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Abstrakt:  
Ve spotřebitelských smlouvách se ujednání o různých sankcích, zejména o smluvní pokutě ve spojení 
se zrušením smlouvy, vyskytují poměrně často. Přestože má své místo i ve výčtu nepřiměřených 
ujednání dle směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách 
ve spotřebitelských smlouvách jako zákaz požadavku na spotřebiteli, který neplní svůj závazek, aby 
platil nepřiměřeně vysoké odškodné, nebylo toto ustanovení směrnice promítnuto do výčtu 
nepřiměřených ujednání dle občanského zákoníku. Proto není možné jej bez dalšího prohlásit 
za nepřiměřené a tudíž neplatné a je nutné jej interpretovat v každém konkrétním případě. 
 
Abstract: 
Consumer contracts contain quite often terms on various sanctions, namely contractual fines connected 
to the termination of a contract. Although it has its place in the list of unfair terms according to the 
Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts, which bans a term 
requiring any consumer who fails to fulfil his obligation to pay a disproportionately high sum in 
compensation, this provision was not reflected in the list of unfair contractual terms under the Civil 
Code. Thus it is not possible to declare a contractual fine to be an unfair term without further 
interpretation which must be done in every particular case. 
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1 Úvod 

Mezi základní problematické aspekty v rámci tzv. nepřiměřených ujednání ve spotřebitelských 
smlouvách patří zejména terminologie současného znění právní úpravy, výklad nepřiměřenosti, kritéria 
testu nepřiměřenosti a posuzování ujednání, která nejsou uvedena v demonstrativním výčtu 
nepřiměřených ujednání (§ 56 odst. 3 ObčZ).1  Přestože se právní regulace těchto ujednání se stala 

                                                      
1 K tomu více např. TOMANČÁKOVÁ, B. Vybrané praktické problémy smluv uzavíraných se spotřebitelem a jejich řešení 
v návrhu nového českého občanského zákoníku. In HUSÁR, J. (Ed.) Sborník příspěvků z konference Súčasnosť 
a perspektívy právnej regulácie obchodných zmlúv II, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, Kongresové centrum SAV 
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součástí právního řádu mnohých států (včetně ČR) na základě směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. 
dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, která si klade za cíl 
zvýšenou ochranu spotřebitele před ujednáními, která pro ně mohou být nevýhodná a která vyplývají 
z nerovného postavení ve smluvním vztahu podnikatele a spotřebitele, problémy spojené s tzv. 
nepřiměřenými ujednáními ve spotřebitelských smlouvách přetrvávají dodnes. Před zavedením této 
směrnice však bylo možné některé z nepřiměřených ujednání prohlásit za neplatné z důvodu rozporu se 

zákonem2 či dobrými mravy, či pokud byly nesrozumitelné, v současné době je nutné provést zejména 

test nepřiměřenosti a teprve na jeho základě prohlásit konkrétní ujednání za nepřiměřené. 
Příspěvek využívá zejména vědecké metody analýzy a vědecké metody abstrakce, významnou 

roli hraje rovněž aplikace srovnávací metody právní (právní komparatistiky), s ohledem na zkoumanou 
právní problematiku zejména simultánní komparatistiky s právem EU. Nezbytnou metodou v případě 
institutu smluvní pokuty je rovněž interpretace aktuální právní úpravy problematických aspektů tohoto 
institutu. 

 

2 Smluvní pokuta obecně 

Smluvní pokuta plní hned několik funkcí a při jejím sjednávání je nutno uvážit všechny její funkce 
– funkce preventivní, uhrazovací a sankční. Stěžejní pro závazkový vztah je nejen funkce sankční ale 
rovněž funkce preventivní. Má tak sloužit k „odstrašení“ strany, která by – v případě zájmu o porušení 
smlouvy – si měla být vědoma následků takového jednání.  

V souladu s autonomií vůle je ponecháno sjednání smluvní pokuty na vůli smluvních stran. 
Smluvní pokuta se zásadně sjednává pro případ porušení smluvní povinnosti a strana je povinna 
ji zaplatit bez ohledu na to, zda druhé straně porušením takové povinnosti vznikla škoda nebo nikoli. 
Mezi formální náležitosti sjednání smluvní pokuty patří písemná forma takového ujednání 
(a to i v případě, že je samotný hlavní závazek sjednáván ústně) a strany se musí dohodnout na její 
výši, nebo alespoň na způsobu jejího určení v budoucnu. Občanský zákoník – na rozdíl od obchodního 
– vychází z toho, že dlužník nemusí smluvní pokutu platit, jestliže porušení povinnosti nezavinil (strany 
se samozřejmě mohou dohodnout na opaku).  

