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Příloha č. 1: Spisová agenda Okresního a Krajského soudu v Ţilině 

1. Spisová agenda zabývající se problematikou zastoupení jednajících stran 

Není podstatné, zda osoba, která vystupuje jako osoba oprávněná jednat jménem 

podnikatele je a nebo není v příbuzenském poměru ke statutárnímu orgánu. 

Podstatný je projev, jakým tato osoba vystupuje a prezentuje se v obchodních 

vztazích. 

Rozsudek OKSŢ č.j. 11Cb 119/2008-57 ze dne 15. 5. 2009 ve spojení s rozsudkem 

KSŢ č.j. 13Cob 256/2009 ze dne 3. 3. 2010 

2. Spisová agenda zabývající se problematikou formálních náleţitostí smluv 

a) Kupní smlouva, ze které ţalobce uplatňoval návrh, byla uzavřena v ústní formě 

a navrhovatel vykonanými důkazy neprokázal existenci smlouvy a proto byla 

ţaloba zamítnuta. 

Rozsudek OKSŢ č.j. 20Cb 62/2006-66 ze dne 13. 12. 2007 ve spojení 

s rozsudkem KSŢ č.j. 13Cob 148/2008 z 25. 2. 2009 

b) Neprokázání existence a obsahu ústně uzavřené kupní smlouvy. 

Rozsudek OKSŢ č.j. 20Cb 180/2008-47 ze dne 2. 7. 2009 ve spojení 

s rozsudkem KSŢ č.j. 13Cob 249/2009 ze dne 3. 3. 2010 

3. Spisová agenda zabývající se problematikou podstatných náleţitostí smlouvy 

a) Z důvodu nedostatku podstatných náleţitostí smlouvy o uzavření budoucí kupní 

smlouvy byla konstatována neplatnost právního úkonu a teda nemoţnost 

domáhat se plnění z neplatné smlouvy. 

Rozsudek OKSŢ č.j. 20Cb 316/2006-74 ze dne 8. 11. 2007 ve spojení 

s rozsudkem KSŢ č.j. 13Cob 31/2008 ze dne 28. 1. 2009 

b) Nedostatek předcházejícího souhlasu obce s uzavřením nájemní smlouvy, 

jejímţ předmětem byl pronájem nebytových prostor na obchodní činnost,
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způsobil neplatnost smlouvy a tím pádem nemoţnost domáhat se nároků 

ze smlouvy. 

Rozsudek OKSŢ 10Cb 256/2001-84 ze dne 10. 2. 2006 ve spojením 

s rozsudkem KSŢ č.j. 13Cob 50/2009 ze dne 14. 5. 2009 

c) Neurčitá dohoda o smluvní pokutě v části vymezení povinnosti, kterou smluvní 

pokuta zajišťuje. 

Rozsudek OKSŢ č.j. 10Cb 310/2007-52 ze dne 25. 11. 2008 ve spojení 

s rozsudkem KSŢ č.j. 13Cob 118/2009 ze dne 4. 11. 200 

d) Neplatnost právního úkonu v důsledku neurčitého vymezení smluvní pokuty. 

Rozsudek OKSŢ č.j. 11Cb 373/2007-57 ze dne 8. 10. 2008 ve spojení 

s rozsudkem KSŢ č.j. 14Cob 219/2009 ze dne 18. 3. 2010 

4. Spisová agenda zabývající se problematikou formulačních nepřesností 

smlouvy 

a) Byla konstatována neplatná dohoda o smluvní pokutě z důvodu nepřesně 

formulované povinnosti, jejíţ splnění dohoda zajišťovala. 

Rozsudek OKSŢ č.j. 10Cb 297/2006-85 ze dne 25. 1. 2008 spojení s rozsudkem 

KSŢ č.j. 13Cob 235/2008 ze dne 23. 4. 2009 

b) Soud přijal závěr, ţe došlo k rozdílné představě účastníků o obsahu pouţitých 

pojmů při uplatnění práva na zaplacení smluvní pokuty a výklad sporného 

obsahu smlouvy soudem. 

