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1 Úvod 

Pojem obchodních závazkových vztahů je znám již několik století. Rozhodující vliv 

na vývoj práva na našem území měl rakouský Všeobecný obchodní zákoník, jehož účinnost 

vstoupila v platnost 1. července 1863 a v tomtéž roce byl převzat Československou 

republikou.  Nyní je v platnosti obchodní zákon č. 513/1991 Sb., jež byl již mnohokrát 

novelizován, poslední novela vstoupila v platnost 1. ledna 2012. 

Cílem práce bylo vymezit problematiku obchodních závazkových vztahů a jednotlivé 

důsledky plynoucí z jejich porušení, vzájemnou provázanost a jejich odraz na dalším plnění 

povinností vyplívajících ze smlouvy.  

Ve své práci se zpočátku zabývám jednou ze základních otázek obchodních 

závazkových vztahů, a to oblastí vzniku a zániku obchodních závazkových vztahů. Na to jsem 

navázala neméně důležitou částí, a to třídění obchodních závazkových vztahů do čtyř tzv. 

obchodů a vymezila jednotlivé typy smluv. Poté následuje nejdůležitější část práce, a to 

porušení obchodních závazků z pohledu věřitele a dlužníka a možné důsledky, jež plynou 

z daného porušení.  
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2 Závazkový vztah 

V teorii závazkového práva, je pojem „závazek“ chápán ve dvou základních významech, 

jako závazková právní povinnost a závazkový právní vztah. Závazková povinnost, též 

označována jako závazek v užším smyslu, znamená povinnost jedné strany závazkového 

vztahu (dlužníka) poskytnout druhé straně tohoto vztahu (věřiteli) určité plnění. Je obsahem a 

nedílnou součástí závazkového právního vztahu. Závazkový právní vztah neboli závazek 

v širším smyslu, patří mezi tzv. relativní právní vztahy, kdy má věřitel právo na plnění 

dlužníka a dlužník má povinnost plnění poskytnout. (Handlar, 2010). Z obsahového hlediska 

je možné závazkové vztahy rozlišovat podle složitosti. Každý právní vztah musí mít určitý 

obsah ve formě subjektivních práv a povinností. Tato práva a povinnosti tvoří obsah právního 

vztahu, bez kterých by právní vztah nemohl vůbec existovat. 

 

 

2.1 Obchodní závazkové vztahy  

Předmět právní úpravy obchodních závazkových vztahů je upraven v třetí části obch. 

zák., podle druhu upravených vztahů a částečně podle subjektů závazků. Vzájemně se prolíná 

subjektivní a objektivní princip úpravy. V praxi se obvykle pro obchodní závazkové vztahy 

používá pojem „obchod“ (Bejček, Eliáš, Raban, 2007). V dané částí zákona, v § 261, najdeme 

úpravu vztahů mezi podnikateli, u kterých při vzniku závazkového vztahu, musí být zřejmé, 

že se týká jejich podnikatelské činnosti. Najdeme zde rovněž úpravu závazkových vztahů 

mezi státem nebo samosprávnou územní jednotkou a podnikateli. Za stát se považují i státní 

organizace, které nejsou podnikateli, a předmětem smlouvy je uspokojování veřejných potřeb. 

Výčet účastníků, jež se řídí danou částí zákona najdeme v ustanovení § 261 odst. 3. 

Touto částí zákona jsou upraveny i vztahy vzniklé při zajištění plnění závazků 

v závazkových vztazích. Podle ustanovení § 262 se účastníci závazkového vztahu, který 

nespadá pod tento zákon, mohou mezi sebou dohodnout, že se budou tímto zákonem řídit, 

avšak za předpokladu, že nedojde ke zhoršení právního postavení účastníka, který není 

podnikatelem, jinak je smlouva neplatná. 

Závazkové vztahy podle § 261 nebo vztahy podřízeny obchodnímu zákoníku dohodou 

podle předchozího odstavce, použijí toto ustanovení na obě strany účastníků. Ustanovení 

občanského zákoníku, zvláštních právních předpisů o spotřebitelských smlouvách, adhezních 

smlouvách, zneužívajících klauzulích a jiná ustanovení, je třeba použít ve prospěch účastníka 
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smlouvy, který není podnikatelem. Tento účastník nese odpovědnost podle ustanovení 

občanského zákoníku. 

Od některých ustanovení této části zákona se mohou strany odchýlit, ale od základních 

ustanovení a ustanovení předepisující písemnou formu právního úkonu, se odchýlit nemohou. 

 

2.2 Vznik obchodních závazkových vztahů 

Obchodní závazky vznikají, stejně jako jiné soukromoprávní závazky:   

a) ze zákona, ex lege, 

b) na základě soudního rozhodnutí, 

c) z právních úkonů; ze smluv: ex contractu, 

d) z protiprávních činů (deliktů): ex delicti, 

e) z jiných důvodů uznaných zákonem; variae causarum figurae: právní skutečnosti, jež 

nejsou ani právními ani protiprávními úkony. 

 

 

2.3  Smlouva 

Obchodní smlouva je zpravidla nazvána jako dvoustranný právní úkon zakládající 

obchodní závazkový vztah. Přesnější pojetí smlouvy, než je dvoustranný právní úkon, je pojetí 

smlouvy jako právního úkonu dvou jednostranných úkonů (Bejček, Eliáš, Raban, 2007). 

Z povahy smlouvy vyplývá, že pro ni platí všechny předpisy, týkající se právních úkonů. 

Forma uzavírání smluv, závisí na vůli účastníků. Může být uzavřena písemně, nebo z části 

písemně a z části ústně, není-li předepsána nebo některým z účastníků požadována písemná 

forma. 

 

2.3.1  Jednání o uzavření smlouvy  

Ustanovení upravující jednotlivé typy smluv, se použijí na smlouvy za předpokladu, 

že obsah dohodnutý účastníky smlouvy, zahrnuje podstatné náležitosti jednotlivých smluv, 

stanovené v základním ustanovení. Při uzavírání jiných smluv, které nejsou upraveny jako typ 

smlouvy, musí účastnící dostatečně určit předmět svých závazků, jinak nedojde k uzavření 

smlouvy. Strany se mohou dohodnout, že určitá nepodstatná část smlouvy, bude stanovena až 

později po uzavření smlouvy. Písemně se strany mohou dohodnout, že tato chybějící část 

smlouvy má být stanovena soudem nebo osobou určenou v dohodě. Při jednání o uzavření 
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smlouvy si účastníci mohou mezi sebou sdělit důvěrné informace, avšak účastník, kterému 

byly tyto informace sděleny, je nesmí poskytnout třetí osobě. To platí, i když nedojde 

k uzavření smlouvy. Je-li stanoveno v zákoně, že smlouva vyžaduje písemnou formu nebo 

alespoň jeden z účastníků projevil vůli o uzavření smlouvy písemně, musí tak být učiněno. Je-

li při jednom jednání uzavřeno více smluv nebo jsou zahrnuty v jedné listině, posuzuje se 

každá z nich samostatně. 

 

2.3.2  Veřejný návrh na uzavření smlouvy  

Veřejný návrh na uzavření smlouvy, je projev vůle navrhovatele, který se tímto obrací 

na neurčité osoby za účelem uzavření smlouvy. Tento návrh lze odvolat, avšak musí být 

odvolán navrhovatelem před přijetím veřejného návrhu určitou osobou. Smlouva je uzavřena 

s osobou, která ve stanovené lhůtě tento návrh přijala a oznámila své rozhodnutí navrhovateli, 

ten je poté povinen, bez zbytečného odkladu, uzavření smlouvy potvrdit. Přijme-li tento návrh 

současně několik osob, má navrhovatel právo si zvolit s kým smlouvu uzavře. Tento smluvní 

typ je v zákoníku upraven kogentním způsobem. 

 

2.3.3  Obchodní veřejná soutěž  

Jedná se o vyhlášení soutěže vyhlašovatelem na uzavření smlouvy pro neurčité osoby, 

které tímto mohou podávat své návrhy. Vyhlašovatel si poté vybere nejvhodnější návrh 

na uzavření smlouvy. Aby mohla být obchodní soutěž vyhlášena, musí být písemně vymezen 

předmět závazku, zásady ostatního obsahu smlouvy, určen způsob podávání návrhů, dále 

musí být stanovena lhůta pro podávání návrhů a tyto podmínky musí být vhodným způsobem 

uveřejněny. O tom, jakým způsobem budou informace uveřejněny, rozhoduje vyhlašovatel dle 

své úvahy. Vyhlašovatel poté nemůže tyto podmínky změnit nebo soutěž zrušit, v případě, že 

si toto právo nevyhradil v uveřejněných podmínkách. Po uplynutí lhůty, stanovené pro změnu 

nebo odvolaní předložených návrhů, již nelze návrh odvolat, pokud není ve smluvních 

podmínkách uvedeno, že tyto návrhy lze odvolat i po uplynutí stanovené lhůty. Vyhlašovatel 

si poté vybere, pro něj nevhodnější z předložených návrhů, a oznámí ve stanovené lhůtě své 

rozhodnutí navrhovateli. Ostatním účastníkům, jejichž návrhy nebyly vybrány, musí být 

oznámeno, že v soutěži neuspěli. V podmínkách soutěže může být i uvedeno oprávnění 

vyhlašovatele odmítnout všechny předložené návrhy. 
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2.3.4  Smlouva o uzavření budoucí smlouvy  

Tento smluvní typ, vyžadující písemnou formu, o uzavření budoucí smlouvy, zavazuje 

jednoho nebo oba účastníky ve stanovené době uzavřít budoucí smlouvu s alespoň obecně 

vymezeným předmětem plnění. Dle úpravy ustanovení § 292 obch. zák. se obsah smlouvy 

určí, podle účelu sledovaného uzavřením budoucí smlouvy. Předmětem této smlouvy není, 

podle ustanovení obchodního zákoníku konkrétní plnění, jedná se „pouze“ o závazek 

o uzavření smlouvy v určité době, která až bude podkladem plnění, o které účastníci usilují.  

Tento typ smlouvy se zařazuje mezi tzv. smlouvy přípravné.  

Odmítne-li později jeden z účastníků smlouvu uzavřít, má druhý účastník právo se 

domáhat splnění jeho smluvního závazku žalobou podle ustanovení. Oprávněná strana má 

také právo požadovat náhradu škody, jež vznikla nesplněním smlouvy závaznou stranou. 

Závazek uzavřít budoucí smlouvu zaniká, když oprávněná strana nevyzve zavázanou stranu 

ke splnění tohoto závazku.  

 

 

2.4 Zánik obchodních závazků 

Právní úpravu zániku závazků najdeme jak v obchodním zákoníku, tak i v zákoníku 

občanském. Závazky obvykle vznikají proto, aby byly splněny, v řadě případů však k danému 

splnění nedojde.  

Zánik jednotlivé závazkové povinnosti nemá vliv na další existenci závazkového 

vztahu, ten může trvat nebo trvá nadále. Právní skutečnosti působící na zánik závazků lze 

rozlišovat na ty, které působí pouze na zánik závazků jako obligačních povinností, dále 

skutečnosti, působících na zánik závazků jako právních vztahů, a skutečnosti, které mohou 

způsobit zánik závazkových povinností i závazkových vztahů (Handlar, 2010). 

