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SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje  

Zpracovatel: 
Ministerstvo spravedlnosti ČR 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti: 
leden 2021 

 Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

Návrh zákona reaguje na případy exekučních řízení vedených proti nezletilým1 a čerstvě zletilým pro 
jejich dluhy z dětství. Tyto případy poukazují na zásadní nedostatky některých institutů občanského 
práva ve vztahu k nezletilým. Cílem návrhu zákona je zamezit nežádoucímu vzniku dětských dluhů 
změnou předpisů hmotného a procesního civilního práva, které by nově měly důsledněji reflektovat 
specifické postavení nezletilých v právních vztazích. Explicitněji se promítá ústavně a 
mezinárodněprávně normovaná zásada ochrany nezletilých. Významně se chce ve vztahu k právním 
jednáním nezletilého posílit role a odpovědnost rodiny, respektive zákonných zástupců, kteří zásadně 
nezletilého vychovávají a pečují o něj. Současně by nová úprava měla být praktičtější, 
předvídatelnější a v souladu s běžnými společenskými představami a praxí. Návrh zákona dále 
obsahuje dílčí opatření k prevenci nadměrného zadlužení fyzických osob – spotřebitelů obecně. 
Konkrétně chce návrh zákona především (1) omezit možnost vzniku peněžitých dluhů nezletilých (2) 
nastavit zvláštní hmotněprávní režim pro již vzniklé peněžité dluhy z právního jednání nezletilého, 
zejména pokud vzešly z právního jednání v zastoupení nebo se souhlasem zákonného zástupce, (3) 
omezit možnost vymáhání smluvní pokuty po nezletilých, zejména v případě nezletilých mladších 
patnácti let, (4) upravit deliktní způsobilost nezletilých mladších patnácti let, (5) posílit práva 
nezletilého v civilním soudním řízení a (6) upravit pro dlužníky-spotřebitele příznivější pořadí 
započítávání částečného plnění vnitřně strukturovaného peněžitého dluhu. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

Návrh by měl mít mírný pozitivní dopady na státní rozpočet. Návrh by měl znemožnit předlužení 
nezletilých, které v důsledku vede k oslabení ekonomické aktivity mladých dospělých, případně 
k jejich zaměstnaní v šedé ekonomice. Lze tak očekávat zvýšení daňových odvodů od osob, které by 
jinak zůstaly zatíženy dluhovým břemenem z dětství. Obdobně to platí i o navrhované změně 
započítávání částečného plnění. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

Navrhovaná právní úprava se mezinárodní konkurenceschopnosti ČR netýká.  

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Návrh by měl mít pozitivní dopady na podnikatelské prostředí posílením právní jistoty při jednání 
s nezletilými. Návrh dále zavádí výrazné rozšíření odpovědnosti zákonných zástupců za závazky 

 
1 Nezletilými se dále rozumí pouze ti nezletilí, kteří nenabyli plné svéprávnosti před osmnáctým rokem věku 
(rozhodnutím soudu nebo uzavřením manželství). V dokumentu se pro zjednodušení pojem nezletilý zásadně 
používá v tomto užším smyslu. 
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nezletilých, což by mělo zvýšit dobytnost konkrétních pohledávek.  
Změna započítávání částečného plnění bude mít rovněž spíše pozitivní dopady, spojené zejména se 
zlepšením možnosti dlužníků splácet své dluhy a zvýšením jejich motivace splácet. Předcházení 
excesivnímu zadlužení má pozitivní dopad na celou ekonomiku. Náklady mohou vzniknout zejména 
na straně finančních institucí, pokud přistoupí ke změnám v poskytování finančních produktů. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne  

Navrhovaná právní úprava je bez dopadu na územní samosprávné celky.  

3.5 Sociální dopady: Ano 

Předlužení a následný exekuční postih předluženého povinného jsou výrazně sociálně-rizikové jevy, 
které v důsledku mohou vést k sociálnímu vyloučení a na něj navázaným patologiím. V souvislosti 
se sociálním vyloučením a nadměrným zadlužením je zmiňována celá řada společensky 
destruktivních fenoménů: chudoba, nezaměstnanost, bezdomovectví, vznik závislostí nebo nárůst 
sebevražd a kriminality. Kromě obecné, zejména majetkové, kriminality se pak s předlužením pojí 
celá řada specifických trestných činů páchaných dlužníky (podvod, poškození věřitele, porušení 
povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku) i věřiteli (lichva, vydírání). 
Se všemi výše uvedenými sociálními problémy také vzniká množství navazujících nákladů státu. 
Těmi jsou například náklady na zdravotní péči, náklady na ústavní péči o děti, náklady na provoz 
azylových domů, náklady na prevenci a řešení kriminality nebo náklady na civilní a trestní soudní 
řízení.  
Návrh razantně omezuje, resp. téměř znemožňuje, možnost předlužení nezletilých. Ze statistik 
vyplývá, že s dluhy vzniklými v dětství se v současnosti potýkají tisíce až desítky tisíc občanů ČR, 
ačkoliv na jejich vznik mnohdy neměli žádný vliv. Návrh má proto výrazně pozitivní přímé i 
nepřímé sociální dopady. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ano 

Základním cílem návrhu je posílení prvků ochrany nezletilého v civilním hmotném právu. Návrh 
omezuje možnost nezletilého zadlužit se a rozšiřuje sféru majetkové odpovědnosti jeho zákonných 
zástupců. Lze tedy očekávat větší obezřetnost podnikatele při obchodním styku s nezletilým 
spotřebitelem a menší výskyt predátorských praktik cílených na tento segment obyvatelstva. 
Navrhovaná úprava započítávání částečného plnění míří specificky na spotřebitele. Předpokládá se 
řada pozitivních dopadů daných reálnou možností spotřebitele svůj dluh splatit, zejména jejich 
aktivní ekonomické zapojení, motivace ke splácení dluhu, předcházení sociálnímu vyloučení a 
dalším negativním jevům. 