Rozsudek OKSŢ č.j. 10Cb 42/2005-164 ze dne 18. 3. 2008 ve spojení 

s rozsudkem KSŢ č.j. 13Cob 378/2008 ze dne 4. 6. 2009 

c) Nejasně a neurčitě dojednaný způsob placení pojistného a splatnosti pojistného, 

coţ se promítlo do výšky uplatněného nároku v souvislosti se zánikem pojištění 

pro neplacení pojistného. 

Rozsudek OKSŢ č.j. 10Cb 87/2006-81 ze dne 25. 10. 2007 ve spojení 

s rozsudkem KSŢ č.j. 13Cob 16/2008 ze dne 15. 1. 2009 
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Příloha č. 2: Judikatura soudů Slovenské a České republiky 

1. Judikatura zabývající se problematikou výkladu projevu vůle v obchodních 

závazkových vztazích 

a) Pri výklade vôle podľa § 266 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka nemôţe byť 

východiskom len sám prejav vôle, resp. vôľa konajúceho v momente, kedy 

prejav vôle urobil. Výklad sa musí opierať o komplexný pohľad na okolnosti 

prípadu s prihliadnutím na samotné jednanie o uzavretí zmluvy, prax, ktorú 

si strany vo vzájomnom obchodnom styku zaviedli a ich správanie po uzavretí 

zmluvy.
1
 

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Obdo 16/2002 

b) Ak je v zmluve obsiahnutá dohoda tak jednoznačná, ţe jej znenie nepripúšťa 

rôzny výklad, nie je dôvod, aby súd vykonal dokazovanie na výklad prejavu 

vôle konajúcich osôb, aj keď sa toho jedna zo strán domáha.
2
 

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 4 Obo 66/2002 

2. Judikatura zabývající se problematikou jednání za podnikatele 

a) Jednání statutárního orgánu právnické osoby 

Konanie štatutárneho orgánu právnickú osobu vţdy zaväzuje; preto akciovú 

spoločnosť zaväzuje navonok aj konanie jej predstavenstva, ku ktorému nebol 

daný súhlas valného zhromaţdenia. 

Preventívny charakter určovacej ţaloby môţe byť naplnený aj po tom, keď 

uţ došlo k porušeniu práv, o ochranu ktorých ide, za podmienky, ţe je daný 

naliehavý právny záujem na tomto určení.
3
 

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp.zn. M Cdo 76/2002

                                                 
1
 Aspi 

2
 Aspi 

3
 Aspi 
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 b) Zákonný zástupce podnikatele 

Z postavenia vedúceho obchodného oddelenia podniku vyplýva aj jeho 

splnomocnenie robiť v mene podnikateľa právne úkony v obchodnom styku pri 

tejto činnosti obvyklé. Uzatváranie kúpnych zmlúv o kúpe tovaru, ktorý slúţi 

na podnikanie podnikateľa, nepochybne medzi takéto úkony patrí.
4
 

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 8.10.1997, 

sp.zn. 6 Obo 158/97 

c) Obchodní společnosti a platnost právních úkonů 

Rozsah oprávnenia osoby, poverenej určitou činnosťou pri prevádzkovaní 

podniku robiť, právne úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza, 

nie je moţné vnútornými predpismi obchodnej spoločnosti s účinkami voči 

tretím osobám obmedziť.
5
 

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 1. 12. 2000, 

sp.zn. 5 Obo 17/2000 

d) Jednání podnikatele 

Samotná skutočnosť, ţe ručiteľská listina je za ručiteľa nečitateľne podpísaná 

bez uvedenia mien a funkcií podpisujúcich, čo nezodpovedá zapísanému 

spôsobu v obchodnom registri, podľa ktorého sa podpisovanie vykoná tak, 

ţe k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie v spoločnosti 

podpisujúci pripoja svoj podpis, bez ďalšieho nespôsobuje neplatnosť 

ručiteľskej listiny. 