V právní nauce se rozlišuje zánik závazku: 

a) s uspokojením věřitele (cum satisfactione creditoris), kterého může být dosaženo 

splněním závazku nebo náhradním způsobem, 

b) bez uspokojení věřitele (sine satisfactione creditoris) (Bejček, Eliáš, Raban, 2007). 
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2.4.1 Zánik závazku jeho splněním  

Jedná se o optimální a typický způsob zániku práva ze závazku jednoho z účastníků a 

povinnosti druhého účastníka.  K zániku tohoto závazku by mělo dojít předem dohodnutým 

způsobem, na sjednaném místě a ve stanoveném čase. Aby mohlo dojít k řádnému splnění, 

musí být splněny všechny povinnosti daného závazkového vztahu.  

„Každý podnikatelský subjekt, který vstupuje do smluvních vztahů s jinými, si musí být vědom 

toho, že „smlouvy se mají plnit“, a to i v případech, kdy je to pro některou ze smluvních stran 

nevýhodné. Závazek ze smlouvy podepřený pravomocným rozhodnutím soudu nelze považovat 

za zásah do vlastnického práva na dlužnou částku (Štenglová, 2003, s. 50). 

 

2.4.2 Právní povaha splnění 

Závazek zanikne splněním, je-li věřiteli splněn včas, řádně a bez vad. Splnění závazku 

je charakterizováno jako subjektivní právní skutečnost. 

Je-li to možné, může být závazek splněn i několika způsoby, pokud nevyplývá 

ze smlouvy něco jiného, má dlužník právo si zvolit způsob plnění závazku. Aby mohl závazek 

kompletně zaniknout, je nutné splnění všech povinností z něj vyplívajících. Je nutné rozlišovat 

mezi zánikem závazkového vztahu a zánikem jednotlivé povinnosti plynoucí ze závazkového 

vztahu. Předpoklad zániku závazku splněním tedy udává splnění všech povinností, které z něj 

vyplívají. (Bejček, Eliáš, Raban, 2007). Jestliže se v plnění vyskytují vady, věřitel má právo 

odstoupit od smlouvy. Pokud toto právo věřitel nemá, mění se tím obsah závazku a ke splnění 

závazku dojde, uspokojením nároků z vadného plnění.  Za určitých podmínek lze poskytnout i 

částečné plnění.  

Dostane-li se dlužník s plněním závazku do prodlení, věřitel stanoví lhůtu 

k dodatečnému plnění, nesplní-li ve stanovené lhůtě dlužník svoji povinnost, má věřitel právo 

odstoupit od smlouvy.  

Účastníci smlouvy mohou mít také navzájem podmíněné závazky, kdy jeden 

z účastníků může splnění závazku vymáhat pouze tehdy, když splnil závazek svůj nebo je 

připraven a schopen jej splnit součastně s druhým účastníkem smlouvy. Bude-li však 

po uzavření smlouvy zřejmé, že druhý z účastníků nesplní svůj závazek vzhledem 

k nedostatečné způsobilosti poskytnout plnění, může ohrožený účastník odepřít plnění až 

do doby, kdy mu bude dané plnění dostatečně zajištěno nebo poskytnuto.  

Věřitel může poskytnout dlužníkovi lhůtu k dodatečnému zajištění závazku a po jejím 

uplynutí má právo od smlouvy odstoupit. Tato lhůta lze poskytnout pouze za stavu, že 

ke zhoršení majetkových poměrů druhého účastníka došlo až po uzavření smlouvy. 
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2.4.3 Subjekty plnění 

Není-li plnění závazku vázáno na osobní vlastnosti dlužníka, zákon připouští, aby 

závazek byl splněn třetí osobou, pokud s tím dlužník souhlasí. Porušil-li však dlužník svoji 

povinnost a plnění je nabízeno jinou osobou, poskytující zajištění závazku, není jeho souhlas 

zapotřebí a závazek tak může zaniknout, splněním dlužníkovy povinnosti třetí osobou. Plní-li 

za dlužníka třetí osoba, odpovídá dlužník za všechny náležitosti tak, jakoby dluh plnil sám. 

 

2.4.4 Způsob plnění 

Při plnění několika závazků stejným dlužníkem, jehož poskytnuté plnění nestačí 

na pokrytí všech závazků a dlužník neurčil, který závazek plní, pak platí pravidlo, že nejdříve 

je splněn závazek nejdříve splatný. Jedná-li se o závazek peněžitý, nejdříve se platí úroky a 

poté jde plnění na jistinu. V případě několika nesplněných peněžitých závazků, kdy dlužník 

opět neurčí, který závazek plní, platí, že nejdříve je splacen závazek, který je nejméně zajištěn 

nebo nezajištěn vůbec, nebo dle splatnosti závazků. 

 

2.4.5 Místo plnění 

Závazek musí být splněn na ve smlouvě sjednaném místě. Není-li místo plnění 

ve smlouvě sjednáno, dlužník splní závazek v místě, kde měl v době uzavření smlouvy své 

sídlo nebo místo podnikání. Peněžité závazky plní dlužník v místě bydliště nebo v sídle 

věřitele, popřípadě může být závazek splněn ve prospěch účtu věřitele. Dlužník má povinnost 

splnit závazek na své nebezpečí a náklady. 

 

2.4.6 Doba plnění 

Doba plnění závazku obvykle bývá ve smlouvě sjednána, pokud však není tato doba 

ve smlouvě určena, je dlužník povinen splnit svůj závazek bez zbytečného odkladu 

na požádání věřitele. Doba plnění může být stanovena jak ve prospěch jedné ze stran, tak 

ve prospěch obou stran. Je-li doba určena ve prospěch dlužníka, může dlužník splatit svůj 

závazek dříve, ale věřitel nemá právo předčasné plnění po něm požadovat. Má-li toto právo 

věřitel, může po dlužníkovi požadovat předčasné plnění. Je-li tato doba stanovena 

ve prospěch obou stran, dlužník nemůže před touto dobou splnit svůj závazek a věřitel nemá 

právo ho po dlužníkovi požadovat. 
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2.5 Další způsoby zániku závazků 

 

2.5.1 Odstoupení od smlouvy 

Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon. Obchodní zákoník váže možnost 

odstoupení zásadně na porušení smluvní povinnosti, a to jak stávající, tak potencionálně 

hrozící. Odstoupením zanikají veškerá práva a povinnosti účastníků smlouvy. Dostane-li se 

dlužník nebo věřitel do prodlení, u kterého se podle smluvních povinností jedná o podstatné 

porušení, druhý účastník smlouvy má právo od smlouvy odstoupit, ale musí to být 

bez zbytečného prodlení, oznámeno účastníku v prodlení.  

„Od smlouvy lze odstoupit v případech a za podmínek stanovených ve smlouvě nebo 

v zákoně. Je-li ve smlouvě odstoupení vázáno na splnění určitých podmínek, např. na dvojí 

upomínku při prodlení se zaplacením splátek, je nutné tyto podmínky splnit, jinak nemůže mít 

úkon o odstoupení právních účinků“ (Štenglová, 2003, s. 53). 

V případě, že se jedná o nepodstatné porušení, je druhý účastník oprávněn odstoupit 

od smlouvy až za předpokladu, že účastník v prodlení nesplní svoji povinnost ani v dodatečně 

poskytnuté lhůtě. Prohlásí-li však účastník v prodlení, že daný závazek nesplní, může být 

od smlouvy odstoupeno i bez poskytnutí dodatečné lhůty. Smlouva zaniká po doručení 

projevu vůle oprávněné strany účastníkovi v prodlení, poté to již nelze bez souhlasu druhého 

účastníka změnit. 

 

2.5.2 Dodatečná nemožnost plnění 

Za splnitelný závazek se považuje i ten, který lze splnit pomocí jiné osoby. V případě, 

že byly vydány po uzavření smlouvy nové právní předpisy s neomezenou platností, které 

dlužníkovi zakazují to chovaní, ke kterému byl ve smlouvě zavázán, nebo vyžadují úřední 

povolení, které však dlužníkovi nebylo uděleno, stává se tento závazek nesplnitelným. 

Závazek dlužníka, který zanikl z důvodu nemožnosti plnění, kterou je povinen prokázat, musí 

uhradit věřiteli tím způsobenou škodu. 

 

2.5.3 Dohoda o zrušení závazku 

Dohoda o zrušení závazku (dissoluce), je dohodou stran, kdy závazek nebo jeho část 

zaniká.  Tento typ dohody, se uplatňuje u závazků vzájemných (synallagmatických), kdy si 

strany mají plnit navzájem, a vede k zániku závazků obou smluvních stran (Handlar, 2010). 
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Dissoluce je v platném právu upravena v občanském zákoníku, obchodní zákoník dohodu 

o zrušení závazku neupravuje, proto i pro obchodní vztahy se použije občanskoprávní úpravy. 

Závazek, který se ruší, zaniká, když byl návrh na jeho zrušení přijat druhou stranou, 

nevyplývá-li z dohody něco jiného. Pokud byl rušený závazek zřízen písemnou formou, tak i 

dohoda o zrušení závazku musí mít písemnou podobu. 

 

2.5.4 Dohoda o vzdání se práva nebo prominutí dluhu 

Úpravu tohoto typu dohody najdeme v ustanovení § 574 odst. 1 obč. zák., v němž je 

uvedeno, že se věřitel může písemně dohodnout s dlužníkem, že se vzdává svého práva nebo, 

že mu promíjí dluh. Mezi pojmy „vzdání se práva“ a „vzdání se dluhu“ není žádný věcný 

rozdíl. Dohoda o prominutí dluhu se vztahuje pouze na závazky jednostranné (Handlar, 2010). 

Dohoda, ve které se jeden z účastníků vzdává svého práva, jež mohou vzniknout v budoucnu, 

je neplatná. 

 

2.5.5 Dohoda o započtení 

Dohoda o započtení, je splacení pohledávky vzájemným zúčtováním. Právní úprava 

započtení vymezuje, jak započtení jednostranným právním úkonem bez souhlasu druhého 

účastníka, tak započtení dohodou obou stran. Zákonnou úpravu započtení, najdeme 

v ustanoveních občanského zákoníku navazující na speciální ustanovení v  zákoníku 

obchodním. Započtení lze také specifickým způsobem vykládat jako změnu obsahu závazku. 