3.7. Dopady na životní prostředí: Ne 

Navrhovaná právní úprava je zcela bez dopadu na životní prostředí. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

Navrhovaná právní úprava je bez dopadu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen 
a mužů. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 
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Navrhovaná právní úprava nemá dopady na výkon státní statistické služby. 

3.10 Korupční rizika: Ne 

Navrhovaná právní úprava je bez negativního dopadu na otázku korupce. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

Navrhovaná právní úprava je bez dopadu na bezpečnost nebo obranu státu.  
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Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace  

1. Důvod předložení a cíle 

1.1. Název 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

1.2. Definice problému  

1.2.1. Problém „dětských dluhů“ 
Předmětem intenzivní společenské debaty se v poslední době stal problém tzv. „dětských 
dlužníků“, tj. dětí, vůči kterým je vedeno exekuční řízení. Návrh na tento jev reaguje, jeho 
záběr je však širší. Jeho cílem je řešit obecnější problém „dětských dluhů“, tj. peněžních 
dluhů vzniklých před nabytím zletilosti dlužníka, který má několik úrovní a různé příčiny, a 
jehož je problém „dětských dlužníku“ pouze podmnožinou. Je třeba si totiž uvědomit, že 
exekuční řízení je v současnosti vedeno i proti desítkám tisíc dospělých občanů, kteří dluhy 
nabyli jako nezletilí, a že naopak vymáhání dluhů vzniklých v dětství po dosažení zletilosti je 
relativně typické.   

Podle dostupných údajů bylo k 1. 5. 2019 vedeno exekuční řízení proti 3476 nezletilým, 
z čehož přibližně dvě třetiny byly děti mladší 15 let. V exekuci je tedy v současnosti přibližně 
0,18 % všech nezletilých.  

 

Obr. 1: Počty nezletilých v exekuci (levý sloupec) a počet exekucí vedených vůči nezletilým 
(pravý sloupec). Rozdíl tvoří vícečetné exekuce vůči stejné osobě. 

Ačkoli se tento počet může jevit jako marginální, skutečný rozsah problému zastírá. Jak již 
bylo uvedeno, vznik dětského dluhu se časově neshoduje s jeho nárokováním u soudu a 
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vymáháním. Obecná promlčecí lhůta činí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tři roky, právo přiznané 
rozhodnutím orgánu veřejné moci se promlčí od deseti let ode dne, kdy mělo být rozhodnutí 
plněno. Nic proto věřiteli nebrání s vymáháním nároku čekat do zletilosti a počátku výdělečné 
činnosti nezletilého dlužníka.   

Statistiky dětských dlužníků také nezahrnují osoby, které dosáhly zletilosti, ačkoliv je proti 
nim stále vedeno exekuční řízení. Lze se domnívat, že se tyto osoby svých dluhů zbavují po 
dobu mnoha let. Lze také odhadovat, že nemalá, byť těžko kvantifikovatelná, část v 
současnosti vedených exekucí má také původ v nezaplacených půjčkách, které si dlužníci 
sjednali za účelem splacení svého dětského dluhu (tzv. „vyrážení klínu klínem“). S dětskými 
dluhy a jejich následky se potýkají desítky tisíc zletilých občanů ČR.   

 

 

Obr. 2 Procentuální podíl osob v dané věkové kategorii v exekuci. Data k 31. 12. 2017. Zdroj: 
Člověk v tísni. 
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Obr. 3: Počty starších nezletilých a mladých dospělých v exekuci (levý sloupec) a počet 
exekucí vedených vůči těmto osobám (pravý sloupec). Data z roku 2017.  

 

 

Obr. 4: Počty starších nezletilých a mladých dospělých v exekuci (levý sloupec) a počet 
exekucí vedených vůči těmto osobám (pravý sloupec). Data z roku 2019.  

 

Nezletilí, kterým vznikají nezvladatelné dluhy, jsou často, nikoli však výhradně, ze sociálně 
znevýhodněných poměrů. Jejich už tak nelehká životní a společenská situace, spojená typicky 
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s chudobou a nestabilním rodinným prostředím, je zhoršena existencí peněžních dluhů. Tyto 
dluhy pak často vznikají z důvodů, které dětem nelze spravedlivě přisuzovat. Situace, kdy za 
neřádný výkon rodičovským povinností vznikají povinnosti a dluhy dětem, je třeba mít za 
nemravné a je třeba je minimalizovat.  

Existence dětských dluhů je dána více faktory. Z faktického hlediska jsou původci dětských 
dlužníků jejich zákonní zástupci, kteří buď povinnost péče zanedbávají, nebo jsou sami 
v nelehké životní či sociální situaci. Ontologicky se tedy jedná o problém sociální, 
společenský, spojený především s problémy nižších sociálních tříd. Na druhou stranu je však 
nutno dodat, že vznik dětských dluhů je v rámci právního řádu možný. Dokonce lze mít za to, 
že česká právní úprava v určitých ohledech k relativně snadnému vzniku nežádoucích 
dětských dluhů nepřímo přispívá, respektive neobsahuje mechanismy, které by vznik 
takovýchto dluhů minimalizovaly či zapovídaly.  

Jak bude dále podrobně rozebráno, stávající právní úprava civilního práva týkající se právního 
jednání nezletilých a jejich pozice v občanském soudním řízení tedy v důsledku přispívá 
k nežádoucímu společenskému jevu vedení exekucí proti nezletilým i zletilým za dluhy 
vzniklé v dětství.  