Ve spotřebitelských smlouvách se často vyskytuje ujednání o smluvní pokutě pro případ, 
že jedna ze stran odstoupí od smlouvy. Odstoupení od smlouvy, ať už na základě zákona nebo 
ujednání stran smlouvy, ale není porušením smluvní povinnosti, nýbrž právem strany. Proto strana, 
která jednostranným právním úkonem platně od smlouvy odstoupila, neporušuje žádnou právní 
povinnost, nýbrž pouze vykonává právo, které jí podle smlouvy náleží. Od této situace je však nutné 
odlišit institut odstupného, kdy dle § 497 ObčZ se strany mohou ve smlouvě dohodnout na možnosti 
odstoupení od smlouvy a sjednat pro ten případ odstupné.3  

 

3 Výše smluvní pokuty 

Problematickým aspektem smluvní pokuty obecně je její výše. Standardně je možné sjednat 
smluvní pokutu jednorázovou částkou nebo například procentní částkou za každý měsíc prodlení 
podobně jako v případě úroku z prodlení4. V případě, že je smluvní pokuta sjednána dle občanského 

                                                                                                                                                                      
ACADEMIA, Stará Lesná 19. – 21.10.2009, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, 2009, ISBN: 978-80-7098-
782-8. Dostupné rovněž z http://www.upjs.sk/public/media/1084/zbornik_10.pdf. [Online.]. [cit. 18.8.2011]. 
2 Přestože ne každý rozpor se zákonem musí nutně představovat neplatnost právního úkonu – HULMÁK, M. in Švestka, J. 
Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 až 459. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2009, s. 
530. K tomu rovněž Nález Ústavního soudu ČR ze dne 6. 4. 2005 sp. zn. II. ÚS 87/04: „Závěr, že určitý právní úkon je 
neplatný pro rozpor se zákonem nebo proto, že zákon obchází, se musí opírat o rozumný výklad dotčeného zákonného 
ustanovení. Nelze vystačit pouze s gramatickým výkladem. Významnou roli zde hraje především výklad teleologický. Je 
proto nutné se vždy ptát po účelu zákonného příkazu či zákazu.“ 
3 K tomu více viz DOHNAL, J. Obrácené odstupné jako smluvní pokuta. In: Právní rozhledy 2011, č. 16, s. 592-594. 
4 Úrok z prodlení je však jako příslušenství pohledávky (§ 121 odst. 3 obč. zák.) majetkovou sankcí stanovenou zákonem 
a věřiteli vzniká právo přímo ze zákona – v případě prodlení dlužníka s placením peněžitého plnění má věřitel nárok na 
zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené prováděcím předpisem (nařízením vlády č. 142/1994 Sb.). 
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zákoníku, není možné, aby soud její výši snížil, v případě sjednání dle obchodního práva soud toto 
moderační právo má. V případě žaloby má tedy žalobce nárok na zaplacení smluvní pokuty uplatněné 
žalobou v procentní výši ze zajištěné pohledávky za každý den prodlení od určitého dne až do 
zaplacení, a to ve výši splatné ke dni, kdy soud o žalobě rozhodne. 

Je-li tedy smluvní pokuta sjednána dle občanského práva a strany smluvní pokutu stanoví příliš 
vysoko, může soud takovou smluvní pokutu prohlásit za neplatnou pro rozpor s dobrými mravy, protože 
dle § 39 ObčZ je právní úkon neplatný, pokud svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej 
obchází anebo se příčí dobrým mravům. Dle judikatury soudů se právní úkon se příčí dobrým mravům, 
jestliže se jeho obsah ocitne v rozporu s obecně uznávaným míněním, které ve vzájemných vztazích 
mezi lidmi určuje, jaký má být obsah jejich jednání, aby bylo v souladu se základními zásadami 
mravního řádu demokratické společnosti. Dobré mravy netvoří společenský normativní systém, nýbrž 
jsou spíše měřítkem etického hodnocení konkrétních situací odpovídajícím obecně uznávaným 
pravidlům slušnosti, poctivého jednání apod. Dobré mravy jsou vykládány jako souhrn společenských, 
kulturních a mravních norem, jež v historickém vývoji osvědčují jistou neměnnost, vystihují podstatné 
historické tendence, jsou sdíleny rozhodující částí společnosti a mají povahu norem základních. 
Ke konkretizaci takto obecně stanovených pravidel je třeba užít dalších vodítek, ze kterých lze usoudit, 
co je ve vztahu ke smluvní pokutě v souladu se společenskými, kulturními a mravními normami.5  

