo mým cílem nastínit v disertační 

práci jednotlivé v úvahu připadající výklady, zhodnotit jejich klady a zápory a 

rovněž poskytnout případné řešení směřující k eliminaci či snížení rizik 

vyplývajících z nejasné právní úpravy na úrovni výslovné dohody smluvních 

stran. 
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Na úplný závěr je třeba podotknout, že i když je právní úprava OZ 

účinná již od 1. 1. 2014, v řadě případů se zánik závazků bude řídit dosavadní 

právní úpravou. To se týká v podstatě všech závazků vzniklých za účinnosti 

předcházející právní úpravy, ať již k jejich zániku bude docházet splněním, 

odstoupením od smlouvy, jednostranným započtením či dalšími relevantními 

způsoby na základě jednostranného právního jednání. V tomto ohledu bude 

hrát zásadní roli základní přechodné ustanovení závazkového práva 

obsažené v § 3028 odst. 3 OZ, které je až na výjimky založeno na kontinuitě 

práva použitelného na právní poměry vzniklé před nabytím účinnosti OZ a je 

vyjádřením zásady, že závazek si nese svůj právní řád od svého vzniku až do 

svého zániku.  

 

V každém konkrétním případě proto bude nezbytné vždy posoudit, jaká 

právní úprava se na daný zánik závazku aplikuje, a zda se tedy má 

postupovat podle OZ či ObčZ nebo ObchZ. Pokud se nicméně zánik závazku 

bude řídit ObčZ či ObchZ, nelze zapomínat na § 3030 OZ, podle něhož se 

i v tomto případě použijí ustanovení části první hlavy I. OZ, ve kterých jsou 

obsaženy základní zásady a paradigmata OZ. 
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13. SHRNUTÍ/SUMMARY 

 

13.1. Shrnutí 
 
Obdobně jako za předcházející úpravy občanského (ObčZ) a 

obchodního (ObchZ) zákoníku i podle nového občanského zákoníku (OZ) 

platí, že za konkrétní způsoby zániku závazků jednostranným právním 

jednáním lze označit splnění, složení do soudní úschovy, odstoupení od 

smlouvy, zaplacení odstupného, výpověď a jednostranné započtení. 

 

 Právě s ohledem na nedávnou rekodifikaci soukromého práva, v jejímž 

rámci došlo i k sjednocení do té doby převážně dvojkolejné úpravy zániků 

závazků do jednoho kodexu, se tato práce cíleně zaměřuje zejména na 

analýzu změn provedených oproti předcházející právní úpravě ObčZ a ObchZ. 

Pokud poté byly v rámci této analýzy identifikovány určité nedostatky nové 

právní úpravy, je v práci nastíněno i jejich možné řešení, a to ať již v rovině 

výkladu ne zcela jednoznačné právní úpravy ze strany budoucí rozhodovací 

praxe soudů, tak v rovině možných opatření smluvních stran, jimiž by bylo 

možné rizika spojená s nejasným výkladem nové úpravy eliminovat či 

přinejmenším do určité míry snížit. 

 

Obecně lze přitom shrnout, že právní úprava OZ v oblasti zániku 

závazků jednostranným právním jednáním v převážné většině navazuje na 

předcházející úpravu ObčZ a zejména ObchZ a přináší v tomto ohledu spíše 

dílčí změny a novinky než nějaké koncepční změny. Za nesporný přínos OZ 

lze nepochybně označit sjednocení přes dvacet let trvající a jen stěží 

racionálně obhajitelné dvojkolejnosti právní úpravy zániku závazků podle 

ObčZ a ObchZ. Přijetím OZ rovněž došlo k odstranění některých významných 

nedostatků předcházející právní úpravy, které buď velmi složitě překlenovala 

rozhodovací praxe soudů prostřednictvím nejrůznějších extenzivních výkladů, 

nebo které do přijetí OZ ani nebyly judikaturně jednoznačně vyřešeny 
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(například v oblasti odstoupení od smlouvy při mezitimním převodu předmětu 

smlouvy na třetí osoby).  

 

Na druhé straně však OZ bohužel nevyužil možnosti odstranit některé 

aplikační nejasnosti spojené s dosavadní právní úpravou, když v řadě případů 

de facto pouze převzal zákonný text ObčZ nebo ObchZ. Rovněž zavedení 

některých nových pravidel v OZ mělo být doprovázeno mnohem detailnějším 

popisem a vysvětlením pohnutek tvůrců OZ a cílů nové úpravy v důvodové 

zprávě. Ta se však bohužel až příliš často omezuje na prosté konstatování, že 

se vychází z dosavadní právní úpravy s maximálně stručným dovětkem 

o doplnění nových pravidel, a to i v případě, kde by byl bližší komentář 

k zavedení nových pravidel bezesporu vhodný (například v souvislosti 

s omezením kompenzability nejistých a neurčitých pohledávek). 