1.2.1.1. Základní praktický problém – dětské dluhy a jejich obsahová typologie  
Typologie dluhů dětských dlužníků je různorodá. Obecně se v judikaturní praxi a literatuře2 
nejčastěji objevují následující kategorie situací: 

• Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. Do 30. 6. 2012 určoval zákon o místních 
poplatcích poplatníka bez ohledu na jeho věk. Tento stav byl nálezem Ústavního 
soudu Pl. ÚS 9/15 ze dne 8. srpna 2017 prohlášen za protiústavní. Novelou 
č. 266/2015 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2016 k osvobození od poplatku dětí v 
různých druzích ústavní péče, přechodu poplatkové povinnosti z nezletilého na jeho 
zákonného zástupce a se zpětnými účinky i k zavedení možnosti prominout poplatek z 
důvodu odstranění tvrdosti zákona.   

• Regulační poplatek za využití lékařské pohotovostní služby. Ústavní soud ve svém 
nálezu sp. zn. II. ÚS 728/15 ze dne 16. září 2015 dospěl k závěru, že je třeba při 
interpretaci zákona zvolit výklad příznivější vzhledem k zájmu nezletilého. Nebude-li 
tedy poplatek nezletilým dobrovolně zaplacen, neměl by být vymáhán vůči němu, ale 
vůči jeho zákonnému zástupci. 

• Nezaplacené jízdné a přirážky k jízdnému jsou předmětem řady nálezů Ústavního 
soudu (např. I. ÚS 1775/14, II. ÚS 1864/16, I. ÚS 3598/14, I. ÚS 864/16, I. ÚS 
2511/16). K tomuto typu dluhů se Ústavní soud vyjadřoval opakovaně. Z jeho nálezů 
především vyplývá, že z hmotněprávního hlediska může být za dluh v podobě přirážky 

 
2 Srov. Vlachová, A., Snížek, M. Typické dluhy nezletilých, Soukromé právo, Wolters Kluwer, 2018, číslo 10, s. 
2. 
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k jízdnému odpovědné i velmi mladé dítě (např. dvanáctileté – viz nález sp. zn. II. ÚS 
1019/08). Spojujícím rysem jednotlivých věcí je proto zejména namítání 
zmatečnostních vad v procesu před obecnými soudy, typicky nedostatečné zastoupení 
dítěte.  

Ze závěru obecné přípustnosti hmotněprávní odpovědnosti dítěte se částečně vymyká 
rozsáhlý nález sp. zn. I. ÚS 1775/14 ze dne 15. 2. 2017, který pregnantně vyjadřuje 
rozpor dětských dluhů s ústavními principy a mezinárodními závazky ČR a vyjadřuje 
názor, že odpovědnost za dluhy lze přenést na zákonné zástupce. Návod, jak toho lze 
dosáhnout v mezích podústavního práva, však nedává. Nález lze proto hodnotit jako 
apel na interpretační kreativitu obecných soudů při aplikaci práva v zájmu dosažení 
ústavně souladného cíle. 

• Smlouvy s mobilními operátory. Dluhy vzniklé ze smluv s operátory nejsou vymáhány 
přes soustavu obecných soudů, ale přes Český telekomunikační úřad. V těchto řízeních 
se nezletilí často objevovali, nicméně po identifikaci tohoto problému byla změněna 
rozhodovací praxe úřadu, která navázala povinnost plnění rodičů za dítě na jejich 
rodičovskou odpovědnost. V současné době již hlavní mobilní operátoři trvají na 
uzavření smlouvy se zákonným zástupcem, i přesto však v režimu nového občanského 
zákoníku uzavření obdobné smlouvy pod sankcí zdánlivosti podléhá schválení soudu. 

• Přechod nájmu. Jako další problematický dětský dluh bývají zmiňovány nájmy, které 
na dítě přešly v důsledku smrti předchozího nájemce. Ustanovení § 2279 občanského 
zákoníku totiž stanoví, že zemře-li nájemce (a nejde-li o společný nájem bytu 
manžely), přejde nájem na člena nájemcovy domácnosti, který v bytě žil ke dni smrti 
nájemce a nemá vlastní byt. Tato osoba zároveň může písemně oznámit pronajímateli, 
že v nájmu nehodlá pokračovat, přičemž dnem dojití oznámení pronajímateli její 
nájem zaniká. 

Nezletilý se proto může stát stranou nájemní smlouvy (jako nájemce) např. v případě 
smrti svých rodičů, při čemž půjde o situaci, kdy přechod nájmu ani není podmíněn 
souhlasem pronajímatele. V případě smrti pouze jednoho rodiče může pak nájem přejít 
na druhého rodiče a jeho dítě společně a nerozdílně, takže pak bude na uvážení 
pronajímatele, po kterém z těchto dvou nájemců by případné dlužné nájemné vymáhal.   

Výše uvedený přehled ukazuje, že některé z typických případů nežádoucího zadlužení 
nezletilých již byly vyřešeny judikaturou či pozdějšími změnami právních předpisů. Zároveň 
je však z konkrétních rozsudků patrno, že stávající právní úprava nezohledňuje v dostatečné 
míře specifika právních vztahů nezletilých a nepřispívá k jejich ochraně v právních vztazích.  

1.2.1.2. Specifický koncepční problém – nedostatečná reflexe zvláštního postavení dětí 
v právních vztazích  

Zásada ochrany nezletilých je v obecné právní úpravě svéprávnosti s ohledem na potřeby 
dnešní doby  promítnuta neúplně. Problematické je jak základní pravidlo nabývání 
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svéprávnosti, tak úprava smluvní pokuty, deliktní způsobilosti a postavení nezletilého 
v civilním soudním řízení. 