Pokiaľ zo záhlavia ručiteľskej listiny je zrejmé, kto je ručiteľom, mená 

a funkcie konajúcich za ručiteľa, pravosť podpisov, ktorých ručiteľ v konaní 

nespochybnil, niet pochýb o tom, ktoré osoby za vytlačeným názvom 

spoločnosti ručiteľskú listinu podpísali a v akej funkcii.
6
 

                                                 
4
 Aspi 

5
 Aspi 

6
 Aspi 
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Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. marca 2000, 

sp.zn. 2 Obo 182/99 

e) Zákonný zástupce podnikatele 

Z postavenia vedúceho obchodného oddelenia podniku vyplýva aj jeho 

splnomocnenie robiť v mene podnikateľa právne úkony v obchodnom styku 

pri tejto činnosti obvyklé. Uzatváranie kúpnych zmlúv o kúpe tovaru, ktorý 

slúţi na podnikanie podnikateľa, nepochybne medzi takéto úkony patrí.
7
 

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 8.10.1997 

sp.zn. 6 Obo 147/96 

3. Judikatura zabývající se problematikou přijetí návrhu 

a) Aţ po náleţitom zistení obsahu ústnej dohody moţe súd posúdiť, či na jej 

základe niekomu vznikla povinnosť. Na platnosť zmluvy o dielo nemá vplyv to, 

či na předmět diela bolo alebo nebolo vydané stavebné povolenie.
8
 

Rozusedk Nejvyššího soudu Slovenské republiky ze dne 27. 9. 2001, 

sp. zn. Obdo v 31/2000  

b) Uzavření smlouvy 

Podle § 44 odst. 1 občanského zákoníku smlouva je uzavřena okamţikem, kdy 

přijetí návrhu na uzavření smlouvy nabývá účinnosti. V § 43c odst. 2 

občanského zákoníku se stanoví, ţe včasné přijetí návrhu nabývá účinnosti 

okamţikem , kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde navrhovateli. 

Skutečnost, ţe návrh byl včas přijat a ţe vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 

došlo navrhovateli, musí prokázat akceptant, na němţ spočívá důkazní 

břemeno.
9
 

Rozsudek Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 15. 2. 1995 

č.j. 29/10 Cm 313/93 

                                                 
7
 Aspi 

8
 JAKUBOVIČ, D. Záväzkové právo v intenciach českej a slovenskej komercionalistiky, s. 86. 

9
 ROSENBACHOVÁ, J. Obchodní judikatura. Vybraná rozhodnutí českých soudů ve věcech týkajících se 

podnikání (III.), s. 88. 
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4. Judikatura zabývající se problematikou uzavírání smluv 

a) Datum uvedený ve smlouvě časově identifikuje okamţik jejího uzavření 

a prokazuje, ţe smlouva byla uvedeného dne skutečně uzavřena. Prokáţe-li 

se, ţe smlouvu účastníci uzavřeli ve skutečnosti jiného dne, neţ dne uvedeného 

ve smlouvě, je třeba se zabývat otázkou, zda simulací jiného data uzavření 

smlouvy nedošlo k obcházení zákona a zda smlouva není postiţena absolutní 

neplatností.
10

 

Usnesení Krajského soudu v Ústní nad Labem ze dne 18. 6. 2002, 

spis. zn.: 10 Co 354/02 

b) Ak pri uzavieraní zmluvy zašle jedna strana druhej písomný návrh zmluvy, 

neznamená to bez ďalšieho, ţe tým podmienila jej platnosť písomnou formou.
11

 

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp.zn. 3 Obo 109/99 

5. Judikatura zabývající se problematikou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 

a) Smlouvu podle § 289 a násl. obch. zák. lze uzavřít téţ o budoucí společenské 

smlouvě. K platnosti takové smlouvy je nezbytné, aby byl dostatečně vymezen 

obsah budoucí smlouvy.
12

  

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. 6. 1999, 

sp. zn. 32 Cdo 2295/98 SJ 2/2000, str. 78 

b) Smlouva o budoucí kupní smlouvě se v obchodních vztazích řídí ustanovením 

§ 289 a násl. obch. zák., i kdyţ se týká nemovitostí.
13

  

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 11. 1998, 

sp. zn. 2 Cdon 603/97 R 27/2002 

c) Ak účastník zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy prevedie vec, ktorej budúci 

prevod je obsahom tejto zmluvy, platnou zmluvou na tretiu osobu, práva 

a povinnosti zo zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy zaniknú pre nemoţnosť 