 

Velký prostor je v této práci věnován základnímu způsobu zániku 

závazku v podobě jeho splnění. Splnění představuje nejčastější způsob 

zániku závazku a jeho analýza je obsažena v části 4 této práce. Součástí je 

i odborná úvaha o tom, zda je splnění skutečně jednostranným právním 

jednáním či zda by nemohlo být považováno (přinejmenším v některých 

případech) za tzv. soluční smlouvu nebo naopak za pouhé faktické chování 

dlužníka postrádající náležitosti právního jednání. Dále jsou v práci 

v podrobnostech analyzovány jednotlivé aspekty splnění (ať se již jedná 

o způsob, místo, čas a řádnost plnění či zvláštní režim vzájemných plnění, 

alternativních a fixních závazků apod.) a rovněž příslušné instituty se 

splněním úzce související (jako je například kvitance, dlužní úpis apod.). 

 

Zvláštní pozornost je u splnění věnována zejména těm oblastem, kde 

OZ převzetím stávající úpravy neodstranil dosavadní aplikační nejasnosti. 

Jako příklad lze uvést úpravu alternativních závazků a v odborné teorii různě 

řešené důsledky situace, kdy již došlo k vykonání volby a zvolené plnění se 

následně stalo nemožným či otázky, zda lze za zmaření volby považovat až 

úplný zánik alternativní povahy závazku, nebo i pouhou redukci jednotlivých 

možných plnění. Důraz je kladen i na analýzu dosavadní bohaté rozhodovací 
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praxe soudů, která by s ohledem na obdobnou úpravu OZ měla být ve většině 

případů i nadále aplikovatelná. 

 

Část 5 této práce je poté věnována zániku závazku složením předmětu 

plnění do soudní úschovy, kde OZ v podstatě přebral dosavadní právní 

úpravu obsaženou v ObčZ. Kromě několika formulačních a dílčích zpřesnění 

je v tomto ohledu největší změnou úprava výčtu případů využitelnosti daného 

ustanovení z taxativního na demonstrativní. 

 

V případě odstoupení od smlouvy se OZ inspiroval částečně dosavadní 

úpravou ObchZ (například v souvislosti s výčtem práv a povinností, které 

nejsou odstoupením dotčeny), částečně ObčZ (především pokud jde o účinky 

odstoupení ex tunc) a v některých ohledech doplnil i vlastní novou úpravu 

(například nově výslovně zakotvil ochranu práv třetích osob nabytých v dobré 

víře). Odstoupení od smlouvy je věnována část 6 této práce, která podrobně 

analyzuje jednotlivé aspekty odstoupení (od jeho formy a náležitostí přes 

účinky odstoupení až po následné vypořádání stran). Důraz je přitom kladen 

mimo jiné na otázku účinků odstoupení od smlouvy o převodu věci movité či 

nemovité a následné vypořádání smluvních stran za situace, kdy druhá 

smluvní strana mezitím danou věc převedla na třetí osobu, jež ji objektivně 

nabyla v dobré víře (a to jak ve světle dosavadního názorového střetu 

Ústavního a Nejvyššího soudu, tak ve světle úpravy OZ, která tento střet 

překonává). V neposlední řadě část 6 práce obsahuje kritické zhodnocení 

dosavadní judikatury Nejvyššího soudu stíhající v podstatě jakékoliv 

provázání odstoupení od smlouvy s povinností uhradit druhé straně určitou 

částku sankcí neplatnosti, a to bez náležitého zohlednění institutu 

odstupného. 

 

Předmětem části 7 disertační práce je poté institut odstupného. 

Obdobně jako v případě výpovědi, jejíž analýza je obsažena v části 8 práce, 

OZ v podstatě bez jakýchkoli větších změn převzal dosavadní právní úpravu 

(obsaženou v ObchZ, resp. v případě výpovědi v ObčZ).  
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Část 9 práce je nakonec věnována zániku závazku jednostranným 

započtením. Součástí je zejména podrobná analýza jednotlivých aspektů 

tohoto způsobu zániku závazku, a to od problematiky náležitostí a účinků 

kompenzačního prohlášení přes jednotlivé podmínky kompenzability aktivně a 

pasivně započítávaných pohledávek až po otázky spojené s účinky 

jednostranného započtení.  