1.2.1.2.1. Obecné nabývání svéprávnosti (§ 31 občanského zákoníku) 
Podle základního pravidla obsaženého v § 31 občanského zákoníku se má se za to 
(vyvratitelná domněnka), že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k 
právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho 
věku. Podle této koncepce si tedy např. pětiletý nezletilý může koupit zmrzlinu, ale ne 
mobilní telefon, čtrnáctiletý nezletilý si může koupit mobilní telefon, ale ne motocykl, atd. Za 
předpokladu vyvrácení domněnky však lze dojít k různým závěrům o způsobilosti i při 
posuzování jednání dvou stejně starých nezletilých. Pokud by se tedy např. osoba právně 
jednající s nezletilým řídila judikaturou vymezující přiměřenou rozumovou a volní vyspělost 
nezletilých určitého věku ke konkrétní kupní smlouvě, stále lze způsobilost nezletilého k 
tomuto právnímu jednání zpochybnit odkazem na jeho individuální vyspělost a kupní 
smlouvu zneplatnit. 

V současnosti je v návaznosti na ustanovení § 31 svéprávnost posuzována systémem „buď, 
anebo“. Jestliže je dítě způsobilé k právnímu jednání, které odpovídá jeho rozumové a volní 
vyspělosti, dostává se fakticky do stejného režimu jako dospělý. Jestliže je tedy dvanáctileté 
dítě dostatečně rozumově vyspělé na uzavření přepravní smlouvy s dopravním podnikem, je 
zároveň dostatečně rozumově vyspělé nést odpovědnost za smlouvu jako celek, tedy i za 
přirážku k jízdnému v případě jízdy bez platné jízdenky (usnesení Ústavního soudu ze dne 4. 
prosince 2008 sp. zn. III. ÚS 1019/08). Jestliže naopak dítě není dostatečně rozumově 
vyspělé, je smlouva neplatná od počátku. 

Z komparativního hlediska je způsobilost nezletilého k jednáním každodenního života 
odpovídajícím rozumové vyspělosti standardní. Česká úprava je ovšem jedinečná v tom, že 
toto pravidlo stanoví jako výchozí základní pravidlo pro posouzení způsobilosti právně jednat, 
a ne jako pravidlo, které doplňuje obecné pravidlo nezpůsobilosti nezletilých nebo jejich 
omezené způsobilosti podmíněné souhlasem rodičů.  

Obecná úprava § 31 občanského zákoníku jak svým pojetím svéprávnosti jako způsobilosti 
k celku, tak vnímání dítěte způsobilého právně jednat jako osoby, která nevyžaduje jinou než 
obecnou zákonnou ochranu, nezohledňuje zájmy nezletilých v míře odpovídající současným 
společenským potřebám.  

1.2.1.2.2. Smluvní pokuta  
Smluvní pokuta je vedle uznání dluhu jedním ze způsobů utvrzení dluhu, tj. prostředek 
prevence nesplnění dluhu, který zároveň slouží k ulehčení procesní pozice věřitele. Smluvní 
pokuta je upravena v ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku. Tato ustanovení jsou z 
větší části dispozitivní. 

Smluvní pokuta je důsledek porušení smluvní povinnosti. Věřitel ji může požadovat bez 
zřetele k tomu, zda mu porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda. Zároveň ovšem věřitel 
nemá právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
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vztahuje. Na smluvní pokutu se proto nevztahují pravidla o náhradě škody způsobené 
porušením smlouvy. Smluvní pokuta má tzv. absolutně objektivní povahu, nelze se ji proto 
zprostit poukazem na nezavinění porušení povinnosti, a to ani v důsledku zásahu vyšší moci. 
Smluvní pokutu lze soudně moderovat pouze v případě nepřiměřenosti její výše, bez ohledu 
na osobní poměry dlužníka. 

Současný režim smluvní pokuty lze ve vztahu k nezletilým považovat za příliš přísný. 
Ačkoliv smluvní pokuta vykazuje výrazné podobnosti s náhradou škody (je považována za 
tzv. paušalizovanou náhradu škody), dítě proti ní nemá obrany. Jeho věk zároveň nehraje 
žádnou roli. Smluvní pokuty jsou častou příčinou vzniku dětských dlužníků, typicky pro 
nezaplacení jízdenky při jízdě hromadnou dopravou. 

1.2.1.2.3. Deliktní způsobilost 
Způsobilost k náhradě škody nezletilých (tzv. deliktní způsobilost) upravuje občanský 
zákoník ve svých ustanoveních § 2920 a 2921. Obecně platí, že nezletilý, který nenabyl plné 
svéprávnosti, nahradí způsobenou škodu, pokud byl způsobilý ovládnout své jednání a 
posoudit jeho následky. Společně a nerozdílně se škůdcem nahradí škodu i ten, kdo nad ním 
zanedbal náležitý dohled (např. rodič nebo školské zařízení). Není-li škůdce povinen k 
náhradě, nahradí poškozenému škodu ten, kdo nad škůdcem zanedbal dohled. 

Současnou úpravu deliktní způsobilosti lze mít za příliš přísnou ve vztahu k dětem mladším 
15 let. Do 15 let nemůže dítě spáchat trestný čin ani přestupek, je ovšem plně způsobilé k 
náhradě škody, a to i z nedbalosti, pokud bylo schopné ovládnout své jednání a posoudit jeho 
následky. Toto kritérium připouští i poměrně přísný výklad, např. dvanáctiletý by tak mohl 
být v plné výši odpovědný za škodu, pokud by si hrál ve stodole se sirkami a z nedbalosti ji 
zapálil, za podmínky, že by byl schopen ovládnout své jednání (nehrál si sirkami) a chápal 
jeho následky (že může způsobit značnou škodu). 