                                                 
10

 JAKUBOVIČ, D. Záväzkové právo v intenciach českej a slovenskej komercionalistiky, s. 104. 
11

 Aspi 
12

 ŠTENGLOVÁ, I. Přehled judikatury ve věcech obchodních závazkových vztahů, s. 46. 
13

 ŠTENGLOVÁ, I. Přehled judikatury ve věcech obchodních závazkových vztahů, s. 46. 
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plnenia a medzi účastníkmi zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy vznikne 

zodpovednostný vzťah. Pretoţe porušenie povinnosti zo zmluvy o uzavretí 

budúcej zmluvy má právne dôsledky len pre účastníkov tejto zmluvy, 

nespôsobuje bez ďalšieho neplatnosť prevodu veci na tretiu osobu.
14

 

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1 Obdo V 23/2007 

d) Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy vyţaduje na svoju platnosť určenie 

predmetu plnenia budúcej zmluvy aspoň všeobecným spôsobom. Predmet 

budúcej zmluvy však musí byť vymedzený natoľko určite, aby na prípadný 

návrh oprávnenej osoby podľa § 290 ods. 2 Obchodného zákonníka mohol 

obsah zmluvy určiť súd.
15

 

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. M Obdo V 2/2003. 

e) Ak je zo zmluvy o budúcej zmluve uzavretej podľa § 289 Obchodného 

zákonníka zaviazaná len jedna zmluvná strana, tak povinnosť uzavrieť zmluvu 

má len ona. Druhá zmluvná strana má právo ţiadať, aby zaviazaná strana 

zmluvu uzavrela, sama však nemá povinnosť zmluvu uzavrieť. 

Zo zmluvy zaviazaná strana v takom prípade nie je aktívne legitimovaná 

na podanie ţaloby o určenie obsahu zmluvy súdom.
16

 

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 26. 4. 2001, 

sp.zn. 4 Obo 225/2001 

6. Judikatura zabývající se problematikou formy smluv 

a) Písemná forma právního úkonu je dodrţena i tehdy, nepřipojí-li jednající osoba 

ke svému podpisu označení funkce, třebaţe je takový poţadavek uveden 

v obchodním rejstříku.
17

  

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 3. 3. 1998, 

sp. zn. 1 Odon 53/97 SJ 8/1998, str. 175 

                                                 
14

 Aspi 
15

 Aspi 
16

 Aspi 
17

 ŠTENGLOVÁ, I. Přehled judikatury ve věcech obchodních závazkových vztahů, s. 39. 
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b) Z toho, ţe ţalobce předloţil návrh smlouvy písemně, nelze bez dalšího 

usuzovat, ţe projevil vůli uzavřít smlouvu v písemné formě.
18

  

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 2. 1998, sp. zn. 2 Odon 

76/97 SJ 14/1998, str. 328 

c) Návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor, který ţalobce předloţil, 

aniţ jej podepsal, nemohl být řádnou (písemnou) ofertou a o písemný návrh 

na uzavření smlouvy mohlo jít aţ v okamţiku, kdy ţalovaná listinu poté, co ji 

sama podepsala, zaslala k akceptaci ţalobci (platí i v obchodních závazkových 

vztazích).
19

 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 12. 2000, sp. zn. 20 

Cdo 2427/98 SR 7/2001, str. 224 

d) Není-li předepsána nebo některým z účastníků poţadována písemná forma 

smlouvy, není vyloučeno, aby ji účastníci uzavřeli zčásti písemně a zčásti ústně. 

Pro hodnocení jednání účastníků je rozhodující jejich vůle při uzavírání 

smlouvy. To, ţe účastníci písemně uzavřené smlouvy o dílo výslovně 

neprohlásili v této smlouvě, ţe její součástí je i listina připojená ke smlouvě, 

v níţ je vymezen předmět díla, nezpůsobuje neplanost smlouvy, jestliţe 

se účastníci ústně dohodli, ţe předmětem smlouvy je dílo vymezené v této 

listině.
20

  