 

Přestože i v případě jednostranného započtení vychází úprava OZ 

převážně z předcházející úpravy ObčZ a ObchZ, zavádí i některé nové prvky, 

jež jsou inspirovány zejména zahraniční úpravou německého občanského 

zákoníku (BGB) či quebeckého občanského zákoníku a jež současně 

zohledňují i příslušné unifikační dokumenty evropského závazkového práva 

(zejména DCFR). Jakkoli lze poté nově zavedenou úpravu obecně hodnotit 

spíše jako přínosnou, v některých případech bude výrazně záležet na tom, jak 

se k dané úpravě postaví budoucí judikatura s tím, že přinejmenším po určitou 

dobu bude nezbytně trvat jistá aplikační nejistota. To platí například ve vztahu 

k výkladu nově zavedených pojmů nejistých a neurčitých pohledávek, 

k otázce přípustnosti započtení pohledávek vázaných na odkládací podmínku 

či k některým problematickým aspektům souvisejícím s účinky započtení. 
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13.2. Summary 
  

 Similarly to the regime established under the preceding regulations of 

the Civil Code (ObčZ) and the Commercial Code (ObchZ), it also applies 

under the new Civil Code (OZ) that the specific ways of the discharge of 

obligations by unilateral legal act include satisfaction/fulfillment of an 

obligation (in Czech: “splnění”), deposition in court custody (in Czech: “složení 

do soudní úschovy”), withdrawal from a contract (in Czech: “odstoupení od 

smlouvy”), contract cancellation fee (in Czech: “odstupné”), 

cancellation/termination of a contract by a notice of cancellation/termination (in 

Czech: “výpověď smlouvy”), and unilateral set-off (in Czech: “jednostranné 

započtení”). 

 

 It is precisely in view of the recent private law re-codification which 

resulted in the unification of the previous predominantly two-way regulation of 

the discharge of obligations in one single codex that this PhD thesis 

(dissertation) is primarily goal-directed at analyzing the changes as against 

the preceding legal regulations contained in ObčZ and ObchZ. To the extent 

that the analysis has identified any shortcomings in the new legal regulation, 

this PhD thesis outlines the possible solutions both as regards the possible 

interpretation of the legal regulation by courts, and the possible arrangements 

available to the parties in order to eliminate or at least mitigate (as much as 

possible) the potential risks involved in the ambiguous interpretation of the 

new regulation. 

 

 As regards the discharge of obligations by unilateral legal act, it may 

generally be summed up that the legal regulation contained in OZ mostly 

follows up the preceding regulation of ObčZ and, in particular, ObchZ and, 

rather than conceptual changes, introduces smaller changes and new 

elements in this respect. Beyond any doubt, the unification of the existing 

hardly defendable two-way legal regulation of the discharge of obligations 

under ObčZ and ObchZ that lasted for more than twenty years may be termed 
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as an indisputable contribution of OZ. The adoption of OZ also resulted in 

removing certain substantial shortcomings in the preceding legal regulation 

which were either addressed in the case law through a wide variety of 

extensive interpretations, or which were not unequivocally cured by the case 

law prior to OZ enactment (such as the issue of withdrawal from a contract 

following the preceding transfer of the object of the contract to third parties). 

  

 On the other hand, however, OZ regrettably failed to use the 

opportunity to remove certain application ambiguities connected with the 

previous legal regulation and, in effect, only borrowed the wording from ObčZ 

or ObchZ in a number of cases. Furthermore, the OZ implementation of 

certain new rules should have been accompanied by a much more detailed 

description and explication of motives the authors of OZ had in mind, as well 

as of the objectives of the new regulation in the explanatory report. 

Lamentably, the report limits itself too much too often to simply stating that the 

legislators were basing on the previous legal regulation including, 

as a maximum, a brief mention of supplementary new rules, even in cases 

where a more particular commentary regarding the introduction of new rules 

would undoubtedly be useful (for example, in connection with the limitation on 

compensability of doubtful and indefinite receivables (in Czech: “nejisté a 

neurčité pohledávky”)). 

 

 In this PhD thesis, a broad space is given to the principal possibility of 

discharge of obligations, namely satisfaction (in Czech: “splnění”). Satisfaction 

represents the most frequent way of discharge of obligations. The relevant 

analysis is contained in Part 4 of the thesis; that Part also contains 

a professional deliberation on whether the satisfaction actually is a unilateral 

legal act, or whether it should rather be considered (at least in certain cases) 

as the so-called solution agreement (in Czech: “soluční smlouva”) or, 

oppositely, as a mere factual measure taken by a debtor which lacks the 

requirements of a legal act. The paper also analyzes, in greater detail, the 

particular aspects of the satisfaction (including the manner, place, time and 

due form of performance, or a special regime of reciprocal performance, 
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alternative and fixed obligations, etc.), as well as the relevant institutes closely 

related to the satisfaction (such as acquittance, debenture, etc.). 

 

 Within the analysis of satisfaction, a special attention is paid primarily to 

those areas in which OZ failed to remove the existing application ambiguities 

taking over the preceding legal regulation as contained in ObčZ and/or ObchZ. 