Pro věřitele je tento způsob uspokojení závazku srovnatelný se splněním, neboť jeho nárok je 

uspokojen. (Bejček, Eliáš, Raban, 2007). Při započtení dochází ke krytí vzájemných 

pohledávek mezi dvěma stranami. Závazky obou stran zanikají pouze za předpokladu, že se 

plně kryjí, jinak závazek zaniká jen do výše, ve které se pohledávky kryjí, a zbytku závazku 

se započtení nedotýká. Započtení pohledávky na náhradu škody, jež byla způsobena 

na zdraví, není dle ustanovení § 581 odst. 1. přípustné. Pouze v případě, že by se jednalo 

o vzájemnou pohledávku stejného druhu, by bylo takové započtení možné. 
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3 Typy obchodních závazkových vztahů 

Obchodní závazkové vztahy, v praxi často nazývány jako „obchody“, jsou 

v Obchodním zákoníku upraveny zvláštním způsobem, jež se ve velké míře opírá na obecnou 

úpravu soukromého závazkového práva v Občanském zákoníku. Tradiční je členění vztahů 

obchodního charakteru na absolutní, relativní, kombinované a typové obchody. Rozdělení 

typů obchodních závazkových vztahů viz Obr. 3.1.  

 

Obr. 3.1 – Schéma rozdělení typu obchodních závazkových vztahů (Bejček, Eliáš, Raban, 

2007) 

   

3.1 Relativní obchody 

Mezi relativní obchody řadíme vztahy mezi podnikateli navzájem, u nichž je zřejmé, 

že se týkají jejich podnikatelské činnosti a vztahy mezi podnikateli a státem nebo 

samosprávnou územní jednotkou, avšak musí jít o podnikatelskou činnost při uspokojování 

veřejných potřeb. O tomto typu obchodů hovoříme jako o oboustranných obchodech. 

 

3.1.1 Kupní smlouva 

Touto smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu dodat movitou věc a převést 

na kupujícího vlastnické právo a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. 
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a) Sjednání a výše kupní ceny 

Kupní cena musí být dohodnuta ve smlouvě nebo musí být stanoven způsob jejího 

určení. „Nárok na zaplacení sjednané kupní ceny vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu, 

jakmile je cena splatná bez ohledu na to, zda na ni byla vystavena faktura (vyúčtování), která 

je jen účetním a daňovým dokladem, a nezakládá proto právo na zaplacení kupní ceny“ 

(Štenglová, 2003, s. 74) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ponechává sjednání ceny jen 

dohodě prodávajícího a kupujícího s výjimkou cen, na něž se vztahuje regulace cen podle 

ustanovení § 3 až § 10 zák. č. 526/1990 Sb.“ Nebyla-li otázka porušení cenových předpisů (§ 

16 odst. 1 zák. č. 526/1990 Sb.), popřípadě zneužití hospodářského postavení prodávajícího 

nebo kupujícího posouzena kontrolními cenovými orgány, může si tuto otázku posoudit soud 

ve smyslu ustanovení § 135 odst. 2 o. s. ř. (Štenglová, 2010, s. 753) 

 

b) Povinnosti prodávajícího 

Prodávající má povinnost dodat věc nebo zboží, předat kupujícímu veškeré doklady 

vztahující se k danému zboží nebo věci a předat kupujícímu vlastnické právo. Zboží je 

kupujícímu dodáno na určitém místě, je-li to určeno ve smlouvě nebo prodávající zboží předá 

dopravci, který zboží kupujícímu dopraví. Prodávající může také kupujícímu umožnit 

nakládat se zbožím přímo v místě svého podnikání, ve svém sídle, popřípadě bydlišti. Zboží 

musí být dodáno v den, který je určen ve smlouvě nebo ve stanovené lhůtě pro dodání, určené 

ve smlouvě. Lhůta pro dodání začíná běžet dnem uzavření smlouvy, pokud má však kupující 

povinnost před dodáním zboží splnit určité povinnosti, lhůta začne běžet až po jejich splnění. 

 

Pro určení doby plnění se ve smlouvě používají výrazy: 

 „začátkem období“ prvních 10 dnů tohoto období, 

 „v polovině měsíce“ od 10. Do 20. Dne měsíce, 

 „v polovině čtvrtletí“ druhý měsíc čtvrtletí, 

 „koncem období“ posledních 10 dnů období, 

 „ihned“ u potravin a surovin do 2 dnů, u strojírenských výrobků 10 dnů, u ostatního 

zboží 5 dnů. 

Smlouva také stanoví v jakém množství, jakosti a provedení musí být zboží a jak má 

být pro přepravu zabaleno. Je-li množství zboží určeno ve smlouvě jen přibližně, musí být 

rozdíl mezi množství zboží určeného ve smlouvě a skutečně dodaným množstvím nejvýše 

5%. Poruší-li prodávající některou z výše uvedených povinností stanovených smlouvou, pak 



14 
 

má zboží vady. Musí se však jednat o vady, o kterých kupující v době uzavření smlouvy 

nevěděl, v opačném případě prodávající za vady neodpovídá.  

Kupující je povinen si zboží zkontrolovat co nejdříve po přechodu nebezpečí škody 

z prodávajícího na jeho osobu. Pokud však kupující nepodá prodávajícímu včas zprávu 

o vadách, poté kdy vady zjistil, právo z vad mu nemůže být přiznáno.  

Prodávající také nese písemně závazek, tzv. záruku za jakost, kterým se zavazuje, že 

zboží si zachová po určitou dobu smluvené vlastnosti. Tato záruka vyplývá ze smlouvy nebo 

z prohlášení prodávajícího ve formě záručního listu. V tomto závazku je přesně vyznačena 

doba této záruky. Záruční doba začíná běžet dnem dodání zboží. 

 

c) Nároky kupujícího  

Vymezení nároků kupujícího v případě vadného plnění, kterým je podstatným 

způsobem porušena smlouva. Kupující má právo: 

a) požadovat dodání náhradního zboží, dodání chybějícího zboží, odstranění právních 

vad, 

b) o odstranění vad opravou daného zboží, jestliže se jedná o opravitelné vady, 

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, 

d) na odstoupení od smlouvy. 

Kupující však musí volbu svého nároku oznámit ve stanovené lhůtě. 

Vymezení povinnosti kupujícího, je především povinnost zaplatit kupní cenu 

v požadované sumě a v dohodnutém termínu a v souladu se smlouvou jej převzít. 

 

3.1.2 Smlouva o dílo 

Tímto smluvním typem se zhotovitel zavazuje k provedení určitého díla a objednatel 

k zaplacení ceny za jeho provedení. Dílem se rozumí cílově zaměřená činnost zhotovitele, 

zahrnující v sobě jak stránku materiální, tak pracovní, směřující k hmotnému výsledku, jako 

je zhotovení věci, montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy, úpravy 

dohodnuté věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. 

 

a) Stanovení a výše ceny díla 

Podstatnou náležitostí, je výslovně dohodnout, že za zhotovení díla bude zaplacena 

úplata. Dohodou lze stanovit její výši nebo musí být stanoven způsob jejího určení. Cenu lze 
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také určit podle rozpočtu. Je-li ve smlouvě uvedeno, že cena je určena na základě rozpočtu, je 

podstatné, zda je rozpočet stanoven jako úplný a závazný. Není-li rozpočet závazný, může se 

poté zhotovitel domáhat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla činnosti do rozpočtu 

nezahrnuté, avšak tyto činnosti musely být předvídatelné již v době uzavírání smlouvy. Zvýší-

li zhotovitel cenu sjednanou na základě rozpočtu o více než 10%, objednatel má právo 

od smlouvy odstoupit, musí však zhotoviteli zaplatit část ceny odpovídající části zhotoveného 

díla. 

 

b) Povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel má povinnost dané dílo provést na svůj náklad, na své nebezpečí a 

ve sjednané době. Zhotovitel může také pověřit provedením díla jinou osobu, odpovědnost 

však nese, jako by dílo prováděl sám. Nebezpečí škody na věcech, které objednatel opatřil 

k provedení díla, nese až do doby, kdy se daná věc stane součástí díla.  

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Má-li objednatel opatřit zhotoviteli 

určité věci k provedení díla, je povinen je předat v době určené ve smlouvě. Zhotovitel je 

povinen upozornit objednatele, když převzaté věci nebo pokyny, které mají být použity 

k provedení díla, mají nevhodnou povahu. Překážejí-li tyto věci k řádnému provádění díla, je 

zhotovitel povinen přerušit provádění díla, až do doby výměny. Objednatel mu však může 

písemně sdělit, že trvá na tom, aby bylo dílo prováděno i s použitím těchto věcí.  Za případné 

vady nebo nemožnost dokončit dané dílo z důvodu použití nevhodných věcí a pokynů, i když 

na nich objednatel trval, zhotovitel neodpovídá. Za vady, které má dílo v době předání, 

odpovídá zhotovitel, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností. Objednatel je povinen 

zhotovené dílo po předání co nejdříve prohlédnout. Na vady díla, které objednatelem nebyly 

oznámeny bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, soud nepřizná právo z vad. „Dílo, které 

je vadné nelze považovat za dílo provedené, a to ani tehdy, když je objednatel převezme. 

Pokud mezi účastníky nebylo sjednáno jinak, zhotoviteli v takovém případě nevznikne právo 

na zaplacení ceny díla“ (Štenglová, 2003, s. 112). Zhotovuje-li zhotovitel danou věc 

na pozemku objednatele nebo na místě, které objednatel opatřil, nese nebezpečí škody 

objednatel. V jiném případě nese odpovědnost zhotovitel.   

Povinnost zhotovitele provést dílo končí jeho řádným ukončením a předáním díla 

objednateli na dohodnutém místě, jinak v místě stanoveném zákonem. Splnění povinnosti 

zhotovitele, je obvykle stvrzeno zápisem o předání předmětu díla. Ve smlouvě může být také 

uvedena povinnost zhotovitele dané dílo objednateli odeslat, zhotovitel předá dílo prvnímu 
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dopravci, který jej má dopravit na místo určení. Záruční doba týkající se díla začíná běžet 

předáním díla. 

 

3.1.3 Smlouva o zprostředkování 

Tento smluvní typ je upraven v občanském i obchodním zákoníku. Uzavřením 

smlouvy se zprostředkovatel zavazuje k tomu, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby 

měl zájemce příležitost uzavřít smlouvu s třetí osobou. Zprostředkovateli za tuto činnost 

náleží provize, kterou mu zaplatí zájemce, je-li uzavřena smlouva, která je předmětem 

zprostředkování.  

Ve smlouvě může být určeno, že zprostředkovatel má pro zájemce pouze obstarat 

příležitost k uzavření smlouvy s třetí osobou, v tom případě mu náleží provize za obstarání 

dané příležitosti.  

Zprostředkovatel neručí za splnění závazku třetích osob, se kterými byla 

zprostředkována smlouva, nesmí být ovšem navrhnuto uzavření smlouvy s osobou o které ví, 

že nebude plnit včas své závazky ze zprostředkované smlouvy. 

 

 

3.2 Typové obchody 

Tento typ obchodu upravuje vztah mezi účastníky závazkových vztahů bez ohledu 

na jejich povahu. Dříve byly tyto typy obchodů označovány jako absolutní obchody a 

upraveny jen v obchodním zákoníku v §261 odst. 3, dnes se používají v určitých případech i 

ustanovení jiných předpisů, nejen obchodního zákoníku, a to ustanovení občanského zákoníku 

nebo zvláštních právních předpisů o spotřebitelských smlouvách, adhezních smlouvách, 

zneužívajících klauzulích a jiná ustanovení směřující k ochraně spotřebitele. Termínem 

„typové obchody“ se vystihuje skutečnost, že tyto smlouvy a vztahy jsou upraveny jako typ 

pod určitým názvem v obchodním zákoníku (Bejček, Eliáš, Raban, 2007). 