Při posuzování výše smluvní pokuty je v každém individuálním případě nutné vycházet 
z konkrétních zjištění, s přihlédnutím k rozhodným okolnostem na obou stranách smluvního vztahu. 
Mezi tyto je možné zařadit takové, které mohou mít vliv na skutečnost, zda lze i po subjektu právo 
vykonávajícímu spravedlivě požadovat, aby se prosazení jeho práva neuskutečnilo. Soud tedy zejména 
zjišťuje, zda se výkon práva příčí dobrým mravům v daném čase a na daném místě podle objektivního 
kritéria, nezávisle na vědomí a vůli toho, kdo právo nebo povinnost vykonává.6 Výše smluvní pokuty 
posuzovaly soudy a judikatura je v této otázce poměrně konstantní. Zatímco smluvní pokuta sjednaná 
ve výši zhruba 0,5 % denně z dlužné částky je posuzována jako platné ujednání, které je v souladu 
s dobrými mravy, ujednání o smluvní pokutě ve výši 1 % denně je považováno za neplatný právní úkon, 
který se příčí dobrým mravům7. 

 

4 Smluvní pokuta a náhrada škody 

Dalším problematickým aspektem v souvislosti se smluvní pokutou je její vztah k náhradě vzniklé 
škody. Věřitel totiž není oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou porušením smluvní povinnosti, 
na kterou se vztahuje smluvní pokuta, jestliže z ujednání účastníků o smluvní pokutě nevyplývá něco 
jiného. Navíc věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu, jen pokud 
se na tom strany dohodnou. Dle judikatury je v souvislosti s výší smluvní pokuty třeba, aby pokuta 
zahrnovala všechny škody, které lze rozumně v daném konkrétním vztahu s porušením určité povinnosti 
očekávat, musí mít dostatečnou, nikoliv však přemrštěnou pobídkovou výši. Smluvní pokuta, jejíž výše 
výrazně převyšuje výši skutečně vzniklé škody, je nepřiměřená a pro rozpor s dobrými mravy neplatná. 
Při posouzení přiměřenosti sjednané výše smluvní pokuty je třeba přihlédnout k celkovým okolnostem 
úkonu, jeho pohnutkám a účelu, který sledoval. V úvahu je třeba rovněž vzít výši úroků z prodlení, které 
též představují sankci za porušení povinnosti, i výši zajištěné částky, z níž lze také usoudit 
na nepřiměřenost smluvní pokuty s ohledem na vzájemný poměr původní a sankční povinnosti.8 

 

                                                      
5 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. listopadu 2003, sp,zn. 33 Odo 890/2002. 
6 Více viz Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2008, sp.zn. 32 Odo 1651/2005. 
7 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. 6. 2006, sp. zn. 33 Odo 447/2005, ze dne 27. 7. 2006, sp. zn. 33 Odo 
810/2006, a ze dne 10. 4. 2001, sp. zn. 29 Cdo 1583/2000, uveřejněné v časopise Soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu, 
svazek 4 pod č. C 403.  
8 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. listopadu 2003, sp,zn. 33 Odo 890/2002. 
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5 Smluvní pokuta ve spotřebitelských smlouvách 

Smluvní pokuta ve spotřebitelských smlouvách je v současné době již standardním ujednáním. 
Přestože má své místo i ve výčtu nepřiměřených ujednání dle směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 
5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách jako zákaz požadavku na 
spotřebiteli, který neplní svůj závazek, aby platil nepřiměřeně vysoké odškodné, vzhledem k tomu, 
že toto ustanovení směrnice není promítnuto do výčtu nepřiměřených ujednání dle občanského 
zákoníku, není možné jej bez dalšího prohlásit za nepřiměřené a tudíž neplatné.  

