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Na základě novely Občanského zákoníku platné od 1. 7. 2020
může pronajímatel uplatnit vůči nájemcům smluvní pokutu. 
Ale tuto sankci lze uplatnit pouze v případě, že nájemce
poruší některou z povinností sjednaných v nájemní smlouvě,
která je smluvní pokutou zatížena. 
Má to ovšem mnoho háčků, se kterými se musí pronajímatel
předem vypořádat. 

Na pronajímatele čeká složitá doba. Mnoho nájemců přijde o
práci a jejich schopnost hradit sjednané nájemné a služby
spojené s užíváním nemovitostí se výrazně sníží. Je proto na
pronajímatelích, aby včas provedli všechna opatření, která by
jejich investice co nejvíc ochránila.

Aktuální znění ujednání o smluvní pokutě platné od 1. 7.
2020: 

§ 2254 
Ujednají-li strany, že nájemce dá pronajímateli peněžitou
jistotu, že zaplatí nájemné a splní jiné povinnosti vyplývající z
nájmu, nebo ujednají-li si pro případ porušení těchto
povinností smluvní pokutu, nesmí jistota a právo na
zaplacení smluvní pokuty v souhrnu přesáhnout trojnásobek
měsíčního nájemného. 
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ÚVOD1.



Ujednání o smluvní pokutě platí pouze pro nájemní vztahy
uzavřené po 1. 7. 2020 nebo nájemní vztahy prodloužené
dodatkem smlouvy, který obsahuje ujednání o smluvní
pokutě. Jinak nelze smluvní pokutu ukládat ani vymáhat.
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1. 
Obecná
ujednání 
o smluvní
pokutě
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Určení výše smluvní pokuty
Výše smluvní pokuty může být určena několika způsoby.
Například jako:
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Obecná u jednání  o  smluvní  pokutě

1
a Určená částka za každý den prodlení 

např. 100 Kč za každý započatý den prodlení.

b Jednorázová částka
např. 1.000 Kč za porušení sjednané povinnosti

Není rozhodující, zda pronajímateli vznikla
škoda
Možnost udělit nájemci smluvní pokutu není podmíněna tím,
zda pronajímateli vznikla škoda či nikoliv. K tomu, aby mohl
pronajímatel udělit smluvní pokutu nájemci, stačí porušení
povinnosti, která je ve smlouvě uvedena pod sankcí.

2

Pokuta nemusí být jen finanční
Zákon umožňuje jinou formu úhrady smluvní pokuty než
finanční. V praxi by ale bylo velmi problematické ocenění
nefinančního plnění. Každá ze stran by hodnotě nefinančního
plnění mohla přisuzovat zcela odlišnou cenu. Nefinanční
plnění by se tak mohlo stát zárodkem zbytečných sporů.
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§ 2048
Ujednají-li strany pro případ porušení smluvené povinnosti
smluvní pokutu v určité výši nebo způsob, jak se výše smluvní
pokuty určí, může věřitel požadovat smluvní pokutu bez
zřetele k tomu, zda mu porušením utvrzené povinnosti
vznikla škoda. Smluvní pokuta může být ujednána i v jiném
plnění než peněžitém.
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Obecná u jednání  o  smluvní  pokutě

4 Zaplacení pokuty nezbavuje nájemce
(dlužníka) povinnosti zaplatit dluh
Pokud má nájemce dluh na nájemném, tak udělení či
zaplacení smluvní pokuty nijak neovlivňuje jeho povinnost
zaplatit dluh, který vůči pronajímateli má. 
Nezaplacené nájemné je dluh a pokuta je sankce. 

§ 2049
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka povinnosti
splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

Co je lepší? Smluvní pokuta nebo náhrada
škody?
Obecně se má za to, že pokuta je paušalizovaná náhrada
škody. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty se věřitel
zbavuje práva na náhradu škody. To by mohlo být pro
pronajímatele velmi nevýhodné. Zvláště v případech, kdy by
škoda přesahovala výši smluvní pokuty.  