Široké pojetí odpovědnosti nezletilého tedy umožňuje zatížit i velmi mladého nezletilého 
dluhy, které není schopen ani v dospělosti splácet. Zároveň lze pozorovat, že tato situace 
nastává nejčastěji v sociálně slabých a nefunkčních rodinách, které finanční situaci dítěte 
nemohou nebo nechtějí řešit. Právo tak vytváří a prohlubuje dluhové pasti u osob, které za 
jejich dluhy často nelze vůbec vinit. 

Ačkoliv občanský zákoník umožňuje soudní moderaci náhrady škody, dle normy samé 
odpovídá nezletilý do plné výše (případně solidárně, pokud nad ním rodič zanedbal náležitý 
dohled.). Na jednání mladších dětí by však mělo být nahlíženo spíše jako na zásah vyšší moci 
a předmět pojištění. Tato úvaha je východiskem např. platné právní úpravy v Nizozemsku, 
kde je nezletilý do 14 let zcela deliktně nezpůsobilý a povinnost k náhradě škody dopadá na 
rodiče. 

1.2.1.2.4. Procesní úprava  
Úprava civilního procesu specifické postavení nezletilého příliš nezohledňuje. Ačkoliv podle 
ustanovení § 20 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský soudní řád“), může každý před soudem jako účastník samostatně právně 
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jednat (má tzv. procesní způsobilost) v tom rozsahu, v jakém je svéprávný, soudní praxe 
téměř bezvýhradně odmítá spojovat způsobilost k určitému hmotněprávnímu jednání 
s procesněprávní způsobilostí k navazujícímu řízení.3  

Některé instituty českého procesního práva jsou pak v případě nezletilých zjevně rizikové a 
jsou jednou z příčin současného množství dětských dlužníků. Zejména je vůči nezletilým 
přísný institut platebního rozkazu, který má při nepodání odporu do 15 dnů účinky 
pravomocného rozsudku, dále rozsudek pro zmeškání a rozsudek pro uznání v případě fikce 
uznání nároku při nevyjádření se na výzvu soudu nebo nedostavení se na jednání podle § 114b 
odst. 5 a 114c odst. 6 občanského soudního řádu.  

1.2.1.3. Specifický koncepční problém – nastavení autonomie nezletilého a nízký 
význam role zákonných zástupců 

Současná úprava svéprávnosti nedostatečně zohledňuje potřebu postupného „uvádění“ 
nezletilého do právních vztahů a napomáhání budování jeho nezávislosti, odpovědnosti a 
obecné zkušenosti ze strany jeho zákonných zástupců. Oproti tomu lze jako v nadbytečné 
míře limitující hodnotit navázání způsobilosti nezletilého právně jednat na ustanovení o 
správě jeho jmění zákonnými zástupci.4  

Společensky všeobecně uznávaný výchovný a usměrňující vliv rodiny pak nemá v právní 
rovině ekvivalent. Samostatné právní jednání dítěte podle platné úpravy není odvislé od 
chování jeho zákonných zástupců – ti mohou svým souhlasem pouze rozšířit sféru 
autonomního jednání dítěte (§ 32 občanského zákoníku), nemohou ho však nijak omezit. Tato 
koncepce pravděpodobně částečně vyplývá ze snahy občanskoprávní úpravy minulého režimu 
odpoutat rozhodování o způsobilosti nezletilého od rodiny a přenést ji na stát. Některé státy 
západní Evropy (Německo, Nizozemsko) naopak činí způsobilost nezletilého jednat zcela 
odvislou od přivolení jeho zákonných zástupců. 

Poměrně širokou autonomii dítěte (§ 31 občanského zákoníku) zásadně omezuje ustanovení 
§ 36 občanského zákoníku, podle kterého není nezletilý nikdy způsobilý jednat samostatně v 
těch záležitostech, k nimž by i jeho zákonný zástupce potřeboval přivolení soudu. Široký 
výčet těchto právních jednání je obsažen v ustanovení § 898 občanského zákoníku v rámci 
ustanovení o správě jmění dítěte. Souhlas soudu s jednáním zákonného zástupce ovšem 
primárně směřuje na ochranu dítěte před jeho zákonnými zástupci (kteří by mohli být 
v pokušení dítě, typicky dědice nebo dětského herce, „vytunelovat“).  

Rodiče obecně potřebují souhlas soudu k právnímu jednání za dítě, ledaže se jedná o běžné 
záležitosti, nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty. 
Souhlasu soudu je pak konkrétně třeba například k právnímu jednání, kterým dítě nabývá dar, 
dědictví nebo odkaz nikoli zanedbatelné majetkové hodnoty nebo uzavírá smlouvu zavazující 
k opětovnému dlouhodobému plnění. Tyto zákazy ovšem platí i pro samotného nezletilého, 

 
3 Viz např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 2775/2005). Obecnou omezenou procesní způsobilost 
nezletilých dovodil i Ústavní soud v nálezu sp. zn. I. ÚS 1041/14; body 43-45. 
4 Ustanovení § 36 ve spojení s § 898 občanského zákoníku. 
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což se jeví zejména u starších nezletilých, kteří mohou být od 15 let výdělečně činní, jako 
nepraktické. 

Nastavení shodného omezení autonomie nezletilého právně jednat s omezením možnosti jeho 
rodičů jednat v zastoupení nemá z komparativního hlediska obdobu. Lze se domnívat, že 
primárním účelem ustanovení § 36 občanského zákoníku bylo zabránit obcházení povinnosti 
rodičů vyžádat si souhlas soudu se závažnějším právním jednáním za dítě tím, že by udělili 
souhlas k tomuto jednání dítěti.  

1.2.1.4. Shrnutí problému „dětských dluhů“ 
V souhrnu může česká právní úprava nezletilé vystavovat nežádoucímu riziku poškození 
jejich práv a zájmů. Zásada ochrany nezletilých v rámci soukromoprávního styku přitom není 
uspokojivě dovozována ani dosavadní judikaturou.   