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne28. 8. 2001 SJ 11/2001, 

str. 564 

7. Judikatura zabývající se problematikou nepojmenovaných smluv  

Uzavřou-li účastníci smlouvu, jejíţ podstatné náleţitosti lze podřadit pod některý 

ze smluvních typů, upravených v Občanském zákoníku, řídí se tato smlouva 

kogentními, a pokud účastníci ve smlouvě nedohodli něco jiného, i dispozitivními 

                                                 
18

 ŠTENGLOVÁ, I. Přehled judikatury ve věcech obchodních závazkových vztahů, s. 41. 
19

 ŠTENGLOVÁ, I. Přehled judikatury ve věcech obchodních závazkových vztahů, s. 41. 
20

 ŠTENGLOVÁ, I. Přehled judikatury ve věcech obchodních závazkových vztahů, s. 43. 
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ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími daný typ smlouvy; nejde 

o smlouvu nepojmenovanou.
21

 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9. 4. 2002, 

spis. zn.: 22 Cdo 522/2001 

8. Judikatura zabývající se problematikou výkladu právních úkonů 

Ak sú v zmluve pouţité formulácie a pojmy, ktoré moţno vykladať rozdielne, 

je spravodlivé vykladať ich v prospech strany, ktorá zmluvu nenapísala.
22

 

Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 243/07 

9. Judikatura zabývající se problematikou obchodních podmínek 

Obchodní  podmínky jsou součástí smluvního ujednání. Ustanovení 

§ 763 ods. 1 Obchodního zákoníka u smluv, které se od účinnosti Obchodního 

zákoníku řídí novou právní úpravou, nemění bez dalšího obsah těchto předtím 

uzavřených smluv a obchodní podmínky, na které tyto smlouvy odkazují, zůstávají 

nadále pro účastníky závazné.
23

 

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 6. 1998, spis. zn.: 5 Cmo55/1997 

10. Judikatura zabývající se problematikou intertemporálních ustanovení 

Ak k uzavretiu zmluvy došlo podľa § 153 ods. 2 písm. b) Hospodárskeho 

zákonníka, ide o právny vzťah, ktorý vznikol ešte pred účinnosťou Obchodného 

zákonníka. Ak v nadväznosti na uvedené si oprávnený uplatnil aj úroky 

ako príslušenstvo pohľadávky, súd úrok neprizná, lebo Hospodársky zákonník tento 

nárok ako príslušenstvo pohľadávky nepoznal.
24

 

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 17. 12. 1997, 

sp.zn. 6 Obo 232/97 

                                                 
21

 JAKUBOVIČ, D. Záväzkové právo v intenciach českej a slovenskej komercionalistiky, s. 99. 
22

 Aspi 
23

 JAKUBOVIČ, D. Záväzkové právo v intenciach českej a slovenskej komercionalistiky, s. 94. 
24

 Aspi 
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11. Judikatura zabývají se problematikou úroků 

a) Dohodnutá výška úrokovej sadzby, pokiaľ nie je v rozpore so zásadami 

poctivého obchodného styku, môţe prevyšovať úroky, ktoré banky ţiadajú 

pri poskytovaní úverov.
25

 

Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 16. 5. 1996, 

sp.zn. 3 Obdo 3/96 

b) Předpokladem uplatnění nároku na zaplacení úroku z prodlení podle 

§ 369 odst. 1 obchodního zákoníku není vyúčtování tohoto úroku, neboť nárok 

na úrok z prodlení vzniká ze zákona v důsledku prodlení se splněním 

peněţitého závazku, vyplývajícího z uzavřené smlouvy
26

 

Rozsudek Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 24. 10. 1994 

č.j. 12 Cm 287/93 

c) Podle § 369 odst. 1 obchodního zákoníku, je-li dluţník v prodlení se splněním 

peněţitého závazku nebo jeho části a není smluvena sazba úroků z prodlení, 

je dluţník povinen platit z nezaplacené částky úroky z prodlení určené 

ve smlouvě, jinak o 1 % vyšší, neţ činí úroková sazba určená obdobně podle 

§ 502. 