 

Vymezení některých typů smluv: 

3.2.1 Smlouva o prodeji podniku 

Smluvní typ, vyžadující písemnou formu, kde se prodávající zavazuje předat 

kupujícímu věc hromadnou - podnik a převést na něj vlastnické právo, kupující se zavazuje 

převzít závazky související s podnikem a zaplatit kupní cenu. Z kogentního ustanovení § 477 
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odst. 1 obch. zák. vyplývá, že do majetkové sféry kupujícího přechází všechna práva a 

závazky spojena s předávaným podnikem.  

Kupní cena je stanovena na základě údajů uvedených v účetní evidenci podniku ke dni 

uzavření smlouvy.  

Kupující je poté povinen oznámit odkoupení podniku věřitelům a přebrání závazků 

na sebe a prodávající oznamuje dlužníkům přechod pohledávek na kupujícího. Všechna práva 

a povinnosti vůči zaměstnancům přechází na kupujícího. „Jestliže v textu smlouvy o prodeji 

podniku je uvedeno, že práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů prodávajícího jsou 

vypořádány, a nepřecházejí tedy na kupujícího, a ve skutečnosti k vypořádání 

pracovněprávních vztahů nedošlo, je smlouva o prodeji podniku neplatná podle § 49a obč. 

zák., protože šlo o právní úkon učiněný v omylu a omyl byl podstatný“ (Štenglová, 2003, s. 

81). 

Pokud nejsou kupujícímu dodány všechny náležitosti uvedené ve smlouvě nebo mají 

určité věci vady, má kupující právo na slevu z kupní ceny. Na slevu z kupní ceny má právo i 

v případě, že na něj přejdou závazky, které nebyly uvedeny v účetní evidenci v době účinnosti 

smlouvy. 

 

3.2.2 Smlouva o nájmu podniku 

Tzv. harmonizační novela obchodního zákoníku zařadila tento typ smlouvy mezi 

obchody uvedené v § 261 odst. 3 obch. zák. Smlouvou o nájmu podniku se pronajímatel 

zavazuje, že přenechá svůj podnik nájemci, který jej poté může samostatně provozovat a řídit 

na vlastní náklad a nebezpečí a pobírat z něj užitky, povinností nájemce je zaplatit 

pronajímateli nájemné. Výše nájemného musí být určena ve smlouvě, která musí mít 

písemnou formu. Nájemcem může být pouze podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku, 

s příslušným podnikatelským oprávněním. Práva a závazky z pronajatého podniku přecházejí 

na nájemce. 

 Nájemce má touto smlouvou oprávnění užívat označení, know-how a předměty 

průmyslového vlastnictví, náležející pronajímateli související s pronajatým podnikem po dobu 

trvání nájmu. 

 

3.2.3 Smlouva o úvěru 

Smlouvou o úvěru se věřitel zavazuje, že na požádání, poskytne dlužníkovi v jeho 

prospěch peněžní prostředky a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a 
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zaplatit úroky. Tyto úroky se platí ve výši stanovené smlouvou od doby, kdy věřitel poskytl 

dlužníkovi peněžní prostředky. Není-li výše úroku ve smlouvě stanovena, je dlužník povinen 

platit obvyklou částku úroků požadovanou za úvěry, je-li stanovena vyšší než přípustná částka 

úroků podle zákona, je dlužník povinen platit úroky v nejvyšší přípustné míře.  

Lhůta pro vrácení peněžních prostředků může být delší než jeden rok, v tom případě 

jsou úroky splatné na konci kalendářního období, jsou-li poskytnuté peněžní prostředky 

vráceny ve splátkách, jsou v den splátky splatné i úroky.  

Peněžní prostředky je dlužník povinen vrátit do doby stanovené ve smlouvě. Je-li 

dlužník v prodlení s vracením peněžních prostředků, je věřitel oprávněn od smlouvy odstoupit 

a po dlužníkovi požadovat vrácení dlužné částky spolu s úroky. „Ustanovení § 506 obch. zák. 

je ustanovením speciálním k obecnému ustanovení § 351 odst. 2 obch. zák. Proto při 

odstoupení od smlouvy věřitelem pro nesplácení úvěru dlužníkem budou nadále účtovány 

úroky z úvěru i úroky z prodlení, tzv. sankční úroky v zákonné (§ 369 obch. z. ) nebo smluvené 

výš.“ (Štenglová, 2003, s. 95) 

Věřitel také může od smlouvy odstoupit, a požadovat vrácení peněžních prostředků 

včetně úroků, v případě, že dlužníku byly peněžní prostředky poskytnuty ke smluvenému 

účelu a ten je použije k jinému účelu. 

 

3.2.4 Smlouva o kontrolní činnosti 

„Smlouvou se vykonavatel kontroly zavazuje provést nestranné zjištění stavu určité 

věci nebo ověření výsledku určité činnosti a vydat o tom kontrolní osvědčení; objednatel 

kontroly se zavazuje zaplatit mu za to úplatu“ (Bejček, Eliáš, Raban, 2007, s. 400).  Kontrola 

by se měla uskutečnit bez zbytečného odkladu v místě, kde se nachází předmět kontroly, které 

je uvedeno ve smlouvě. Vykonavatel je povinen vydat objednateli kontrolní osvědčení 

o výsledku svého zjištění. 

 

3.2.5 Smlouva zasílatelská 

Zasílatelskou smlouvou se zasílatel zavazuje příkazci, že mu svým jménem a na svůj 

účet obstará přepravu určité věci z daného místa do jiného daného místa, příkazce se zavazuje 

zaplatit zasílateli za to úplatu. Zasílatel má také nárok na úhradu nákladů, které vynaložil 

za účelem splnění svých závazků. Zasílatel je povinen plnit pokyny příkazce uvedené 

ve smlouvě. Za škodu na zasílané věci odpovídá v době přepravy zasílatel. Příkazce má 

povinnost, sdělit zasilateli všechny údaje o obsahu zásilky a jeho povaze. 
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3.2.6 Smlouva o otevření akreditivu 

Akreditiv byl dříve označován jako „úvěrní list“, dnes je toto starší české označení již 

takřka zapomenuté (Bejček, Eliáš, Raban, 2007). Akreditivní smlouva slouží jako jeden 

z nástrojů úvěrování.  

V tomto typu smlouvy, vyžadující písemnou formu, vystupují tři typy účastníků: 

banka, příkazce a oprávněný. Banka se zavazuje příkazci, že na základě jeho žádosti poskytne 

oprávněné osobě určité plnění na účet příkazce. Oprávněný však musí splnit do určité doby 

stanovené podmínky. V souladu se smlouvou sdělí banka písemně oprávněnému, že se v jeho 

prospěch otevírá akreditiv. Akreditivní listina musí obsahovat druh plnění, ke kterému se 

banka zavazuje, doba platnosti akreditivu a podmínky, jež musí splnit oprávněná osoba. 

 Otevřením akreditivu vzniká příkazci závazek vůči bance, příkazce je povinen zaplatit 

bance úplatu, která je stanovena ve smlouvě, není-li ve smlouvě stanovena je povinen zaplatit 

úplatu obvyklou.  

Speciálním druhem akreditivu, je akreditiv dokumentární, kdy bance vznikne 

povinnost, poskytnout oprávněnému dané plnění, jestliže jsou bance předkládány určité 

dokumenty, určené v akreditivní listině. Banka přezkoumá s odbornou péčí vzájemnou 

souvislost předložených dokumentů s podmínkami stanovenými v akreditivní listině. 

Za případnou škodu na dokumentech převzatých od oprávněného odpovídá banka. 

 

3.2.7 Smlouva o běžném účtu 

„Písemně uzavřenou smlouvou o běžném účtu se banka zavazuje zřídit od určité doby 

a na určitou měnu pro jeho majitele běžný účet (kontokorent)“(Štenglová, 2003, s. 125). 

Na tento účet je banka povinna přijímat peněžní prostředky, vyplácet z něj peněžní 

prostředky nebo provádět jiné platební transakce. Ve smlouvě o běžném účtu, je jako majitel 

účtu v případě právnické osoby uvedeno obchodní jméno firmy nebo název, sídlo majitele a 

identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Je-li majitel účtu osoba fyzická, uvádí se jméno a 

příjmení, bydliště, rodné číslo nebo datum narození, popřípadě obchodní firmu, místo 

podnikání a identifikační číslo.  

 

Ve smlouvě mohou být také uvedeny: 

a) osoby oprávněné nakládat s peněžními prostředky na účtu, 
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b) výše úrokové sazby,  

c) splatnost úroků, které platí banka majiteli účtu ze zůstatku peněžních prostředků, 

d) lhůty, ve kterých banka oznamuje přijaté vklady a platby, provedené výplaty a platby a 

výši zůstatku na účtu, 

e) výši úplaty a způsob jejího stanovení a způsob jakým majitel účtu úplatu zaplatí. 

K uzavření, změně nebo ukončení vztahu založeného smlouvou o běžném účtu má 

oprávnění pouze majitel účtu. Na základě plné moci udělené majitelem účtu s úředně 

ověřeným podpisem, mohou s účtem nakládat i jiné osoby. Je-li účet založen pro více osob, 

pak každá má postavení majitele účtu, všichni majitelé nakládají s účtem společně, podíly 

na zůstatku peněžních prostředků jsou stejné.  

Banka je povinna po skončení každého kalendářního měsíce oznámit majiteli účtu 

každý přijatý vklad a platbu, každou provedenou výplatu a platbu a informovat o zůstatku 

peněžních prostředků prostřednictvím výpisu z účtu.  

Odepsat peněžní prostředky z účtu je banka povinna v den určení majitelem účtu, 

není-li tento den určen, pak je to následující pracovní den po zadání příkazu.  

Smlouva o běžném účtu může být kdykoliv písemně vypovězena jak majitelem, tak i 

bankou. Banka bez zbytečného odkladu vypořádá všechny pohledávky a závazky týkající se 

účtu, poté banka účet zruší a zůstatek peněžních prostředků vyplatí majiteli účtu. 

 

3.2.8 Smlouva o vkladovém účtu 

Smlouvou o vkladovém účtu, se banka zavazuje zřídit pro majitele účet, v dané měně, 

od určité doby a platit úroky z peněžních prostředků, uložených na účtu. Majitel se zavazuje 

vložit na účet peněžní prostředky a přenechat jejich využití bance na určitou nebo neurčitou 

dobu. Smlouva musí být uzavřena v písemné formě.  

Od běžného účtu se liší svým termínovaným charakterem. Možnost vypovědět smlouvu 

ze strany banky, nazvanou o termínovaném vkladu, obsahově odpovídající smlouvě 

o vkladovém účtu, zákonná úprava neobsahuje. V dané situaci, kdy je smlouva uzavřena 

na dobu neurčitou a pro banku nevyplývá žádný způsob její výpovědi, se použije ustanovení 

občanského zákoníku, poté lze smlouvu vypovědět (Štenglová, 2003, s. 125). 