By way of example, it is possible to point out at the regulation of alternative 

obligations, and the consequences of a situation (dealt with in professional 

theory), where the election was already made and the elected performance 

has subsequently become impracticable, or the issue of whether the election 

may only be deemed frustrated upon the full termination of the alternative 

nature of an obligation, or also upon the mere reduction in the various 

possible performances. Emphasis is also placed on analyzing the existing 

case law that should continue to be applicable in the majority of cases in view 

of the similar regulation in OZ. 

 

 Part 5 of the thesis is dedicated to discharge of obligations by 

depositing the object of performance in court custody (in Czech: “složení do 

soudní úschovy”) where, in effect, OZ has taken over the existing legal 

regulation, as contained in ObčZ. Except for several formulation and small 

revisions, the most relevant change in this respect involves the change in the 

nature of the list of cases of applicability from comprehensive to demonstrative 

one. 

 

 As regards the withdrawal from a contract (in Czech: “odstoupení od 

smlouvy”), OZ drew inspiration, in part, from the existing regulation of ObchZ 

(for instance, in connection with the list of rights and obligations which remain 

unaffected by the withdrawal) and, in part, ObčZ (above all, as regards the ex 

tunc effects of the withdrawal). In certain respects, it also provided its own 

new regulation (for instance, it expressly established the new protection for 

third-party rights acquired in good faith). Withdrawal from a contract is dealt 

with by Part 6 of this paper which more particularly analyzes the various 

aspects of withdrawal (its form and requirements, its effects, and the 
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subsequent settlement between the parties). In this connection, emphasis is 

placed, among other, on the issue of effects of the withdrawal from a contract 

on transfer of an asset, movable or immovable, and the subsequent 

settlement between the parties where the asset concerned was in between 

transferred to a third party who objectively acquired such asset in good faith 

(in the light of both the existing conflict between the opinions of the 

Constitutional Court and the Supreme Court, and the regulation of OZ which 

has resolved that conflict). Last but not least, Part 6 of the thesis contains a 

critical evaluation of the Supreme Court case law prosecuting basically any 

interconnection of withdrawal with the duty to pay a certain amount to the 

other party for invalidity without duly reflecting the contract cancellation fee 

institute. 

 

 The contents of Part 7 of the thesis deal with the institute of contract 

cancellation fee (in Czech: “odstupné”). Similarly to notice of cancellation (in 

Czech: “výpověď”) analyzed in Part 8 of the thesis, OZ has taken over, without 

basically any substantial changes, the preceding legal regulation (as 

contained in ObchZ or, as regards notice of cancellation, in ObčZ). 

 

 Finally, Part 9 of the PhD thesis is dedicated to discharge of obligations 

by unilateral set-off (in Czech: “jednostranné započtení”). This Part particularly 

includes a detailed analysis of the various aspects of the manner of 

terminating obligations by unilateral sett-off, including the issue of the 

requirements for and effects of the compensation declaration, various 

compensability terms and conditions in respect of receivables being actively 

and passively seting-off, and issues involving effects of unilateral set-off.  

 

 Although the OZ legal regulation of unilateral set-off is predominantly 

based on the preceding regulations contained in ObčZ and ObchZ, it also 

introduces certain new elements inspired primarily by foreign regulations such 

as the German Civil Code (BGB) or the Civil Code of Quebec. The said new 

set-off regulation takes also account of the relevant unification documents of 

the European Law of Obligations (particularly the DCFR). Insomuch as the 
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newly introduced regulation may rather be evaluated as a positive 

contribution, certain cases will heavily depend on what stand will be taken on 

such regulation by future case law, with a certain application uncertainty 

taking place for at least a certain period of time. The foregoing applies, for 

instance, in relation to the interpretation of the newly introduced concepts of 

doubtful and uncertain receivables, permissibility of setting off receivables 

bound on a condition precedent, or in relation to certain problematic aspects 

relating to set-off effects. 
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14. KLÍČOVÁ SLOVA / KEYWORDS 
 

závazek  
obligation / Schuldverhältnis 

 
právní jednání  
legal act / Rechtshandlung 

 
zánik závazků  
discharge of obligations / Erlöschen der Schuldverhältnisse 
 
plnění  
performance / Leistung 
 
splnění závazku 
satisfaction (fulfillment) of an obligation / Erfüllung einer Verplichtung 
 
složení do soudní úschovy 
deposition in court custody / Hinterlegung beim Gericht 
 
odstoupení od smlouvy  
withdrawal from a contract, termination of a contract / Rücktritt vom Vertrag, 
Widerruf eines Vertrages 
 
odstupné  
contract cancellation fee / Abfindung 

 
výpověď  
cancellation (termination) of a contract by a notice of cancellation (termination) 
/ Kündigung des Vertrags 
 
jednostranné započtení  
unilateral set-off / einseitige Aufrechnung (Compensation) 
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