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6.14 Doložka o možnosti odepření plnění dlužníkem 
při nevydání kvitance věřitelem a další modifikace 

zákonných ustanovení o kvitanci

Přijímá-li věřitel plnění, vydá dlužníkovi na jeho žádost potvrzení 
o splnění dluhu neboli kvitanci (srov. § 1949 odst. 1 obč. zák.). 

Ve smlouvě je možné dohodnout, že věřitel bude mít povinnost kvi-
tanci dlužníkovi v případě jeho řádného plnění vydat, v opačném případě 
bude mít dlužník právo věřiteli plnění neposkytnout, aniž by se tak dostal 
do prodlení s plněním závazku.

Vhodná úprava ve smlouvě

Věřitel je povinen vydat dlužníkovi oproti řádně poskytnutému plnění kvitanci, 
v opačném případě je dlužník oprávněn odepřít věřiteli plnění, aniž by se dostal 
do prodlení s plněním svého závazku.

Smluvní strany by mohly také modifikovat zákonná ustanovení o vydá-
ní kvitance při opakovaných plněních z téhož právního důvodu. Podle 
§ 1950 obč. zák. platí, že „při opakovaných plněních z téhož právního 
důvodu se má za to, že ten, kdo předloží kvitanci na plnění splatné později, 
splnil také to, co bylo splatno dříve“. Takový právní důsledek může být ne-
bezpečný v situaci, kdy si věřitel tohoto ustanovení nebude vědom a vydá 
dlužníkovi kvitanci na plnění splatné později, čímž se vyplní vyvratitelná 
domněnka splnění dluhu také na dříve splatná plnění. Řešením takové si-
tuace může být opět vhodná úprava ve smlouvě (v takovém případě dojde 
ke zvýhodnění věřitele oproti zákonné právní úpravě).

Příklad

Věřitel vydá dlužníkovi kvitanci na úhradu nájmu za měsíc listopad 2015, přičemž dluž-
ník věřiteli dluží také za měsíce září a říjen 2015. V takovém případě, není-li jiné smluvní 
doložky, se uplatní vyvratitelná právní domněnka, že dlužník splnil také dluh za měsíce 
září a říjen 2015. Věřitel by tak musel prokázat, že plnění za měsíce září a říjen 2015 od 
dlužníka neobdržel (což nemusí být v konkrétním případě snadné – zejména v případě, 
není-li sjednána úhrada prostřednictvím bankovních převodů). 
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Vhodná úprava ve smlouvě

Modifikace vyvratitelné domněnky o  úhradě plnění splatného dříve při 
předložení kvitance na plnění splatné později (ve prospěch věřitele):
Vystaví-li věřitel při opakovaných plněních z téhož právního důvodu kvitanci na 
plnění splatné později, považuje se za splněné toliko plnění za období přesně 
vymezené v kvitanci, nikoliv za období předchozí.

Podle § 1949 odst. 1 věty druhé obč. zák. platí, že „věřitel je v kvitanci 
povinen vyznačit jméno dlužníka i věřitele, předmět plnění a místo a čas, 
kde a kdy byl dluh splněn“. Tyto nezbytné zákonné náležitosti kvitance 
lze smluvně rozšířit, event. tyto oproti zákonné úpravě zúžit. 

Vhodná úprava ve smlouvě

Rozšíření zákonných náležitostí kvitance: 
Kvitance vydaná věřitelem dlužníkovi musí obsahovat jméno dlužníka i věřitele, 
výši a důvod dlužníkova plnění, místo, způsob a čas splnění dluhu.

Z pohledu věřitele je vhodné pomyslet také na modifikaci zákonného 
pravidla o úhradě jistiny potvrzené v kvitanci. Podle § 1949 odst. 1 věty 
třetí obč. zák. platí, že „je-li kvitance vydána na jistinu, má se za to, že bylo 
vyrovnáno také příslušenství pohledávky“. Toto ustanovení znevýhodňuje 
věřitele, pokud tento při formulaci kvitance není o této skutečnosti spraven. 
V takovém případě by mohlo dojít k situaci, kdy věřitel vydá dlužníkovi 
kvitanci, kde potvrdí úhradu jistiny, čímž se založí vyvratitelná domněnka 
o úhradě také příslušenství a pro věřitele nemusí být opět snadné prokázat, 
že příslušenství dlužník doposud neuhradil.