 

Tato smlouva může dále určit: 

a) osoby, které jsou oprávněny nakládat s peněžními prostředky uloženými na účtu, 

b) výši úrokové sazby a splatnost úroků, které platí banka majiteli účtu, 



21 
 

c) lhůty, ve kterých banka oznamuje majiteli přijaté vklady a platby a provedené výplaty 

a platby a výši zůstatku peněžních prostředků, 

d) ujednání, zda a za jakých podmínek může majitel nakládat s peněžními prostředky 

na účtu. 

 

3.2.9 Smlouva o tichém společenství 

Ve smlouvě o tichém společenství se tichý společník zavazuje podnikateli poskytnout 

určitý vklad a podílet se na jeho podnikání a podnikatel mu je povinen vyplatit část čistého 

zisku, vyplývající z podílu tichého společníka na výsledku podnikání. Vkladem tichého 

společníka do podniku může být peněžitá částka, movité nebo nemovité věci, právo nebo jiná 

majetková hodnota. Tento typ smlouvy vyžaduje také písemnou formu.  

Tichý společník má právo nahlížet do dokladů a účetních záznamů, týkajících se 

podnikání. Podíl tichého společníka na výsledku podnikání se určí z účetní závěrky. Tento 

podíl musí být společníku vyplacen do 30 dnů.  

 

Účast společníka na podnikání zaniká: 

a) uplynutím doby, byla-li smlouva sjednána na dobu určitou, 

b) výpovědí, 

c) podíl společníka na ztrátě se rovná jeho vkladu, 

d) ukončení podnikání, ke kterému se smlouva vztahovala, 

e) prohlášením konkurzu na majetek podnikatele nebo tichého společníka. 

 

Po ukončení účasti tichého společníka na podnikání, je podnikatel povinen mu vrátit 

vklad, zvýšený nebo snížený o jeho podíl na výsledku podnikání. 

 

3.3 Kombinované obchody 

Typ obchodu, upravující vztahy mezi podnikateli nebo státem, avšak tyto smlouvy 

nejsou upraveny jako smluvní typ v obchodním zákoníku, ale jako smluvní typ v zákoníku 

občanském (Bejček, Eliáš, Raban, 2007, s. 30). 
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3.3.1 Smlouva o nájmu dopravního prostředku 

Tímto smluvním typem, vyžadujícím písemnou formu, se pronajímatel zavazuje 

přenechat nájemci dopravní prostředek k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje zaplatit 

nájemné. Pronajímatel je povinen předat nájemci dopravní prostředek, způsobilý k provozu, 

se všemi potřebnými doklady a v době určené ve smlouvě (Bejček, Eliáš, Raban, 2007). 

 

 

3.4 Fakultativní obchody  

Pod pojmem fakultativní obchody, rozumíme závazkové vztahy, které by se jinak 

řídily občanským zákoníkem, avšak účastníci si písemně sjednali použitelnost obchodního 

zákoníku. Ovšem úprava spotřebitelských smluv, obsažená v občanském zákoníku, zůstává 

stále v platnosti a chrání stranu, která je spotřebitelem. Úprava o spotřebitelských smlouvách 

se použije vždy, když je to ve prospěch strany, která není podnikatelem. Vymezení tohoto 

typu obchodu najdeme v obchodním zákoníku v ustanovení § 262. 

  



23 
 

4. Důsledky porušení obchodních závazků 

Závazky jsou právními vztahy mezi určenými subjekty, ale také jsou právy majetkové 

povahy. Při uzavírání smluv si strany určí obsah smlouvy a vymezí si vzájemná práva a 

povinnosti. V důsledku porušení některých smluvních povinností, dochází ke změně obsahu 

smlouvy a vedle původních povinností, přibývají porušující smluvní straně další povinnosti. 

Při včasném a řádném nesplnění povinnosti, se dlužník dostane do prodlení. V případě 

prodlení dlužníka, má věřitel právo na odstoupení od smlouvy, na smluvní pokutu nebo 

na úrok z prodlení. Vznikne-li porušením dlužníkových povinností věřiteli majetková újma, 

má právo na náhradu škody. 

 

 

4.1 Odpovědnost za prodlení 

„Prodlením se v obecné mluvě rozumí včasné nesplnění nějaké povinnosti. Obchodní 

zákoník chápe tento pojem šířeji a prodlení dlužníka charakterizuje nejen jako nevčasné 

plnění, ale zahrnuje pod tento pojem i plnění nenáležité. Obě podmínky nemusí být splněny 

současně a prodlení může nastat i jen při pozdním a jinak bezvadném plnění. Nesplní-li tedy 

povinný subjekt řádně, znamená to samo o sobě nesplnění včas“ (Bejček, Eliáš, Raban, 2007, 

s. 91). Jedná-li se o nesplnění povinnosti včas anebo řádně a nesplnění povinnosti vůbec, vše 

má právně stejnou úroveň a vždy se jedná o prodlení. V prodlení se může nacházet nejen 

dlužník, ale i věřitel. Způsob, jakým se věřitel může dostat do prodlení je ten, když nepřijme 

od dlužníka řádně nabídnuté plnění. Z ucelenosti úpravy v obchodním zákoníku vyplývá, že 

použití občanského zákoníku ve vztazích podrobených režimu obchodního zákoníku 

nepřipadá v úvahu.  

Podle platné právní úpravy, nastává prodlení nezávisle na vůli stran. V případě 

odpovědnosti za prodlení, hovoříme o objektivní odpovědnosti, z čehož vyplývá, že se obsah 

původního právního vztahu mění v okamžiku, kdy nebylo řádně plněno. Jedinou výjimkou 

(liberačním důvodem), kdy dlužník nemohl splnit svůj závazek je, že věřitel byl v prodlení 

s plněním své povinnosti. Pro vznik povinnosti není důležitá jeho příčina, jelikož prodlení 

může vzniknout i vyšší mocí. 
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4.2 Prodlení dlužníka 

Dlužník se podle ustanovení § 365 obch. zák. dostane do prodlení vždy, když nesplní 

svůj závazek včas a řádně. V prodlení setrvá, až do doby poskytnutí řádného plnění nebo 

do doby zániku závazku jiným způsobem. Je-li dlužníkovi zabráněno plnění závazku 

v důsledku prodlení věřitele, dlužník se v prodlení neocitne. Věřitel má právo požadovat 

po dlužníkovi v prodlení náhradu škody a v určitých případech, stanovených smlouvou nebo 

zákonem, je věřitel oprávněn i od smlouvy odstoupit. Nachází-li se dlužník v prodlení 

s předáním nebo vrácením věci věřiteli, přechází na něj po dobu, kterou je v prodlení 

nebezpečí škody. Prodlení dlužníka zaniká, poskytnutím řádného plnění, popřípadě jiným 

způsobem zániku závazku. Prodlení dlužníka, je důležité rozlišit podle obchodního zákoníku 

na podstatné a nepodstatné porušení smluvní povinnosti. V případě podstatného porušení, má 

smluvní strana právo odstoupit od smlouvy ihned, ale musí to bez zbytečného odkladu 

oznámit straně v prodlení. U nepodstatného porušení, může strana odstoupit od smlouvy, až 

za předpokladu, že dlužník nesplní svůj závazek, ani v dané lhůtě, poskytnuté věřitelem. 

 

 

4.3 Prodlení věřitele 

Prodlení věřitele je v obchodním zákoníku upraveno v ustanovení § 370 - §372. 

Věřitel se dostane do prodlení, když v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími 

ze závazku nepřevezme řádně nabídnuté plnění nebo neposkytne spolupůsobení nutné k tomu, 

aby dlužník mohl splnit svůj závazek. Věřitel se může do prodlení dostat také tím, že jeho 

plnění předchází plnění dlužníka nebo při splnění zákonem stanovených předpokladů, 

bez ohledu na zavinění. Dostal-li se věřitel do prodlení s převzetím plnění spočívajícího 

ve vydání bezdůvodného obohacení, nemůže se s úspěchem domáhat nepeněžité náhrady 

za věci, které byly v době prodlení bez zavinění obohaceného zničeny nebo podlehly zkáze“ 

(Štenglová, 2003, s.67). 

Prodlení dlužníka nebo věřitele, nezbavuje druhou stranu obchodního závazku trvat 

na splnění povinnosti, pokud však není v zákoně stanoveno něco jiného (Bejček, Eliáš, Raban, 

2007, s. 93). Jaké následky plynou z prodlení dlužníka, či věřitele si uvedeme níže. 

 

 

 

 



25 
 

4.4 Úrok z prodlení 

Úrok je cena peněz, kterou platí ten, co si je vypůjčil. Úrok z prodlení, na který vzniká 

věřiteli právo ze zákona, slouží jako kompenzace toho, že si bez svolení na jeho úkor, čerpá 

dlužník úvěr.  

Dostane-li se dlužník do prodlení se splácením peněžitého závazku, vznikne věřiteli 

z daného prodlení právo po dlužníkovi požadovat placení úroků z prodlení, není-li dlužník 

povinen platit podle zákona poplatek z prodlení. Výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení 

je stanovena podpůrně, odkazem na prováděcí předpis občanského práva.  

„Při peněžité půjčce lze platně dohodnout smluvní úroky nejen pro dobu do její 

splatnosti, nýbrž i pro dobu, kdy je dlužník s jejím splacením v prodlení; právo věřitele 

požadovat současně úroky z prodlení tím není dotčeno“ (Balák, Korecká, Vojtek, 2011, s. 

861). 

„Úroky z prodlení jsou paušalizovanou náhradou škody, pokud výše škody nepřesáhne 

částku zaplacenou jako úroky z prodlení. Podpůrně se tedy náhrada škody o částku 

zaplacenou na úroky z prodlení snižuje“ (Bejček, Eliáš, Raban, 2007, 95). 

Ve vztahu mezi podnikateli, popř. mezi podnikateli a veřejnoprávními korporacemi 

nebo podnikateli a státními příspěvkovými organizacemi, kde je předmětem smlouvy dodávka 

zboží nebo služeb za úplatu, vzniká věřiteli následující den po dni splatnosti nebo po uplynutí 

lhůty k placení ceny dodávky, která je uvedena ve smlouvě, nárok na úrok z prodlení. Není-li 

lhůta nebo den splatnosti ceny dodávky uveden ve smlouvě, právo na úrok z prodlení vznikne, 

aniž je zapotřebí výzvy k plnění: 30 dní ode dne, kdy byla dlužníkovi doručena faktura, není-

li možné tento den doručení faktury určit, pak se jako den splatnosti bere 30 dní po doručení 

zboží nebo služeb. Obdrží-li dlužník fakturu dříve než zboží nebo služby, počítá se den 

po uplynutí 30 dnů od obdržení zboží nebo služby. 

 

4.4.1 Stanovení a výše úroků z prodlení 

Dřívější úprava nařízení vlády č. 142/1994 Sb., která byla účinná od 15. července 

1994, stanovila hodnotu úroků z prodlení ve výši dvojnásobku diskontní sazby, kterou 

stanovila Česká národní banka a platné k prvnímu dni prodlení s plněním peněžitého dluhu. 