V kontextu mezinárodního srovnání česká úprava nabývání svéprávnosti představuje 
ojedinělé řešení. Česká koncepce, vzniklá patrně kompilací více inspiračních zdrojů, není 
koherentní a v některých ohledech působí nezamýšlené následky. I proto právní úprava 
odpovídá běžné představě o právním režimu jednání nezletilých jen částečně.   

Důsledky právní úpravy jsou potvrzovány mnoha případy projednávaných dětských dluhů. 
Druhotný sociální a ekonomický efekt, byť není dost dobře kvantifikovatelný, je nežádoucí. 
Existence dětských dluhů prohlubuje sociální vyčlenění, znesnadňuje dotčeným nezletilým 
vstup do dospělého života a v neposlední řadě ji lze obecně považovat za nemravnou.  

1.2.2. Problém započítávání částečného plnění na vnitřně strukturovaný peněžitý 
dluh 

Ministerstvo spravedlnosti dlouhodobě analyzuje dostupná data týkající se obecně 
zadluženosti českých domácností a možnosti předcházení excesivnímu zadlužení, potažmo 
úpadkovým situacím. Zejména u skupiny obyvatel s nižšími příjmy hrozí, že se prodlévající 
dlužník ocitne v tzv. dluhové pasti. Tu lze charakterizovat jako stav, v němž se jeho dluhy 
staly fakticky nesplatitelnými, neboť jejich celková výše (včetně příslušenství) roste rychleji, 
než jak ji dlužník je (nebo by byl) schopen uspokojovat ze svého majetku a svých příjmů.  

Vznik tohoto stavu může mít mnoho příčin. Na řadu z nich bylo již legislativně reagováno. 
Mezi nejvýznamnější kroky patří zejména přijetí zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském 
úvěru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebitelském úvěru“), který je 
účinný od 1. prosince 2016. Zákon obsahuje podrobnou regulaci pravidel poskytování 
spotřebitelských úvěrů, jejichž implementace by měla primárně zamezit poskytování úvěrů, u 
nichž je pravděpodobné, že spotřebitel nebude mít dostatek prostředků na jeho splácení. 
Zákon dále limitoval druh a výši sankcí, které může věřitel po spotřebiteli požadovat 
v souvislosti s jeho prodlením (§ 122). Výši příslušenství dále omezily změny exekučního a 
advokátního tarifu. Novelizace insolvenčního zákona provedená zákonem č. 31/2019 Sb. pak 
s účinností od 1. června 2019 zmírnila podmínky pro oddlužení a zpřístupnila jej širšímu 
okruhu osob. 
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Zda bude dlužník schopen vypořádat se s dluhem i v případě prodlení a v jakém časovém 
horizontu k tomu dojde, závisí na řadě subjektivních a objektivních faktorů. Významnou roli 
hraje zejména výše dluhu, včetně výše sankcí za prodlení, a majetkové poměry dlužníka, 
respektive výše částky, již může splácet. Neméně významnou roli hraje též způsob, jakým 
bude plnění poskytované dlužníkem započítáváno vůči celkové dlužné částce. 

Otázka možné cenové regulace spotřebitelských úvěrů byla opakovaně diskutována na vládní 
i parlamentní úrovni. V roce 2019 byly předloženy dva poslanecké návrhy na toto téma (ST 
337, ST 380), obdobné návrhy se objevily též v roce 2013 a v roce 2016. Vláda k těmto 
iniciativám opakovaně zaujala negativní stanovisko. To se obecně zakládá na přesvědčení o 
neefektivnosti takového opatření. Naopak je i ze strany neziskového sektoru (např. Člověk 
v tísni, Poradna při finanční tísni, Sdružení českých spotřebitelů) poukazováno na řadu 
negativních dopadů, které by regulace mohla přinést. Tato problematiky tedy nebude v tomto 
materiálu dále zkoumána. Obecným nástrojem proti přemrštěným cenám (nejen 
spotřebitelských úvěrů) zůstávají ustanovení občanského zákoníku o lichvě, neúměrném 
zkrácení a dobrých mravech. Podle dosavadní judikatury dobrým mravům odporuje výše 
úroků, která podstatně přesahuje úrokovou míru v době jejich sjednání obvyklou, stanovenou 
zejména s přihlédnutím k nejvyšším úrokovým sazbám uplatňovaným bankami při 
poskytování úvěrů nebo půjček (rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 12. 2004, sp. zn. 
21 Cdo 1484/2004). V konkrétních případech může být akceptovatelný dvojnásobek až 
čtyřnásobek takové úrokové míry (viz tamtéž). 

Jak již bylo uvedeno výše, zákon o spotřebitelském úvěru přinesl také omezení stran sankcí, 
které může věřitel po spotřebiteli požadovat, je-li spotřebitel v prodlení. Podle § 122 zákon o 
spotřebitelském úvěru může věřitel požadovat: a) náhradu účelně vynaložených nákladů, které 
mu vznikly v souvislosti s prodlením spotřebitele, b) úroky z prodlení a c) smluvní pokutu. 
Úroky z prodlení jakožto zákonem předvídanou majetkovou sankci může věřitel požadovat 
pouze v zákonné výši.5 Ke dni 1. 7. 2019 tato výše činila 10 % p. a. Pokud jde o smluvní 
pokutu, zákon stanoví, že uplatněná smluvní pokuta nesmí přesáhnout 0,1 % denně z částky, 
ohledně níž je spotřebitel v prodlení, je-li spotřebitel v prodlení s plněním povinnosti peněžité 
povahy. Dále je zde obsaženo několik výjimek týkajících se případů, kdy je absolutní výše 
smluvní pokuty nízká. Omezena je i celková výše uplatněných smluvních pokut, a to 
polovinou celkové výše spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200.000,- Kč. Judikatura 
ke starému občanskému zákoníku připouštěla sjednat smluvní pokutu za prodlení s placením 
peněžitého dluhu tak, aby byla závislá (mimo jiné) na době, po kterou trvá porušení smluvní 
povinnosti, tedy se stejnou konstrukcí jako úrok z prodlení (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu 
ČR ze dne 26. 1. 1999, sp. zn. 29 Cdo 2495/98)6. Na rozdíl od úroku z prodlení není smluvní 
pokuta příslušenstvím pohledávky podle § 513 občanského zákoníku. Jedná se o samostatný 