Vhodná úprava ve smlouvě

Modifikace vyvratitelné domněnky o úhradě příslušenství v případě před-
ložení kvitance na úhradu jistiny (ve prospěch věřitele): 
Předloží-li dlužník kvitanci na jistinu, nepovažuje se tím za vyrovnané také příslu-
šenství, neprokáže-li dlužník, že uhradil také příslušenství jistiny.



Průvodce uzavíráním smluv

162

6.15 Pozastávky, zádržné

Pozastávky nebo také zádržné je vhodné řešit zejména u smluv o dílo či 
dodání větších investičních celků, strojů, staveb apod.

Pozastávky představují zadržení určité části ceny (vymezené smluv-
ními stranami – zpravidla se jedná o 10 % ceny) po určitou dobu (vyme-
zenou smluvními stranami – častá bývá vazba pozastávek či zádržného 
na řádnou kolaudaci staveb či do skončení smluvní záruky za jakost) za 
účelem ochrany objednatele (kupujícího) před výskytem určitých vad (de-
finovaných obecně či konkrétně ve smlouvě). Zhotovitel (prodávající) je 
tak motivován dodat bezvadné zboží (dílo) či případné vady v určité době 
odstranit. Pokud k tomu nedojde, nestane se pozastávka (zádržné) splatnou 
a naopak objednatel může dané prostředky využít pro nápravu vad. 

Vhodná úprava ve smlouvě

■  I. Objednatel uhradí zhotoviteli 90 % zhotovitelem účtované ceny díla bez 
DPH s tím, že zbývajících 10 % bude zadrženo objednatelem jako smluvená 
pozastávka (zádržné) na odstranění vad nebo nedodělků díla zjištěných na 
díle při jeho převzetí, kolaudaci stavby nebo v době běhu záruční doby díla.

  II. První část zádržného ve výši 7 % z ceny díla bude zhotoviteli uhrazena po 
kolaudačním souhlasu za podmínek, že byly beze zbytku odstraněny všech-
ny vady a nedodělky díla, uvedené v zápise o předání a převzetí díla, a to do 
15 dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele.

  III. Zbývající část zádržného ve výši 3 % z ceny díla bude zhotoviteli uhrazena 
po uplynutí záruční doby díla, a to po doručení písemné výzvy zhotovitele za 
podmínky, že všechny vady díla, reklamované u zhotovitele v záruční době, 
byly jím již beze zbytku odstraněny a  jejich odstranění bylo objednatelem 
zhotoviteli potvrzeno.

  IV. Celá pozastávka (10 % z ceny díla) nebo její kterákoliv část může být zho-
toviteli uhrazena objednatelem bez zbytečných odkladů poté, co bude místo 
nich objednateli poskytnuta zhotovitelem bankovní záruka, platná po celou 
záruční dobu díla a odsouhlasená bankou objednatele.

■  Na každém daňovém dokladu bude uvedena finanční pozastávka ve výši 10 % 
z ceny účtovaných prací bez daně z přidané hodnoty. Pozastavená částka bude 
uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele takto: 5 % po předání před-
mětu díla bez vad a nedodělků, zbylých 5 % po skončení záruční doby.

Termín plnění
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Judikatura

Jestliže si účastníci ve smlouvě o dílo sjednali, že při vadách díla, za které zhotovitel od-
povídá, uhradí (doplatí) objednatel část ceny díla až po odstranění těchto vad a vady 
nebyly odstraněny přesto, že o to objednatel zhotovitele včas a řádně požádal, pak sku-
tečnost, že objednatel již v důsledku uplynutí promlčecí doby nemůže vynutit odstraně-
ní vad díla na zhotoviteli soudní cestou, nic nemění na závěru, že zadržená část ceny díla 
dosud není splatná. (NS 29 Odo 333/2001, ASPI ID: JUD23844CZ)

7. TeRMíN (DObA, čAS) PlNěNí

Předpokládá se, že termín (doba, čas) plnění závazku vyplývajícího 
ze smlouvy bude řešit primárně smlouva. Teprve tehdy, neupravuje-li 
smlouva otázku týkající se času plnění, uplatní se subsidiárně zákonná 
úprava. 

V následujícím textu je uvedena primárně zákonná úprava termínu pl-
nění, která může sloužit jako určitý „vzor“ pro odchýlení se od těchto usta-
novení ve smlouvě.

›	 Zákonná úprava termínu (času) plnění (při absenci smluvní 
úpravy)

Je-li čas plnění přesně smluvními stranami ujednán nebo jinak stanoven, 
je dlužník povinen plnit i bez vyzvání věřitele (§ 1958 odst. 1 obč. zák.).