Dané nařízení bylo později změněno nařízením vlády č. 163/2005 Sb., které stanovilo výši 

úroků odpovídající ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den 

kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, 

zvýšené o sedm procentních bodů. Repo sazbou, kterou se stanoví výše úroků z prodlení je 2T 
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repo sazba, která je hlavní měnově-politickou úrokovou sazbou ČNB, aktuální výši repo 

sazby najdeme na stránkách ČNB. Výše úroků z prodlení, odpovídá ročně výši repo sazby 

stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází 

kalendářnímu pololetí, ve kterém došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů. 

Při vzniku prodlení se výše repo sazby odvíjí od prvního dne daného pololetí, ne od prvního 

dne vzniku prodlení. Důležité je datum vzniku prodlení, vzniklo-li prodlení dlužníka před 

28. dubnem 2005, výše úroků z prodlení bude stanovena podle dřívější úpravy, kde se stanoví 

výše úroků pevnou částkou a po celou dobu prodlení se nemění. Při vzniku prodlení kdykoliv 

po 28. dubnem 2005 se výše úroků počítá podle aktuální úpravy, kde se výše úroků může 

měnit.  Aktuální výše 2T repo sazby je 0,75%. (ČNB). 

Dlužník, který je v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo její části, je povinen 

platit úroky z prodlení z nezaplacené částky určené ve smlouvě nebo určené předpisy 

občanského práva.  

Z ustanovení § 369 Obch. zák. vyplývá, že zákonná výše úroků se použije pouze 

subsidiárně, když není mezi subjekty sjednáno jinak. 

4.4.2 Promlčení práva na úrok z prodlení 

Nejvyšší soud ČR dospěl u úpravy úroků z prodlení k názoru, že právo na celou částku 

tohoto úroku se promlčuje od prvního dne prodlení. Průlom přineslo rozhodnutí z 31. srpna 

2006, sp. zn. 21 Cdo 3173/2005, která nám říká, že povinnost platit úroky z prodlení nemůže 

trvat déle, než trvá závazek hlavní. Splněním závazku nebo zánikem závazku z jiného důvodu 

zaniká také povinnost platit úroky z prodlení jako vedlejší (akcesorický) závazkový právní 

vztah; zůstává tu jen povinnost zaplatit vzniklé úroky z prodlení. Dojde-li k promlčení 

hlavního závazkového právního vztahu, nemůže se takový právní následek uplynutí času 

nevztahovat k závazku vedlejšímu (akcesorickému) (Čech, 2008). 

 

 

4.5 Smluvní pokuta 

Smluvní pokuta je další z důsledků porušení jak peněžitého, tak i nepeněžitého 

závazku, který dlužníkovi vyplyne z porušení právní povinnosti. Úpravu smluvní pokuty 

najdeme v ustanovení  § 544 a § 545 obč. zák. Při uzavírání smlouvy mezi dlužníkem a 

věřitelem, si mohou strany písemně dohodnout, že při porušení povinnosti, vznikne 

dlužníkovi povinnost zaplatit smluvní pokutu. Smluvní pokuta je peněžitá částka, kterou musí 

dlužník zaplatit, když nesplní svou smluvní povinnost.  V obchodním zákoníku obsahuje 
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smluvní pokuta jen dílčí úpravu. Dostane-li se dlužník do prodlení se splácením svého 

závazku, vzniká mu vedle placení úroků z prodlení i povinnost zaplatit smluvní pokutu, byla-

li ve smlouvě sjednána. Zda bude smluvní pokuta ve smlouvě zahrnuta a v jaké výši je čistě 

v kompetenci smluvních stran. Smluvní pokuta je v režimu občanského zákoníku vystavěna 

na zaviněném porušení, tedy na subjektivní odpovědnosti smluvní strany, kdy zavinění je pak 

chápáno jako subjektivní znak odpovědnosti za toto porušení. 

„Ujednání o smluvní pokutě zajišťující závazek k nepeněžitému plnění, které její výši 

činí závislou též na době, po kterou trvá porušení smluvní povinnosti, není neplatné 

pro neurčitost ( § 37 odst. 1 obč. zák.)“(Štenglová, 2007, s. 132). Dle ustanovení § 37 odst. 1 

obč. zák. musí být právní úkon učiněn svodně a vážně, určitě a srozumitelně. 

 

4.5.1 Výše smluvní pokuty 

Úprava a stanovení výše smluvní pokuty není v občanském zákoníku obsažena, je 

stanovena dle dohody účastníků. Stanovení výše smluvní pokuty může být určeno ve formě 

pevné jednorázové částky nebo jako procentní sazba z dlužné částky z každého dle, kdy je 

dlužník v prodlení. Sjednají-li strany obchodního vztahu nepřiměřeně vysokou smluvní 

pokutu, soud má právo takovou pokutu snížit. Ustanovení zákona dává na výběr mezi dvěma 

způsoby určení výše pokuty. První způsob udává, že v ujednání musí být jasně určena výše 

pokuty nebo, v případě druhého způsobu, musí být stanoven způsob jejího určení. 

 „Smluvní pokuta, jejíž výše výrazně převyšuje výši škody, jež skutečně vznikla 

v souvislosti s porušením určité povinnosti, je nepřiměřená a pro rozpor s dobrými mravy 

neplatná“ (Štenglová, 2007, s. 138). Do rozporu s dobrými mravy se dostane ten právní úkon, 

jehož obsah se ocitne v nesouladu s obecně uznávaným míněním. 

 

4.5.2 Vztah obchodního a občanského zákoníku při úpravě smluvní pokuty 

Vztah obchodního a občanského zákoníku je v otázce smluvních pokut ve vztahu 

dispozitivní a speciální úpravy. Zatímco v občanském zákoníku je dispozitivně stanovena 

povinnost zaplatit smluvní pokutu pouze v případě, že smluvní povinnost porušil zaviněně. 

V obchodním zákoníku je odpovědnost za porušení povinnosti sjednána absolutně, povinnost 

zaplatit smluvní pokutu tedy vznikne i v případě, že porušení povinnosti bylo způsobeno 

na vůli nezávislými, nepředvídatelnými a nepřekonatelnými překážkami.  

 

 



28 
 

4.5.3 Vztah smluvní pokuty a úroku z prodlení 

Je-li ve smlouvě ujednání o smluvní pokutě, vyplývá tedy z prodlení dlužníka, 

povinnost zaplatit nejen úroky z prodlení, ale i smluvní pokutu. Judikatura se ustálila 

na názoru, že oba instituty plní odlišnou funkci a jejich souběh je tudíž možný.  „Na rozdíl 

od smluvní pokuty, která je samostatným nárokem a strany si ji musejí sjednat, je úrok 

z prodlení jako příslušenství pohledávky (§ 121 odst. 3 obč. zák.) majetkovou sankcí 

stanovenou zákonem (§ 517 odst. 2 obč. zák.), kde věřiteli přímo ze zákona vzniká nárok 

v případě prodlení dlužníka s placením peněžitého plnění na zaplacení úroku z prodlení ve výši 

stanovené prováděcím předpisem – nařízení vlády č. 142/1994 Sb.“ Občanský zákoník 

neobsahuje žádnou právní úpravu o souběhu těchto majetkových sankcí, mezi smluvní 

pokutou a úrokem z prodlení existuje rozdílná právní úprava a jedná se o dva právní instituty, 

kde smluvní pokuta je zajišťovacím prostředkem a úrok z prodlení zákonným důsledkem 

prodlení, z čehož tedy vyplývá, že při dlužníkově prodlení zaplatí jak smluvní pokutu, tak i 

úrok z prodlení. Porušení stejné povinnosti je tedy sankciováno dvakrát (Štenglová, 2007, s. 

130). Pro dlužníka je tedy lepší si smluvní pokutu nesjednávat nebo jen v minimální výši, 

pro věřitele je naopak v daném případě toto ujednání přínosné. 

 

4.5.4 Promlčení smluvní pokuty 

„U práva na zaplacení smluvní pokuty sjednané procentní sazbou ze stanovené částky 

za každý den prodlení, promlčecí doba v obchodních závazkových vztazích běží vždy dnem, 

za který věřiteli vzniklo právo na smluvní pokutu ( § 393 odst. 1, § 387 odst. 1, § 397 obch. 

zák..“(Štenglová, 2007, s. 149). .Podle § 392 odst. 1 obch. zák. u práva na plnění závazku, 

začne běžet promlčecí doba dne, kdy měl být závazek splněn nebo mělo být započato s jeho 

plněním. Jedná-li se o dílčí plnění, běží promlčecí doba pro každé plnění zvlášť. Počátek běhu 

promlčecí doby u práva na smluvní pokutu je spojen se dnem, kdy byla povinnost porušena 

vyplívajícího z ustanovení § 393 odst. 1. Povinnost plnit závazek řádně a včas je porušena již 

okamžikem marného uplynutí doby jeho splatnosti, dnem kdy byla povinnost nejdříve 

porušena je první den prodlení dlužníka. Povinnost splnit závazek však trvá dál, až do doby 

poskytnutí řádného plnění nebo do doby kdy zanikne jiným způsobem. 

„Uvedené rozdíly stavějí věřitele nároků ze smluvní pokuty do lepšího právního 

postavení, než v jakém se nachází věřitel práva na úrok z prodlení. Zatímco marné uplynutí 

promlčecí doby způsobuje nejen oslabení práva na jistinu, ale též na veškeré úroky 

z prodlení, uplynutí téže doby u smluvní pokuty má pouze ten následek, že věřitel nemůže 

úspěšně uplatnit nárok za dny, od nichž do podání žaloby uplynulo více, než kolik činí 
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promlčecí doba (v obchodním právu zpravidla čtyři roky). Pokud tedy např. od splatnosti 

jistiny uplynulo do okamžiku podání žaloby přesně pět let, lze s úspěchem namítat promlčení 

vzhledem k částce jistiny a celého úroku z prodlení. Ve vztahu ke smluvní pokutě sjednané 

za každý den prodlení se však promlčení týká jen nároků za první rok prodlení. Nároky 

za poslední čtyři roky jsou nadále vymahatelné“ (Čech, 2008) 

 

. 

4.6 Náhrada škody 

Odpovědnost za škodu je v obchodním právu vybudována na objektivním principu, 

na rozdíl od práva občanského, které vychází z principu subjektivního a kde je tedy pro vznik 

obecné odpovědnosti za škodu vyžadováno zavinění. 

Právní úpravu odpovědnosti za škodu tedy najdeme jak v občanském, tak 

v obchodním zákoníku. Zjišťujeme-li, kterému režimu příslušný obchodněprávní vztah 

podléhá, je třeba pečlivého zkoumání, vzhledem k podstatným odlišnostem v právní úpravě 

mezi občanským a obchodním zákoníkem. V případě, že škoda byla způsobena porušením 

povinnosti ze závazkového vztahu, bude se odpovědnost za škodu řídit zákoníkem 

obchodním. Obchodněprávní úprava se použije i v případech, že škoda vznikla porušením 

povinností stanovených obchodním zákoníkem.  