 
5 Ustanovení § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 
uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a 
fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích. 
6 Na rozdíl od stávající právní úpravy v občanském zákoníku nebylo v občanskoprávních vztazích možné sjednat 
jinou výši úroku z prodlení, než jakou stanovil prováděcí právní předpis. 
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majetkový nárok, který je z hlediska vnitřní struktury dluhu považován za jistinu a při 
prodlení může být také dále úročen úrokem z prodlení. 

Posledním zkoumaným faktorem je způsob započítávání částečného plnění na vnitřně 
strukturovaný peněžitý dluh. Obecně platí, že pro dlužníka je nejvýhodnější snižovat tu část 
dluhu, která má dominantní podíl na měsíčním přírůstku příslušenství, tedy zpravidla jistinu. 
Věřitel naopak bude mít (zpravidla) zájem na tom, aby se nejprve umořovaly ty části dluhu, 
které již další přírůstek negenerují, a části přírůstek generující byly uspokojeny až naposledy. 
Jestliže však příjem dlužníka nepostačuje na úhradu tohoto přírůstku, nedochází ani ke 
snižování hlavní části dluhu, čímž se dlužník ocitá v tzv. dluhové pasti. Čelit tomuto efektu 
může dlužník (je-li spotřebitel i bez ohledu na odlišné smluvní ujednání) svým aktivním 
jednáním, tj. určením pořadí podle modelu prvně uvedeného; v takovém případě se však podle 
stávající právní úpravy úročí i příslušenství dluhu.7 Toto „beneficium“ dlužníka nemusí však 
ve všech případech vést k rychlejšímu umoření dluhu – naopak. Pokud je dlužník schopen 
splácet jen nižší částky, uvrhne ho tato volba do dluhové pasti. 

 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Níže je stručně představena základní soukromoprávní úprava týkající se  (1) svéprávnosti 
nezletilých a (2) započítávání částečného plnění na vnitřně strukturovaný peněžitý dluh.   

1.3.1. Právní úprava obecné svéprávnosti nezletilých 
Právní úprava svéprávnosti nezletilých je obsažena v § 31 a násl. občanského zákoníku.  

Výchozí pravidlo pro svéprávnost nezletilých je obsaženo v § 31 občanského zákoníku. Podle 
něj se má se za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním 
jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. 

Ustanovení § 31 občanského zákoníku odpovídá textaci § 9 dříve platného občanského 
zákoníku z roku 1964, kterou ovšem doplňuje o vyvratitelnou domněnku. Základní pravidlo 
§ 31 občanského zákoníku ovšem nově doplňuje řada dalších doplňujících pravidel. 

Podle § 32 občanského zákoníku může dále udělit zákonný zástupce nezletilému ve shodě se 
zvyklostmi soukromého života souhlas k určitému právnímu jednání nebo k dosažení určitého 
účelu a v mezích tohoto souhlasu je nezletilý schopen sám právně jednat, pokud to není 
zákonem zvlášť zakázáno; souhlas může být následně omezen i vzat zpět. Zvláštní souhlas, ke 
kterému musí přivolit soud, upravuje § 33 občanského zákoníku. Podle něj může zákonný 
zástupce udělit nezletilému souhlas k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k 
jiné obdobné výdělečné činnosti, v rámci kterého se nezletilý stává způsobilý k jednáním, jež 
jsou s touto činností spojena. 

 
7 To neplatí u bagatelních dluhů, u kterých by úročení vysokých nákladů spojených s uplatněním pohledávky 
vedlo k podstatnému navýšení dluhu. 
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Ustanovení § 34 a 35 občanského zákoníku se týkají závislé práce nezletilých starších a 
mladších patnácti let. Závislá práce nezletilých mladších než patnáct let nebo nezletilých, 
kteří neukončili povinnou školní docházku, je zakázána. Tito nezletilí mohou vykonávat jen 
uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek stanovených jiným 
právním předpisem (§ 121 násl. zákona o zaměstnanosti). Nezletilý starší patnácti let se 
v mezích zvláštních předpisů může zavázat k výkonu závislé práce, jako den nástupu do práce 
nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní 
docházku.  

Konečně podle § 36 občanského zákoníku nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, není 
nikdy, bez ohledu na obsah ostatních ustanovení, způsobilý jednat samostatně v těch 
záležitostech, v nichž by i jeho zákonný zástupce potřeboval přivolení soudu. Tato právní 
jednání jsou popsána v § 898 občanského zákoníku v rámci ustanovení o péči o jmění dítěte 
(viz níže). 

1.3.2. Právní úprava jednání za nezletilého a správy jeho jmění 
Právní úprava jednání za nezletilého a správy jeho jmění je obsažena v § 892 a násl. 
občanského zákoníku. 

Podle § 892 občanského zákoníku rodiče mají povinnost a právo zastupovat dítě při právních 
jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče zastupují dítě společně, jednat však může 
každý z nich. Rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a 
dítětem nebo mezi dětmi týchž rodičů. V takovém případě jmenuje soud dítěti opatrovníka. 