Neujednají-li strany, kdy má dlužník splnit dluh, může věřitel požado-
vat plnění ihned a dlužník je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu 
(§ 1958 odst. 2 obč. zák.). Jak již bylo uvedeno výše, lhůta „bez zbytečného 
odkladu“ představuje lhůtu velmi krátkou, kterou je možno chápat také vý-
razy „neprodleně, bezprostředně, okamžitě“ (srov. NS 32 Cdo 2484/2012).

V případě, že smlouva uvádí termín (čas) plnění opisem (např. polovina 
měsíce), stanoví zákon (§ 1959 obč. zák.) následující tzv. interpretační 
domněnky (charakterem vyvratitelné domněnky) – neplyne-li z ustálené 
předchozí praxe stran nebo ze zvyklostí něco jiného: 
a)  začátkem období se rozumí prvních deset dnů tohoto období, 
b)  polovinou měsíce se rozumí období od 10. do 20. dne v měsíci, 
c)  polovinou čtvrtletí se rozumí druhý měsíc čtvrtletí,

Termín plnění
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d)  koncem období se rozumí posledních deset dnů období, 
e)  ihned se rozumí dobu do pěti dnů, avšak při dodávce potravin nebo 

surovin dobu do dvou dnů a při dodávce strojírenských výrobků dobu 
do deseti dnů.

Uvedená výkladová pravidla byla dříve obsažena v § 415 obch. zák. 
ve vztahu ke kupní smlouvě, v nové právní úpravě se vztahují na všechny 
druhy smluvních typů i inominátních smluv.

Právní úprava zmíněných interpretačních domněnek je dispozitivní, je 
tedy přípustná odchylná úprava ve smlouvě. 

Vhodná úprava ve smlouvě

Smluvní modifikace zákonných interpretačních domněnek podle §  1959 
obč. zák.:
Polovinou měsíce se rozumí 15. den v měsíci.
Koncem období se rozumí poslední den daného období.
Výrazem ihned se rozumí do druhého dne.

›	 Smluvní úprava termínu (času) plnění

Nejčastějším způsobem zakotvení termínu plnění ve smlouvě je stano-
vení určitého termínu plnění nebo nejzazšího termínu plnění. 

Určitý termín plnění může být stanoven konkrétním datem (např. 
„11. června 2015“), opisem (např. „první červnové pondělí 2015“, „třetí 
týden v červenci 2015“), lhůtou (např. „ve 13. týdnu 2015“, „v týdnu od 
13. do 17. července 2015“)  nebo jiným způsobem ve vazbě na určitou re-
levantní skutečnost („do tří dnů po obdržení zálohy“, „do sedmi týdnů ode 
dne uzavření této smlouvy“, „do pěti pracovních dnů po zaslání písemné 
objednávky kupujícího“ – typické u rámcové smlouvy apod.).

Nejzazší termín plnění může být stanoven například „nejpozději do 
13. května 2015“ (další možné formulace níže v textu).

Například ve smlouvě o dílo, jejímž předmětem je stavba, je vhodné 
uvést nejen termín ukončení a předání díla, ale také termín zahájení prací 
na díle. Součástí některých smluv o dílo je harmonogram prací s uvede-
ním termínů dokončení určitých částí (jejich nedodržení je poté zpravidla 
spojeno se smluvními pokutami nebo možností objednatele od smlouvy 
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odstoupit, pokud není daná část díla dokončena ani v předem stanovené 
dodatečné lhůtě – v délce například patnácti až třiceti dní podle povahy 
díla či zájmu objednatele na rychlosti jeho dokončení). 

Ve smlouvě o dílo se někdy uvádí termín dokončení díla jako nepřekro-
čitelný bez ohledu na klimatické poměry (srov. například formulaci: „Ve 
lhůtě pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je zohledněno též v pl-
ném rozsahu riziko nepříznivého počasí pro provádění prací.“), jindy zase 
nepříznivé klimatické poměry zakládají právo zhotovitele na prodloužení 
termínu plnění (srov. například formulaci: „V případě, že zhotovitel nebu-
de moci dílo provádět v důsledku nepříznivých klimatických podmínek 
posuzovaných podle zvyklostí v daném oboru, prodlužuje se o tuto dobu 
nemožnosti provádění díla termín jeho dokončení.“).