Obchodněprávní úprava odpovědnosti za škodu v ustanovení  § 373 a násl. obch. zák. 

se použije, byla-li škoda způsobena porušením povinností, vyplývající ze závazkového 

vztahu. Pokud bude porušena povinnost, která je stanovená jinde než ve smlouvě nebo 

v obchodním zákoníku, tak se občanským zákoníkem nebude řídit nejen náhrada škody, ale i 

samotný vznik odpovědnosti.  

V některých situacích, kdy nedošlo k porušení právní povinnosti, občanský a obchodní 

zákoník zde spojují výjimečně povinnost hradit škodu. V takových případech se někdy hovoří 

o mimoodpovědnostní náhradě škody.  

Přesnou definici pojmu „škoda“ nenajdeme v občanském ani v obchodním zákoníku. 

Legální definice je nahrazována doktrinálními vymezeními daného pojmu, který má svůj 

římskoprávní základ upevňován v ustálené judikatuře. Dle této definice byl ustálen všeobecně 

akceptovaný výklad, podle něhož je škoda definována jako újma, která vznikla v majetkové 

sféře.  

Škoda je tedy vymezována jako majetková újma, vyjádřená v penězích, projevující se 

buď jako skutečná škoda, spočívající v reálném zmenšení majetku poškozené strany včetně 
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nákladů vynaložených v důsledku vzniku nebo jako ušlý zisk, představující druh majetkové 

újmy, kterou poškozený nedosáhne z důvodu vzniku škodné události. Obě tyto formy jsou 

v zásadě rovnocenné a existence jedné z nich není podle platného práva podmínkou vzniku a 

uplatnění druhé formy. Z práva nelze dovodit, že by podmínkou vzniku odpovědnosti za škodu 

ve formě ušlého zisku byl také vznik škody skutečné (Štenglová, 2003, s. 69). 

Způsobená škoda bývá vyjadřována konkrétní částkou. V některých případech může 

být i škoda vyjádřena ve formě tzv. abstraktní škody, jež vyjadřuje rozdíl mezi cenou 

předvídanou a cenou obvyklou, avšak vymezení výše ušlého zisku ve formě abstraktní škody, 

je velmi problematické. 

Vymezení pojmu skutečná škoda a ušlý zisk: 

 

4.6.1 Skutečná škoda 

Skutečná škoda se projevuje jako zmenšení majetku poškozené strany a je vyjádřena 

v některé z těchto forem: 

a) Poškozením, zničením, ztrátou nebo znehodnocením věci.  

Povinností je, aby poškozená strana měla k dané věci vlastnické právo. Výše náhrady 

v případě poškození věci se odvíjí od nákladů, které je třeba vynaložit v uvedení v původní 

stav. V případě že není uvedení do původního stavu možné, vychází se z nákladu nutných 

na obstarání stejné nebo obdobné věci. Výše škody u nové věci je nahrazována v plně výši, 

jedná-li se o škodu na věci starší, výše škody se vypočítá z částky, za kterou se věc v daném 

stavu obvykle prodává.  

Při stanovení výše náhrady škody u věci, která byla v době poškození již použitá 

(opotřebovaná) se vychází z ustálené judikatury Nejvyššího soudu, ustanovující, že vynaloží-

li poškozený určitou částku na opravu této poškozené věci, je třeba odečíst částku, která 

odpovídá zhodnocení dané věci oproti stavu, ve kterém se věc nacházela před poškozením. 

Pokud by tedy soudně  nedošlo k potřebnému odečtu částky, odpovídající zhodnocení věci, 

přiznával by poškozenému „bezdůvodné obohacení“, jelikož by měl po dané opravě věc 

„lepší“ než před poškozením. „Zároveň však není podstatné, zda poškozený věc skutečně 

opravil či nikoliv, neboť výši škody nelze činit závislou na tom, jak poškozený s věcí naloží, 

protože tato okolnost je nahodilá a bez souvislosti s příčinou vzniku škody. Pouze v případě, 

že poškozený požaduje náhradu škody uvedením do předešlého stavu, musí být zároveň splněn 

předpoklad, že uvedení do předešlého stavu je možné a účelné“ (Šilhán, 2011, s. 19). Mezi 

standartní případy sporu o náhradu škody se řadí situace, kdy škůdce zničí věc poškozeného. I 
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když byla tato věc již opotřebená, byla plně funkční a poškozený ji používal. Poškozený poté 

zpravidla koupí věc novou, avšak škůdce mu nahradí jen výší škody, odpovídající hodnotě 

zničené věci, rozdíl ceny si poškozený musí uhradit sám (Vašíček, Dvořáček, 2004). 

Vznikne-li poškozenému porušením povinnosti dlužníka povinnost zaplatit dluh, 

nejedná se o škodu, dokud není dluh uhrazen. V případě vzniku škody na věci, stačí snížení 

hodnoty dané věci, není třeba nic hradit, tak jako v případě vzniku dluhu poškozeného, kde je 

nutným předpokladem vzniku škody právě úhrada vzniklého dluhu.  

 

b) Náklady vynaložené poškozenou stranou v důsledku škodné události. Máme na mysli 

náklady, které byly vynaloženy na opravu, na dopravu k opravě nebo na odstranění 

zničené věci, 

c) Marně vynaložené náklady, 

d) Ztráta majetkových práv. 

 

4.6.2 Ušlý zisk 

Ušlý zisk je druhou složkou materiální újmy a spočívá v rozdílu mezi částkou, které by 

poškozený normálně býval dosáhl a čeho dosáhl ve skutečnosti. Zjišťování skutečné výše 

ušlého zisku je poměrně obtížné, především z hlediska prokázání konkrétních částek, ale také 

v míře pravděpodobnosti jejich dosažení. Ve všech jednotlivých případech bude záležet 

na tvrzení poškozeného, kterými uplatněný nárok na náhradu škody zdůvodní. Pro vymezení 

nároku na náhradu škody, mohou být například tvrzení o konkrétních smluvních vztazích, 

které byly v rozhodné době sjednány, dále tvrzení o pravidelně se opakujících obchodních 

příležitostech, o které v dané době přišel nebo o velikost sníženého zisku z podnikání, jež byl 

vyplacen ve formě mzdy osobě, která v daném období vykonávala za poškozeného činnost, 

k dosažení zisku, kde tyto prostředky nebyly dříve vynakládány. Ušlým ziskem může být také 

marže ze sjednaného prodeje, ke kterému v důsledku vzniku škodné události nedošlo. (Šilhán, 

2011). Rozsudek NS upozorňuje na fakt, že „stanovení výše ušlého zisku není libovolné a 

musí být povoleno tak, aby byla zjištěna pravděpodobná výše blížící se podle běžného 

uvažování jistotě.“ Jednoznačnější vymezení NS vymezuje, že „nepostačuje pouhá 

pravděpodobnost zvýšení majetkového stavu v budoucnu, neboť musí být najisto postaveno – 

a v tomto směru je důkazní břemeno na poškozeném, že nebýt protiprávního jednání škůdce, 

majetkový stav poškozeného by se zvýšil“ (Šilhán, 2011, s. 24). 
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V případě skutečného zisku, je to hodnota nezvětšeného majetku, ke které došlo 

v důsledku škodné události. Tedy představuje skutečnou částku, které by bylo v konkrétním 

případě za daných okolností dosaženo. 

V případě abstraktního ušlého zisku hovoříme o zisku, kterého se obvykle dosahuje 

v poctivém obchodním styku a v obdobných podmínkách. 

 

4.6.3 Rozsah náhrady škody 

V určování rozsahu náhrady škody vycházíme ze zásady, že škoda se hradí v plném 

rozsahu. Z tohoto pravidla však existuje řada výjimek. Řada omezení vyplývá přímo 

z právního předpisu, můžeme tedy v této souvislosti hovořit o tzv. limitaci zákonné. V tomto 

případě hovoříme o omezení rozsahu té části škody, která vznikla neplněním povinností 

poškozeného, které byly stanoveny právními předpisy, které byly vydány za účelem 

předcházení vzniku škody nebo omezení jejího rozsahu. V jiném případě, ustanovení § 384 

obch. zák. ukládá osobě, které hrozí škoda povinnost učinit opatření potřebné k odvrácení 

škody nebo k jejímu zmínění. Ve vztahu k náhradě škody, pak ta část škody, která poté vznikla 

jako důsledek porušení této povinnosti, není součástí nároku poškozeného vůči povinnému 

(Šilhán, 2011). 

 

4.6.4 Klasifikace smluvních úprav 

a) Rozlišení smluvního ujednání podle směru 

 Rozsah náhrady škody je rozlišován podle toho, zda se jedná o rozšíření nebo 

omezení oproti zákonné úpravě. 

b) Konkrétní rozměr 

Má význam v rozlišení situací, kdy je rozsah náhrady škody pouze omezen nebo kdy je 

zcela vyloučen. 

c) Vztah limitace k povinnosti, jejímž porušením dojde ke škodě z hlediska konkrétnosti 

Limitace, se tedy může vztahovat ke škodě vzniklé z porušení konkrétní povinnosti, 

případně několika konkrétně vymezených povinností nebo je-li limitace stanovena 

na škodu vzniklou v souvislosti se smluvním vztahem jako celkem. 

d) Způsob určení náhrady škody 

 druhově,  
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Druhové určení náhrady škody je vymezeno ve vztahu ke škodě; ve smyslu jednotlivých 

součástí škody, především škody skutečné a ušlého zisku; vyloučení nepřímých a 

následných škod; ve vztahu k titulu 

 fixní částkou,  

Je stanoven pevný limit, ve kterém se bude škoda hradit. Limit může být stanoven 

vyjádřením dané částky nebo poměrem ke specifikovatelné jasně určitelné veličině 

 poměrně, 

Určení procentuální výše vůči celkové škodě. Tato možnost není pro strany příliš 

výhodná. 

 nepřímým způsobem, 

Který smluvně upravuje některá ustanovení, která určitým způsobem dopadají 

na rozsah škody a znamenají limitaci nebo rozšíření náhrady škody. Může se 

například jednat o okruh okolností vylučující odpovědnost nebo může jít o změnu 

z objektivního principu na princip subjektivní, popř. vyloučení dispozitivně stanovené 

zákonné limitace. 

 jinými instrumenty, 

Jedná se především o smluvní pokutu a její vztah k náhradě škody, dále vztah náhrady 

škody a odpovědnosti za vady a kombinace jednotlivých postupů. 

 

e) Časové hledisko, 

f) Reciprocita neboli vzájemnost.  

Určující, zda je limitace sjednána pro obě smluvní strany, ve stejném nebo v různém 

rozsahu nebo pro jednu smluvní stranu (Šilhán, 2011). 