5



WWW.TAJEMSTVIINVESTOVANI.CZ 6

Obecná u jednání  o  smluvní  pokutě

 § 2050
Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá věřitel právo na
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se
smluvní pokuta vztahuje.

Vysoká pokuta může naopak poškodit
pronajímatele
Někteří pronajímatelé vkládají do nájemních smluv pokuty
zjevně nepřiměřené, které mohou v konečném důsledku
poškodit je samotné. V případě, že bude vymáhaná pokuta
příliš vysoká, vzhledem k malé důležitosti porušení
povinnosti ze strany nájemce, může ji soud snížit. 
Náklady spojené s prohraným soudním sporem bude muset
zaplatit pronajímatel, buď celé a nebo alespoň část.

§ 2051
Nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud na návrh
dlužníka snížit s přihlédnutím k hodnotě a významu
zajišťované povinnosti až do výše škody vzniklé do doby
rozhodnutí porušením té povinnosti, na kterou se vztahuje
smluvní pokuta. K náhradě škody, vznikne-li na ni později
právo, je poškozený oprávněn do výše smluvní pokuty.
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Ujednání § 2050 je naštěstí ujednáním dispozitivním. To
znamená, že se smluvní strany mohou dohodnout odlišně.
Například tak, že zaplacením smluvní pokuty pronajímateli
nezaniká právo na náhradu škody. 
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Obecná u jednání  o  smluvní  pokutě

Kdy smluvní pokuta neplatí?
Pokud byla smluvní pokuta sjednána v nájemní smlouvě
uzavřené před 1. 7. 2020, tak se k ní, v případném soudním
sporu, i nadále nebude přihlížet. 

Pokud chcete, aby bylo ujednání o smluvní pokutě platné,
musíte uzavřít s nájemci novou nájemní smlouvu nebo
dodatek obsahující ujednání o smluvní pokutě s datem
uzavření po 1. 7. 2020.
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Nárok na smluvní pokutu nevzniká
automaticky
Novela zákona neopravňuje pronajímatele k automatickému
uplatnění smluvní pokuty. 
Musí být sjednána v nájemní smlouvě nebo v dodatku
nájemní smlouvy akceptovaném (podepsaném) oběma
smluvními stranami. 
Pokuta se také nevztahuje na všechna porušení smlouvy, ale
jen na ta porušení smlouvy, která jsou ve smlouvě sankcí ve
formě pokuty zatížena.
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2.
Další
aspekty
smluvní
pokuty
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Dalš í  aspekty  smluvní  pokuty

Jak vysoká může být smluvní pokuta?
Smluvní pokuta a složená jistota (dříve kauce) nesmí v součtu
přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného.

Příklad výpočtu celkové výše pokuty:
Sjednané nájemné (bez služeb) je ve výši 15.000 Kč/měsíc.
Kauce bylo složena ve výši jednoměsíčního nájmu, tj. ve výši
15.000 Kč. Maximální výše pokuty za celé období, na které je
nájemní vztah sjednán, může být maximálně 30.000 Kč.

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Odo
438/2005 lze dovodit, že:
„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 mravům.“

Příklad výpočtu výše pokuty za každý započatý den při
nesplnění povinností:
Sjednané nájemné je 15.000 Kč. Smluvní pokuta za každý
započatý den prodlení by tedy neměla přesáhnout částku 75
Kč/ den. 

A
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Dalš í  aspekty  smluvní  pokuty

Příklad výpočtu výše smluvní pokuty v případě, že nebyla
nemovitost vyklizena:
V případě, že nemovitost nebyla vyklizena v souladu se
smlouvou přichází v úvahu smluvní pokuta v rozpětí 500 –
1.000 Kč za každý započatý den prodlení. Ani tato výše
pokuty není dána žádným sazebníkem. Vychází spíš ze
zaběhlých ujednání běžně používaných při prodeji
nemovitostí.