Z citovaného ustanovení vyplývá, ţe dluţník není povinen podle současné 

zákonné úpravy platit tzv. poplatek z prodlení ve výši 0,05 % za kaţdý den 

prodlení, tedy v roční sazbě 18,25 % z dluţné částky (ust. 378 odst. 1 dřívějšího 

hospodářského zákoníku – zákon č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů), pokud si strany nesmluvily tuto sazbu úroku z prodlení.
27

 

Rozsudek Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 10. 5. 1995 

č.j. 12 Cm 1064/93 

                                                 
25

 Aspi 
26

 HOLEYŠOVSKÝ, M. Obchodní judikatur, s. 54. 
27

 HOLEYŠOVSKÝ, M. Obchodní judikatur, s. 63. 



 IX 

12. Judikatura zabývající se problematikou smluvní pokuty 

a) V dohode o zmluvnej pokute výška zmluvnej pokuty alebo spôsob jej určenia 

aj povinnosť, ktorú zmluvná pokuta zabezpečuje, musia byť vymedzené určito, 

inak je dohoda neplatná.
28

 

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 19. novembra 2003, 

sp.zn. M Obdo 4/2003 

b) Záväzok z dohody o zmluvnej pokute je akcesorickým záväzkom a preto jeho 

existencia a dôsledky sa viaţu na hlavný záväzok. 

Ak k vzniku hlavného záväzku nedôjde, nemôţu nastať účinky akcesorického 

záväzku, ktorý mal zabezpečovať plnenie zmluvnej povinnosti.
29

 

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 2. apríla 1998 

sp.zn. 3 Obo 7/98 

c) Oprávnenie súdu zníţiť neprimerane vysokú zmluvnú pokutu je zásahom 

do zmluvnej voľnosti účastníkov obchodného záväzkového vzťahu, ktorá 

je jedným zo základných princípov obchodného práva. Obchodný zákonník 

však moţnosť takéhoto zásahu predpokladá a upravuje. 

Zmluvná pokuta plní okrem zabezpečovacej funkcie aj funkciu paušalizovanej 

náhrady škody. Aj keď právo na zmluvnú pokutu vzniká bez ohľadu na vznik 

škody, medzi zmluvnou pokutou a škodou vzniknutou porušením zabezpečenej 

zmluvnej povinnosti existuje súvislosť. Priznanie zmluvnej pokuty 

mnohonásobne prevyšujúcej právo, ktoré zabezpečuje, by viedlo k celkom 

neodôvodnenému majetkovému prospechu oprávneného a znamenalo 

by neúmerne prísnu a bezdôvodnú sankciu, ktorá nie je nevyhnutná 

pre naplnenie zabezpečovacej funkcie zmluvnej pokuty.
30

 

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1 Obdo V 93/2004 

                                                 
28

 Aspi 
29

 Aspi 
30

 Aspi 



 X 

d) Dohoda o zmluvnej pokute musí byť uzavretá písomne a musí v nej byť určená 

výška pokuty alebo v nej musí byť určený spôsob jej určenia. Výšku zmluvnej 

pokuty moţno určiť jednorazovo pevnou sumou, prípadne v percentách, 

či zlomkom ceny alebo aj ako sumu, ktorá sa môţe určitým spôsobom 

opakovať. Jej výška alebo spôsob určenia však musí byť vyjadrená 

jednoznačne, rovnako ako zmluvná povinnosť, pre prípad porušenia ktorej bola 

zmluvná pokuta dojednaná, inak je takáto dohoda neplatná.
31

 

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp.zn. M Obdo V 4/2003. 

e) Pri posudzovaní primeranosti výšky zmluvnej pokuty súd prihliada na hodnotu 

a význam zabezpečovanej povinnosti. Zmluvnú pokutu vo výške jednej 

päťdesiatiny z hodnoty zabezpečovaného záväzku nemoţno povaţovať 

za neprimeranú.
32

 

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 3 Obo 283/98 

13. Judikatura zabývající se problematikou poplatku z prodlení 

a) Právo na poplatek z prodlení nevyplývá z ţádného platného obchodněprávního 

předpisu. Takovou majetkovou sankci mohou strany sjednat jako smluvní 

pokutu ve smyslu § 544 občanského zákoníku.
33

 

Rozsudek Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 6. 9. 1994 

č.j. O4 Cm 575/92-23 

b) Obchodní zákoník nezná majetkovou sankci nazvanou „poplatek z prodlení“, 

kterou dříve upravoval hospodářský zákoník. 