Smluvní strany mají na zvážení využít také fixně stanoveného termínu 
(času) plnění. Podle § 1980 odst. 1 obč. zák. platí, že „byla-li ve smlouvě 
ujednána přesná doba plnění a vyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy zá-
vazku, že věřitel nemůže mít na opožděném plnění zájem, zaniká závazek 
počátkem prodlení dlužníka, ledaže věřitel dlužníku bez zbytečného odkla-
du oznámí, že na splnění smlouvy trvá. Zánikem závazku nastávají tytéž 
účinky, jako by věřitel od smlouvy odstoupil.“

Z uvedeného tak vyplývá, že o fixní stanovení termínu plnění se bude 
jednat v následujících případech (§ 1980 odst. 1 obč. zák.):
■  ve smlouvě musí být ujednána přesná doba plnění (viz níže formulace 

u „vhodné úpravy v praxi“) a 
■  ze smlouvy či z povahy závazku musí vyplývat, že věřitel nemůže mít na 

opožděném plnění zájem (bude se zpravidla jednat o taková plnění, kde je 
zjevná nepoužitelnost či výrazná ekonomická ztráta při pozdním plnění –  
např. svatební kytice, vánoční stromky, velikonoční ozdoby apod.). Ta-
ková nepřekročitelnost termínu by měla být zřejmá každé jiné osobě 
průměrného rozumu, znalostí a zkušeností v obdobném postavení.

Důsledkem sjednání fixního termínu plnění (nebo vyplývajícího 
z povahy závazku) je zánik závazku, aniž by musel věřitel od smlouvy 
odstoupit (a toto někdy složitě doručovat druhé smluvní straně). Pokud 
by věřitel byl ochoten přijmout závazek i po takto fixně stanoveném ter-
mínu, musel by toto dlužníkovi oznámit před porušením smlouvy ne-
dodržením termínu ze strany dlužníka nebo bez zbytečného odkladu po 
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nedodržení termínu plnění (srov. § 1980 odst. 1 in fine obč. zák.). Zánik 
fixní smlouvy je však spojen toliko s prodlením dlužníka, nikoli s pro-
dlením věřitele (srov. VS Praha 5 Cmo 82/2004). Co se týká účinků mar-
ného uplynutí fixního termínu plnění, odkazuje zákon výslovně na tytéž 
účinky jako při odstoupení od smlouvy věřitelem (srov. § 1980 odst. 2 
obč. zák.) – srov. § 2004 a 2005 obč. zák.

Fixní termín plnění bude zpravidla stanoven na takové plnění, jehož 
pozdější dodání ztrácí pro věřitele ekonomický užitek (jak již bylo uvede-
no výše, typicky sezónní zboží či zboží vázané na určitou akci). Stanovení 
fixního termínu plnění v takovém případě vyplývá z povahy věci, smluv-
ní strany však mají možnost jej smluvně vyloučit (například pro obchod 
s dárkovým zbožím se vánoční ozdoby dodané po stanoveném termínu 
například za akční cenu mohou v konkrétním případě přece jen hodit na 
příští sezónu).

Fixní termín plnění může být stanoven také na plnění, z jehož povahy 
věci potřeba úpravy fixního termínu dodání nevyplývá. Může se jednat na-
příklad o fixně stanovený termín při dodání oken či jiného plnění. Stano-
vení fixního termínu plnění v takovém případě přináší výhody pro věřitele 
v případě, že dlužníkovo plnění je nahraditelné a věřiteli nevadí objednat 
si náhradní plnění od jiného subjektu (v opačném případě to věřiteli nelze 
doporučit). Věřitel v takovém případě nemusí dlužníka vyzývat k plnění, 
stanovovat náhradní dodatečnou lhůtu a následně odstupovat od smlouvy. 
Dlužník je více nucen dodržet termín plnění, protože v opačném případě 
závazek bez jakéhokoliv dalšího nutného projevu vůle zaniká (a v případě, 
že má dlužník již část zboží vyrobenu, má smůlu, byť je dané zboží pro 
jinou zakázku nepoužitelné – typicky u zboží vyráběného na míru). Stano-
vení fixního termínu tak může přinést výhody zpravidla pouze věřiteli, a to 
pouze v případech, kdy je plnění věcně i časově pro věřitele nahraditelné.

Pouhé přesné stanovení termínu plnění (např. „do 12. 11. 2015“) fixnost 
termínu bez dalšího (viz výše) nezakládá.

Judikatura

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. (NS 33 Odo 1412/2004, ASPI ID: JUD100951CZ)