V další rozhodnutí NS ČR sp. zn. 33 Cdo 613/2018 přijal
soud závěr:
„Na nepřiměřenost smluvní pokuty nelze usuzovat z její celkové
výše, je-li důsledkem dlouhodobého prodlení a s tím spojeným
navyšováním o jinak přiměřenou ‚‚denní sazbu‘‘ smluvní pokuty;
opačný závěr je nepřijatelný, neboť by ve svých důsledcích
zvýhodňoval dlužníka (čím déle by dlužník své povinnosti neplnil,
tím více by byl zvýhodněn při posuzování případné
nepřiměřenosti výše smluvní pokuty) a znamenal by zpochybnění
funkcí, které má smluvní pokuta plnit."
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Dalš í  aspekty  smluvní  pokuty

Pro jaké období smluvní pokuta platí?
Smluvní pokuta je sjednána pro období na které je nájemní
vztah uzavřen. 
Je-li nájemní vztah uzavřen na 5 let, platí pro období 5 let. Je-li
uzavřen na dobu 6 měsíců, platí pro období 6 měsíců.

Příklad 1:
Nájemní smlouva sjednána na 5 let s měsíčním nájemným
sjednaným ve výši 15.000 Kč a složenou kaucí ve výši 15.000
Kč. 
Maximální výše smluvní pokuty je v tomto případě 30.000
Kč. Po celou dobu nájemního vztahu už nikdy nemůže být
vyšší. 

Příklad 2: 
Nájemní smlouva sjednána na 6 měsíců s měsíčním nájmem
ve výši 15.000 Kč a složenou kaucí ve výši 15.000 Kč.
Maximální výše smluvní pokuty je 30.000 Kč.

V případě, že v průběhu 6 měsíčního nájemního vztahu
vyčerpáte maximální výši smluvní pokuty můžete se stejným
nájemcem uzavřít nový nájemní vztah. 
To ovšem neplatí pro prodloužení nájemní smlouvy
dodatkem. V dalším nájemním vztahu můžete opět uplatnit
smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč, pokud bude složená kauce
opět 15.000 Kč. Nájemní smlouva musí být plnohodnotně
ukončena a znovu uzavřena. Jinak by takové ujednání bylo
neplatné.

B
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Dalš í  aspekty  smluvní  pokuty

O co vás může smluvní pokuta připravit?
Chcete-li si zachovat nárok na náhradu škody a náhradu
nákladů, musíte si to v nájemní smlouvě výslovně sjednat,
jinak je nelze vymáhat.

C



3.
Příklad
dodatku o
smluvní
pokutě
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Přík lad dodatku o  smluvní  pokutě

a. ‚‚Smluvní strany se dohodly pro případ, že
bude nájemce v prodlení s úhradou
nájemného, záloh na služby, neuhrazené
jistoty, nedoplatcích za vyúčtované služby,
náhrad za způsobenou škodu, nákladů nebo
dalších sjednaných plateb souvisejících 
s touto smlouvou, že nájemce zaplatí
pronajímateli smluvní pokutu ve výši: XXX.XX
Kč (slovy XXXXXXXXX korun českých), a to za
každý započatý den prodlení.‘‘

Nestačí sjednat smluvní pokutu, ale také
její splatnost
Stejně důležité jako správné sjednání výše smluvní pokuty je
také termín její úhrady. V ujednání o možnosti využít institutu
smluvní pokuty by také mělo být obsaženo datum úhrady
smluvní pokuty. 
Jinak by také její splatnost mohla být v nekonečnu.  

Požaduje-li pronajímatel úhradu smluvní pokuty musí
nájemce k její úhradě vyzvat písemně doporučeným dopisem
zaslaným na adresu jeho trvalého bydliště, ve kterém mu určí
přiměřenou dobu na její úhradu.  
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Přík lad dodatku o  smluvní  pokutě

Teoreticky se také nabízí možnost postihnout nezaplacení
smluvní pokuty v dohodnutém termínu úrokem z prodlení.
Podle rozhodovací praxe soudů se ale domnívám, že byť by
to mohl být požadavek oprávněný, tak jeho praktické
prosazení není obvyklé. S tímto faktem je třeba také k
vymáhání zákonného úroky z prodlení přihlížet. 