 

4.6.5 Vztah úroků z prodlení a náhrady škody 

 „Předností úroku z prodlení může být příznivější vztah tohoto institutu k náhradě 

škody. Podle § 369 odst. 2 obchodního zákoníku má věřitel nárok na náhradu škody 

způsobené prodlením se splněním peněžitého závazku, pokud tato škoda není kryta úroky 

z prodlení. Nárok na plnění úroků z prodlení tak zejména nevylučuje náhradu škody 

přesahující výši těchto úroků. V obecném občanském právu se podobně uplatní § 519 

občanského zákoníku“ (Čech, 2008). 
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4.6.6 Vztah smluvní pokuty a náhrady škody 

Věřitel si může ve smlouvě uzavírané s dlužníkem sjednat povinnost zaplatit, 

v případě prodlení dlužníka, smluvní pokutu. Porušením povinnosti vyplívající ze smlouvy, 

vzniká věřiteli nárok na smluvní pokutu, je ovšem možné, že porušením povinnosti byla 

způsobena i škoda. Podle ustanovení občanského zákoníku však dlužník nemá povinnost tuto 

škodu uhradit, je-li ve smlouvě sjednána smluvní pokuta, dlužník tedy uhradí jen stanovenou 

výši smluvní pokuty a zbytek škody, přesahující výši smluvní pokuty si věřitel ponese sám. 

Smluvní pokuta tak může mít pro věřitele i negativní důsledky, neodhadne-li výši škody, 

která mu může porušením povinnosti dlužníka vzniknout. 

„Jestliže tedy strany smlouvy zajistí splnění závazku k peněžitému plnění paralelně též 

smluvní pokutou, § 369 odst. 2 obchodního zákoníku, respektive § 519 občanského zákoníku 

se neuplatní. Obě ustanovení sice přiznávají věřiteli nárok na náhradu škody, který není kryt 

částkou úroku z prodlení, dohoda o smluvní pokutě ovšem vzniku tohoto nároku zabrání. 

Věřiteli (kromě úroku z prodlení) připadne právě jen částka smluvní pokuty, která se tak stane 

paušální náhradou veškeré případné škody způsobené prodlením“ (Čech, 2008). 

 Dohodou lze výše zmiňované závěry o vztahu smluvní pokuty nebo úroku z prodlení 

a náhrady škody vyloučit, jestliže daná ustanovení mají pouze dispozitivní povahu. Stanoví-li 

tedy smlouva dané vyloučení, má věřitel právo uplatnit při prodlení dlužníkova závazku nejen 

svůj nárok na úrok z prodlení a smluvní pokutu, ale i nárok na náhradu celé škody. 

 

4.6.7 Vztah náhrady škody a odpovědnosti za vady 

Vytyčení škody ve vztahu k odpovědnosti za vady je obtížné. „Odpovědnost za vady je 

dána nedostatky vlastního plnění zhotovitele a vede k tomu, aby sjednané plnění bylo 

odevzdáno bez vad, odpovědnost za škodu je dána jinou újmou, než je vadné provedení 

samotného díla. O vadu se jedná, když újma spočívá ve vadném provedení díla. Škoda je 

újma, jež vznikla jako následek tohoto vadného plnění. Majetková újma spočívá nikoli 

ve vadnosti samotného předmětu opravy, nýbrž ve znehodnocení opravované věci v důsledku 

vadného plnění je škodou, která z vady vznikla a je odškodnitelná v rámci náhrady škody“ 

(Šilhán, 2011, s. 22). 
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4.7 Odstoupení od smlouvy 

Důsledek porušení právní povinnosti, který vede k zániku závazku, jak již bylo 

uvedeno ve druhé kapitole, vymezující některé typy zániku obchodních závazků. 

Možnost odstoupit od smlouvy, je spojena s prodlením věřitele nebo dlužníka a bývá obvykle 

uvedena ve smlouvě, popřípadě ji stanoví příslušný zákon. Smluvní strany si při uzavírání 

smlouvy dohodnou, jaké důvody a následky, by při porušení smlouvy mohly vést 

k odstoupení od smlouvy, není-li takové ujednání ve smlouvě vymezeno nebo je neplatné, je 

možné od smlouvy odstoupit pouze za předpokladu, stanoví-li to obchodní zákoník nebo jiné 

zákony.  

 

4.7.1 Podstatné a nepodstatné porušení závazku 

Poruší-li podstatně jeden z účastníků závazkového vztahu své smluvní povinnosti, 

druhý účastník má oprávnění od smlouvy odstoupit, ale musí tuto skutečnost oznámit 

účastníkovi v prodlení bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tom dozvěděl. O podstatné 

porušení smlouvy se jedná v případě, že účastník porušující smlouvu, věděl nebo mohl 

předvídat, že druhý účastník při takovém porušení smlouvy nebude mít zájem na dalším 

plnění povinností. 

Dostane-li se dlužník do prodlení, jelikož nesplnil svůj závazek včas a řádně, avšak 

věřitel na daném splnění trvá, poskytne věřitel dlužníkovi dodatečně přiměřenou lhůtu, aby 

mohl daný závazek v prodlení splnit, pokud tak neučiní, má věřitel právo od smlouvy 

odstoupit, v tomto případě se jedná o nepodstatné porušení právní povinnosti.  

Dodatečná přiměřená lhůta poskytnutá věřitelem dlužníku ke splnění dluhu v případě 

prodlení, musí být dostatečně dlouhá, aby měl dlužník vůbec možnost dluh splnit. Lhůta však 

může být kratší než lhůta objektivně potřebná nebo obvyklá k poskytnutí plnění věřiteli. 

Po uplynutí lhůty, poskytnuté k dodatečné splatnosti dlužníkova závazku, je věřitel oprávněn 

od smlouvy odstoupit, aniž by předtím musel dlužníka upomínat (Balák, Korecká, Vojtek, 

2011, s. 852). 

Počátkem prodlení, dochází u fixních smluv k účinku odstoupení od smlouvy, proto 

věřitel nemůže trvat na splnění.  

Pokud je plnění sjednáno ve splátkách, tak i nezaplacením jedné splátky včas, je 

předpoklad odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 517 odst. 1 obč. zák., bez ohledu na to, 

zda bylo nebo nebylo dohodnuto, že pro nesplnění některé splátky má věřitel právo žádat 

zaplacení celé pohledávky. Ustanovení § 517 odst. 1, věty za středníkem, obč. zák. věřiteli 

při prodlení dlužníka umožňuje, aby v případě dělitelného plnění, nemusel odstoupit od celé 
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smlouvy, ale jen od určité části plnění a ve vztahu k ostatnímu plnění ve smlouvě setrvat. 

Nelze však dovozovat omezení práva věřitele z tohoto ustanovení, na odstoupení od celé 

smlouvy pro dlužníkovo prodlení. 

Od smlouvy lze také odstoupit v případě povinnosti, jež má být plněna v budoucnu, 

když z chování povinné strany jasně vyplývá, že dojde k podstatnému porušení smluvní 

povinnosti a oprávněnému nebude poskytnuta dostatečná jistota. 

 

4.7.2 Doba zániku smlouvy 

Smlouva zaniká v době doručení projevu vůle oprávněné strany povinnému, poté již 

nelze účinky odstoupení od smlouvy změnit, pokud s tím druhý účastník nesouhlasí. 

„Odstoupení od smlouvy je adresovaným právním úkonem, k jehož účinnosti je třeba, aby 

došel druhému účastníkovy smlouvy“ (Štenglová, 2010, s. 277). Odstoupením od smlouvy 

zanikají pravá a povinnosti, které z dané smlouvy vyplývaly, avšak nárok na náhradu škody 

nebo smluvní pokutu, jež vznikly porušením smluvní povinnosti, ještě před odstoupením 

od smlouvy, bude trvat i nadále po ukončení smlouvy. 

 

4.7.3 Promlčení práva odstoupit od smlouvy 

„Právo odstoupit od smlouvy je právem majetkovým, které se promlčuje v tříleté 

promlčecí době. Namítne-li dlužník důvodně promlčení tohoto práva věřitele, účinky 

odstoupení od smlouvy vůči němu nenastanou“ (Štenglová, 2010, s. 285). Podle § 48 odst. 1 

obč. zák. může účastník odstoupit v případě, že je to v tomto zákoně stanoveno nebo 

účastníky dohodnuto. Právo se promlčí, pokud nebylo právo konáno  podle § 100 odst. 1 obč. 

zák. v zákonem stanovené době. Podle odst. 2 téhož ustanovení se promlčují všechna práva 

majetková s výjimkou práva vlastnického. 

 

 

4.8 Fixní smlouvy 

„Vyplývá-li ze smlouvy, že datum stanovené pro splnění závazku ze smlouvy je 

„konečným datem“, ke splnění všech povinností, jež na sebe účastníci smlouvou vzali, jde 

o tzv. fixní smlouvu.“  

Byla ve smlouvě podle § 518 obč. zák. sjednána přesná doba plnění a z pohledu věřitele je 

patrné, že nebude mít zájem na opožděném plnění, smlouva se od počátku prodlení ruší. 
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V případě že věřitel trvá na splnění závazku, musí to oznámit bez zbytečného odkladu 

dlužníkovi, v době kdy závazek ještě existuje (Štenglová, 2010, s. 535). Oznámí-li věřitel, že 

na splnění závazku trvá, prodlení dlužníka nadále trvá až do doby řádného splnění nebo 

do zániku smlouvy jiným způsobem. 

Od fixních smluv je tedy odstoupeno v případě podstatného porušení ihned, bez 

poskytnutí dodatečné lhůty ke splnění. 
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5. Závěr 

Pro svou práci jsem si vybrala téma „Důsledky porušení obchodních závazků“.  

Při právní úpravě obchodních závazkových vztahů se vzájemně prolíná subjektivní a 

objektivní princip úpravy. Ve své práci jsem se nejdříve věnovala úpravě vzniku obchodní 

závazků, jež vznikají stejně jako jiné soukromoprávní závazky, buď ze zákona, z právních 

úkonů, na základě soudního rozhodnutí, z protiprávních činů nebo z jiných důvodů uznaných 

zákonem. Následně jsem přešla k vymezení způsobů, jakým mohou závazkové vztahy zanikat 

s uspokojením věřitele, v tom případě se hovoří o zániku závazku jeho splněním nebo 

bez uspokojení věřitele.  

Obchodní závazkové vztahy, jež jsou v praxi často označované jako „obchody“, jsem 

rozdělila do čtyř vztahů obchodního charakteru na absolutní, relativní, kombinované a typové 

obchody.  

Poté jsem se zaměřila na nejdůležitější část práce, jejímž cílem bylo vymezit porušení 

obchodních závazkových vztahů a důsledky plynoucí z jejich porušení. Kdy nesplněním 

závazku řádně a včas se účastník obchodní smlouvy dostane do prodlení, z něhož vyplývají 

dané důsledky. V případě prodlení dlužníka, má věřitel právo na odstoupení od smlouvy, 

na smluvní pokutu nebo na úrok z prodlení. Vznikne-li porušením dlužníkových povinností 

věřiteli majetková újma, má právo na náhradu škody. Z vymezení jednotlivých typů důsledků, 

jsem dospěla k závěru, že při porušení závazků vznikají účastníkům smluv mnohé 

nepříjemnosti, jež mohou ohrozit jejich budoucí postavení v obchodních vztazích. 
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