 

6 Přiměřenost smluvní pokuty ve spotřebitelských smlouvách v judikatuře soudů 

Ve spotřebitelských smlouvách se ujednání o různých sankcích, zejména o smluvní pokutě 
ve spojení se zrušením smlouvy, vyskytují poměrně často. Jak je uvedeno výše, nebylo toto ustanovení 
směrnice transponováno do českého právního řádu. Někteří autoři dovozují, že „Při nezařazení 
výslovné deklarace nepřiměřených sankcí do výčtu nepovolených klauzulí je klient chráněn pouze § 39, 
který prohlašuje za absolutně neplatný právní úkon příčící se dobrým mravům. Toto ustanovení ostatně 
kryje veškeré prohřešky, jichž se dotýká Směrnice Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách 
ve spotřebitelských smlouvách. Založil-li zákonodárce zvláštní úpravu obsaženou v této směrnici 
do zákona, chtěl tím zřejmě zdůraznit ochranu v případech týkajících se osob ve slabším postavení 
a dát vodítko judikatuře. V tomto případě však vodítko nedal,…“9 S tímto názorem však nelze souhlasit, 
neboť fakt, že institut smluvní pokuty není výslovně uveden v seznamu nepřiměřených ujednání, 
neznamená, že není možné za určitých okolností prohlásit ujednání o smluvní pokutě za nepřiměřené 
a že je nutné použít § 39 ObčZ (neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje 
zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům). 

O smluvní pokutě rozhodovaly soudy v mnoha případech, některé z nich se týkaly rovněž 
spotřebitelských sporů. Ve věci přiměřenosti smluvní pokuty rozhodoval např. Vrchní soud v Olomouci 
ve svém rozhodnutí 12 Cmo 2/200910, který nesouhlasil s rozhodnutím soudu prvního stupně, který ve 
svém rozhodnutí uvedl, že zajištění závazku dlužníka dalšími zajišťovacími instituty pro posuzování 
přiměřenosti smluvní pokuty v této věci není podle odvolacího soudu významné, protože není 
ujednáním, které by představovalo značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran smlouvy 
(§ 56 OZ). Řádné zajištění pohledávky více zajišťovacími instituty je právem věřitele a svědčí 
o zodpovědném přístupu k vymahatelnosti jeho subjektivního práva. Více se k tomu však odvolací soud 
nevyjádřil a pouze konstatoval, že se platností této smlouvy jako celku z hlediska dobrých mravů 
(§ 3 OZ) nezabýval, protože pro posouzení uplatněného nároku na smluvní pokutu to nebylo třeba. 
Ujednání v čl. 12. 4. v části, které se týká vzniku práva na smluvní pokutu ve výši 50% z výše půjčky 
v případě porušení povinnosti uhradit řádně a včas dvě splátky dle aktuálního splátkového kalendáře, 
je neplatné pro nepoměr s výší sankce, která stíhá dlužníka, bez ohledu na platnost smlouvy jako 
celku.11 

Nejvyšší soud ČR například posuzoval spor, ve kterém si spotřebitel sjednal s realitní kanceláří 
zprostředkovatelskou smlouvu, pro jejíž porušení byla stanovena smluvní pokuta v určité výši. 
Nejvyšší soudu upřednostnil zásadu smluvní autonomie a rozhodnul, že je rozhodující to, co si smluvní 
subjekty dohodly. Tato smluvní svoboda má své meze a nemůže se dostat – pod sankcí absolutní 
neplatnosti – do rozporu se zákonem. Ve svém odůvodnění sdělil, že ujednání o smluvní pokutě 
nezakládá nerovnováhu v právech a povinnostech smluvních stran k újmě účastníka – spotřebitele12. 
Soud ve svém zdůvodnění upřednostnil výklad, že pokud podnikatel stanoví smluvní pokutu pro případ 