Sjednání sankce 0,1 % denně za účinnosti obchodního zákoníku by mohlo být 

povaţováno za smluvní pokutu anebo smluvený úrok z prodlení, takové 

ujednání mezi účastníky smluvního vztahu by však muselo být dostatečně 

určité, jinak je ve smyslu § 37 odst. 1 občanského zákoníku neplatné.
34
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 HOLEYŠOVSKÝ, M. Obchodní judikatura. s. 48. 
34

 HOLEYŠOVSKÝ, M. Obchodní judikatura. s. 51. 
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Rozsudek Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 17. 11. 1994 

č.j. 27 Cm 144/93-14 



 I 

Příloha č. 3: Doloţky INCOTERMS 

EXW – ze závodu 

FCA – vyplaceně dopravci 

FAS – vyplaceně k boku lodi 

FOB – vyplaceně loď 

CFR – výlohy a dopravné placeny 

CIF – výlohy, pojistné, dopravné placeny 

CPT – dopravné placeno do 

CIP – dopravné a pojištění do 

DAF – s dodáním na hranici 

DES – s dodáním z lodi 

DEQ – s dodáním z nábřeţí 

DDU – s dodáním – clo neplaceno 

DDP – s dodáním, clo placeno
35
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 ŠTENGLOVÁ, I. a kol. Obchodní zákoník – komentář, vlastní zpracování 
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Příloha č. 4: Vývoj počtu nápadů na slovenských soudech v letech 2007 – 2009 

Graf č. 3.3: Vývoj počtu nápadů na slovenských soudech v letech 2007 - 2009 
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Zdroj: FICOVÁ. S. a kol. Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike, s. 228.
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Příloha č. 5: Vývoj počtu vyřešených případů na slovenských soudech v letech 

2007 – 2009 

Graf č. 3.4: Vývoj počtu vyřešených případu na slovenských soudech v letech 2007 - 2009 
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Zdroj: FICOVÁ. S. a kol. Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike, s. 228.
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Příloha č. 6: Vývoj počtu nevyřešených případů na slovenských soudech v letech 

2007 – 2009 

Graf č. 3.5: Vývoj počtu nevyřešených případů na slovenských soudech v letech 
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Zdroj: FICOVÁ. S. a kol. Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike, s. 229.
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Příloha č. 7: Vývoj počtu reštančních věcí na slovenských soudech v letech 

2007 – 2009 

Graf č. 3.6: Vývoj počtu reštančních věcí na slovenských soudech v letech 2007 – 2009  
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Zdroj: FICOVÁ. S. a kol. Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike, s. 230.
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Příloha č. 8: Aktuální stav počtu projednávaných věcí v jednotlivých senátech čtyř 

obchodních soudců Okresního soudu v Ţililně k začátku měsíce března 2011 

 

VÝKAZ 
za mesiac február 2011 

 
Senát   10Cb – JUDr. Lenka Müllerová Ph.D. 

                         

                          rozhod.      štat             .                     Sám rozhodol:     28 

Prevzaté             326            421                                    rozsudok               17 

Napadlo              32              32                                     uznesenie             2  

Spolu                 358             453                                   zmier                      2 

Vybavené          28/10         25/14                                platobný rozkaz      2 

Nevybavené      330             428                                   inak                        5 

Staršie 1 rok      106             168                                   rozkaz na plnenie   0 

Staršie 2 roky     42                73                                  Štatisticky:           25 

 

VSÚ: 0 – uznesenie, 2 - platobný rozkaz 

                                                

Senát    11Cb – JUDr. Róbert Bebčák 

 

                          rozhod.      štat          .                      Sám rozhodol:        25 

Prevzaté             221+4        337                                  rozsudok                 16 

Napadlo               22             22                                  uznesenie              4  

Spolu                 247            359                                 zmier                          1 

Vybavené          25/7          24/5                                  platobný rozkaz        1 

Nevybavené       222           335                                   inak                          3 

Staršie 1 rok        79            147 

Staršie 2 roky      36              79                                  Štatisticky:             24 

 

VSÚ: uznesenie – 3, platobné rozkazy -1, Inak - 3 

 

Senát  19Cb – JUDr. Martina Brniaková 

                          rozhod.      štat.                               Sama rozhodla:       27 

Prevzaté           272              391                                 rozsudok                   20 