Jiná praxe bude při rozhodování před rozhodcem, kde se
nálezy vydané rozhodci více kloní k názoru, že platí vše, co si
smluvní strany ujednaly, pokud to neodporuje zákonu.  

b. ‚‚Smluvní pokuta je splatná k prvnímu dni
měsíce následujícího po měsíci kdy nájemce
převezme výzvu k její úhradě, a to bankovním
převodem na účet pronajímatele uvedený 
v této smlouvě. Smluvní pokuta se považuje
za zaplacenou dnem připsání na účet
pronajímatele. V případě, že nebude smluvní
pokuta zaplacena v termínu sjednaném 
v odstavci a. je nájemce dále povinen uhradit
pronajímateli úrok z prodlení z dlužné částky,
a to ve výši zákonné sazby.‘‘
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Přík lad dodatku o  smluvní  pokutě

c. ‚‚Výše uvedená ujednání nevylučují právo
pronajímatele na úhradu nedoplatku za
nájem, služby a další neuhrazené platby
sjednané ve této smlouvě, stejně tak jako
právo na: zaplacení úroku z prodlení-      
 náhradu škody způsobené porušením
smluvní povinnosti sjednaných touto
smlouvou-       náhradu nákladů spojených s
poškozením pronajímané nemovitostí a jejího
vybavení-       náhradu nákladů na
vymalování, pokud tak neučinil nájemce před
předáním-       náhradu nákladů spojených s
vymáháním pohledávek za nájemci, včetně
nákladů na právní zastoupení a soudní
poplatky-       náhradu nákladů spojených s
uskladněním věcí nájemce a dalších blíže
nespecifikovaných pohledávek za nájemcem,
a to až do jejich skutečné výše.‘‘



3.
Osobní
názor na
závěr
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Osobní  názor  na závěr

Podle mého osobního názoru je novela o smluvní pokutě
právním kočkopsem, podle kterého se vlk nažral a koza
zůstala celá. Ujednání o smluvní pokutě může mít, na méně
informované nájemce, spíše psychologický než faktický
dopad. 

Jestliže nájemce neplatí nájem a služby, nebude platit ani
pokutu. Pronajímatel je tedy, tak jako tak, postaven před
volbu, zda bude či nebude vymáhat své pohledávky soudní
cestou. 

Z mého pohledu je třeba technologii nájmu nastavit tak, aby
měl pronajímatel dostatečně silné nástroje na to, jak v co
nejkratší době fakticky vystěhovat neplatícího nájemce. Dále
potřebuje nástroj k tomu jak efektivně a s co nejnižšími
náklady vymáhat své pohledávky. 
Smluvní pokuta ani jeden z těchto požadavků nesplňuje.  

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že je výrazně lepším
postupem požadovat úhradu jistoty v plné výši. V případě, že
nájemce nemá při podpisu nájemní smlouvy dostatek
finančních prostředků může při zahájení nájmu zaplatit jen
část jistoty a další část postupně splácet. 

Pronajímatel má jistotu v jistotě (kauci) a nesplacené závazky
může vymáhat v obecně platné promlčení lhůtě, která je
tříletá. 
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Osobní  názor  na závěr

Důležitější, než vymáhání nesplacených závazků by měla být
snaha zbavit se nespolehlivého nájemce v co nejkratší době 
s co nejmenšími ztrátami. Náklady na vymáhání dlužných
částek by mohly být v konečném důsledku vyšší než žalovaná
částka. Navíc s nejistotou, zda nájemce vůbec kdy něco
zaplatí. Zvlášť v případě, kdy nájemce vstoupí do procesu
oddlužení.