                                                      
9 RABAN, P. Drobní dlužníci a zakázaná smluvní ujednání. [online]. iHned.cz, 18. listopadu 2009 [cit. 13.2.2011]. Dostupné 
na <http://domaci.ihned.cz/c1-39116820-drobni-dluznici-a-zakazana-smluvni-ujednani>. 
10 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. 7. 2009, sp. zn. 12 Cmo 2/2009, dostupný 
z http://kraken.slv.cz/12Cmo2/2009. 
11 Obdobně rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2.3.2011, sp.zn. 12 Cmo 13/2010 – 112; rozsudek Vrchního soudu 
v Olomouci ze dne 17.8.2011, sp.zn. 12 Cmo 27/2010 – 71. 
12 Podobně např. v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 4. 2009, sp. zn. 33 ODO 1738/2006. 
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porušení smluvní povinnosti, která by mohla vést k tomu, že podnikatel nedosáhne zisku, nejde 
o nepřiměřené ujednání. Řekl, že aby žalobkyně (podnikatel) dosáhla ekonomického účelu smlouvy 
(získala odměnu za plnění poskytnuté žalovaným), je přirozené, že k jeho zajištění si vymíní, aby 
po dobu trvání zprostředkovatelské smlouvy za jejími zády žalovaní nepřevedli (neuzavřeli smlouvu 
o převodu vlastnictví) dotčené nemovitosti na třetí osobu, neboť by tím byla zmařena její snaha získat 
dohodnutou odměnu při splnění svých povinností. K zajištění splnění smluvní povinnosti žalovaných 
nepřevést nemovitosti po dobu trvání zprostředkovatelské smlouvy přitom žalobkyně využila zákonný 
institut smluvní pokuty. Takové ujednání neodporuje ustanovením § 544 a násl. obč. zák., 
která nevylučují uplatnění tohoto institutu i v případě zprostředkovatelských smluv a není ani v rozporu 
s ustanoveními o spotřebitelských smlouvách. Ujednání o smluvní pokutě nezakládá nerovnováhu 
v právech a povinnostech smluvních stran k újmě žalovaných. Nevýhodnost ujednání o odměně pro 
žalobkyni (vznik práva na její zaplacení až okamžikem uzavření zprostředkovávané smlouvy) 
je vyvažována právě povinností žalovaných po dobu trvání zprostředkovatelské smlouvy nepřevést bez 
dohody se zprostředkovatelkou předmět následné převodní smlouvy, k čemuž má sloužit smluvní 
pokuta, nutící žalované ke splnění dohodnuté povinnosti.13 Nejvyšší soud ČR tak v tomto rozhodnutí 
vyvážil nepřiměřenost ujednání faktem, že jinak by podnikatel neměl šanci dosáhnout zisku a proto 
takové sjednání smluvní pokuty není v rozporu se zákonem. 

Ústavní soud rovněž posuzoval smluvní pokutu i ve spotřebitelských smlouvách, řekl, že pokud 
smluvní pokuta byla sjednána jen pro případ porušení smluvních povinností stěžovatelkou, je v rozporu 
s rovnováhou smluvních stran. Ustanovení o smluvní pokutě bylo navíc vytištěno na kupní smlouvě 
nejmenším písmem, navíc umístěné těsně nad podpisy smluvních stran.14 Ústavní soud tedy 
jednoznačně zdůraznil nutnost stanovení případné smluvní pokuty oběma stranám, resp. Vyloučil 
stanovení smluvní pokuty pouze spotřebiteli. S ohledem na fakt, že ustanovení na ochranu spotřebitele 
mají chránit především tuto slabší smluvní stranu, pokud by byla povinnost platit smluvní pokutu 
stanovena pouze podnikateli, nejednalo by se o nerovnováhu a tudíž nepřiměřenost. 

 

7 Smluvní pokuta ve spotřebitelských smlouvách sjednaná dle obchodního zákoníku 

Je otázkou, zda by bylo možné za nepřiměřené ujednání považovat smluvní pokutu, která 
je sjednána dle obchodního práva, a která je nepřiměřeně vysoká. V případě takto sjednané smluvní 
pokuty má soud tzv. moderační právo, na jehož základě může nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu 
snížit. Podnikatel tedy ví, že v případě soudního sporu by soud mohl nepřiměřeně vysokou smluvní 
pokutu snížit, což ovšem neví spotřebitel, a pokud ji má spotřebitel zaplatit, tak to raději učiní, než aby 
se pouštěl do dalšího nákladného soudního sporu. Sjednání smluvní pokuty se spotřebitelem dle 
obchodního zákoníku však bez dalšího nelze kvalifikovat jako nepřiměřené smluvní ujednání, zejména 
s ohledem na autonomii vůle stran a možnost uzavřít smlouvu (až na výjimky stanovené kogentními 
ustanoveními) na základě jakéhokoli právního předpisu nebo jiným způsobem. Je však nutné 
respektovat omezení v § 262 odst. 4 ObchZ dle kterého spotřebitel nese odpovědnost za porušení 
povinností podle občanského zákoníku. 

                                                      
13 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.2.2008, sp.zn. 33 Cdo 3053/2007. Viz rovněž usnesení Nejvyššího soudu ze 
dne 16. března 2006, sp.zn. 33 Odo 934/2004. 
14 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 15. 6. 2009 sp. zn. I. ÚS 342/09. 
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