Napadlo             30               30                                  uznesenie              3   

Spolu               302              421                                 zmier                          1 

Vybavené         27/9           16/1                                 platobný rozkaz          0 

Nevybavené      275            405                                 inak                             3 

Staršie 1 rok        70            146                                

Staršie 2 roky      12              39                                Štatisticky:                16 

 

VSÚ: 3-uznesenie,  3-inak 

 



 II 

Senát  20Cb,26Cb – JUDr. Ivica Pittnerová 

                          rozhod.      štat.                               Sama rozhodla:      25 

Prevzaté            339             444                                rozsudok                  16 

Napadlo              30               30                                 uznesenie             3   

Spolu                 369             474                                zmier                         2 

Vybavené          25/6          23/12                              platobný rozkaz         1 

Nevybavené      344            451                                 inak                           3 

Staršie 1 rok      128            195                                 rozkaz na plnenie      0 

Staršie 2 roky      35              64                                Štatisticky:              23 

 

VSÚ: 1- uznesenie,  1-plat.rozkaz, 3-inak 

 

 

 

Nevyhotovené rozhodnutia k 01.2.2011 

 
Senát  10Cb – JUDr. Lenka Müllerová, PhD.  

nenadiktované: 

25.02.2011: 10Cb 53/2010, 10Cb 190/2010-Uzn., 10Cb 259/2010, 10Cb 274/2010,  

10Cb 256/2010, 10Cb 211/2010, 10Cb 261/2010 

neprepísané:  

15.02.2011: 10Cb 35/2010, 10Cb 38/2010                                         

18.02.2011: 10CbZm 4/2010                                                

prepísané, neexpedované:  

04.02.2011: 10Cb 27/2010  

11.02.2011: 10Cb 166/2010, 10Cb 233/2010, 10Cb 4/2011, 10Cb 5/2011 

 

Senát 11Cb – JUDr. Róbert Bebčák  

nenadiktované: 

11Cb 198/2008 – zo dňa 23.02.2011 

prepísané, neexpedované: 

11Cb/36/2010 –   zo dňa 09.02.2011 

11Cb/258/2007 – zo dňa 11.02.2011 

11Cb/197/2010 – zo dňa 23.02.2011 

11Cb/198/2010 – zo dňa 23.02.2011 

11Cb/200/2010 – zo dňa 25.02.2011 

11Cb/202/2010 – zo dňa 25.02.2011 

 



 III 

Senát    19Cb   - JUDr. Martina Brniaková 

nenadiktované: 

  4.2.2011: 19Cb 329/2009 

15.2.2011: 19Cb 353/2009, 19Cb 30/2010, 19Cb 52/2010, 19Cb 84/2010 

18.2.2011: 19Cb 207/2010-zmier, 19Cb 124/2010, 19Cb 128/2010 

25.2.2011: 19Cb 131/2010, 19Cb 237/2010, 19Cb 60/2010, 19Cb 79/2010, 

  19Cb 185/2010, 19Cb 184/2010, 19Cb 50/2010 

neprepísané: 

  4.2.2011: 19Cb 335/2009-kanc.prevzala-23.2.2011, 19Cb 214/2009-kanc.prevzala- 

  23.2.2011 

neexpedované:  

  4.2.2011: 19Cb 186/2010, 19Cb 196/2010, 19Cb 129/2010 

 

Senát    20Cb   -  JUDr. Ivica Pittnerová 

nenadiktované: 

1.2.2011     20CbZm 4/2010    

3.2.2011     20Cb 97/2010    

8.2.2011     20Cb 265/2010, 20Cb 267/2010, 20Cb 106/2010     

15.2.2011      20Cbi 4/2009 

17.2.2011     20Cb 155/2010, 20Cb 225/2010, 20Cb 178/2010, 20Cb 200/2009 

24.2.2011     20Cb 256/2010, 20Cb   235/2010, 20Cb 113/2010, 20Cb 285/2010 

 

 

 

KOLKY V Cb za február 2011 

 

 

132,50 € 

 

Zdroj: Okresní soud Ţilina, interní doklady 

 

 

 

 