Peče o jmění dítěte je součástí rodičovské odpovědnosti s tím, že § 896 občanského zákoníku 
explicitně stanoví, že rodiče mají povinnost pečovat o jmění dítěte jako řádní hospodáři. 
Jestliže tak nečiní, musí společně a nerozdílně nahradit dítěti škodu. 

Podle § 898 občanského zákoníku k právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího 
jmění dítěte nebo jednotlivé součásti tohoto jmění, potřebují rodiče k dispozici s tímto jměním 
souhlas soudu, ledaže se jedná o běžné záležitosti, nebo o záležitosti sice výjimečné, ale 
týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty. 

Souhlasu soudu je třeba zejména k právnímu jednání, kterým dítě nabývá nemovitou věc nebo 
její část a kterým s ní nakládá, zatěžuje majetek jako celek nebo jeho nikoli nepodstatnou část, 
nabývá dar, dědictví nebo odkaz nikoli zanedbatelné majetkové hodnoty, nebo takový dar, 
dědictví nebo odkaz odmítá, nebo takový dar nebo dar představující nikoli nepodstatnou část 
jeho majetku poskytuje, nebo uzavírá smlouvu zavazující k opětovnému dlouhodobému 
plnění, smlouvu úvěrovou nebo obdobnou, nebo smlouvu týkající se bydlení, zejména nájmu.  

K právnímu jednání rodiče, k němuž schází potřebný souhlas soudu, se podle § 898 odst. 3 
občanského zákoníku nepřihlíží. 

1.3.3. Právní úprava smluvní pokuty 
Právní úprava smluvní pokuty je obsažena v § 2048 a násl. občanského zákoníku. 
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Podle občanského § 2048 občanského zákoníku 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. 

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený. Věřitel však ztrácí právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke 
kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

Ustanovení § 2051 občanského zákoníku pak stanoví, že 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. 

Podle § 2052 občanského zákoníku se ustanovení o smluvní pokutě použijí i na pokutu 
stanovenou pro porušení smluvní povinnosti právním předpisem (penále).8 

1.3.4. Právní úprava deliktní způsobilosti  
Právní úprava deliktní způsobilosti je obsažena v § 2920 a 2921 občanského zákoníku. 

Podle § 2920 občanského zákoníku nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, nebo ten, kdo 
je stižen duševní poruchou, nahradí způsobenou škodu, pokud byl způsobilý ovládnout své 
jednání a posoudit jeho následky; poškozenému náleží náhrada škody i tehdy, nebránil-li se 
škůdci ze šetrnosti k němu.  

Nebyl-li nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, nebo ten, kdo je stižen duševní poruchou, 
způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, má poškozený právo na náhradu, 
je-li to spravedlivé se zřetelem k majetkovým poměrům škůdce a poškozeného. 

Podle § 2920 občanského zákoníku společně a nerozdílně se škůdcem nahradí škodu i ten, 
kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Není-li škůdce povinen k náhradě, nahradí 
poškozenému škodu ten, kdo nad škůdcem zanedbal dohled. 

1.3.5. Právní úprava procesních předpisů 
Občanský soudní řád upravující průběh sporného civilního řízení obsahuje pouze minimální 
množství ustanovení týkajících se nezletilých. Ustanovení § 20 občanského soudního řádu 
sice říká, že každý může před soudem jako účastník samostatně právně jednat (má procesní 
způsobilost) v tom rozsahu, v jakém je svéprávný. Toto navázání procesní způsobilosti na 
hmotněprávní způsobilost však v praxi není funkční – soudy téměř bezvýhradně odmítají 
nezletilým procesní způsobilost přiznat. 

 
8 Povahu penále mají i přirážky k jízdnému při jízdě bez platné jízdenky v prostředcích hromadné dopravy. 
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Ustanovení § 22 občanského soudního řádu dále stanoví, že fyzická osoba, která nemůže před 
soudem jednat samostatně, musí být zastoupena svým zákonným zástupcem nebo 
opatrovníkem. Podle § 23 občanského soudního řádu může dále předseda senátu rozhodnout, 
vyžadují-li to okolnosti případu, že fyzická osoba, která není plně svéprávná, musí být v řízení 
zastoupena svým zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, i když jde o věc, v níž by jinak 
mohla jednat samostatně. 

Posledním relevantním ustanovením občanského soudního řádu týkajícím se nezletilých je 
jeho § 100 odst. 3, podle kterého v řízení, jehož účastníkem je nezletilé dítě, které je schopno 
formulovat své názory, soud postupuje tak, aby byl zjištěn jeho názor ve věci.  

Názor nezletilého dítěte soud zjistí výslechem dítěte, ve výjimečných případech může soud 
názor dítěte zjistit též prostřednictvím jeho zástupce, znaleckého posudku nebo příslušného 
orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Výslech dítěte může soud provést i bez přítomnosti 
dalších osob, lze-li očekávat, že by jejich přítomnost mohla ovlivnit dítě tak, že by nevyjádřilo 
svůj skutečný názor; přítomnost důvěrníka dítěte, který není jeho zákonným zástupcem a o 
jehož účast u výslechu dítě požádá, může soud vyloučit jen tehdy, je-li jeho přítomností 
mařen účel výslechu. K názoru dítěte soud přihlíží s přihlédnutím k jeho věku a rozumové 
vyspělosti. 

1.3.6. Právní úprava započítávání částečného plnění na vnitřně strukturovaný 
peněžitý dluh 

Stávající právní úprava započítávání částečného plnění na příslušenství pohledávky 
a na jistinu je obsažena v ustanovení § 1932 občanského zákoníku. Pravidlo dopadá na 
případy, kdy má dlužník plnit peněžitý dluh (tj. dluh již splatný, případně nesplatný, je-li 
splatnost stanovena v jeho prospěch), který má několik složek a je třeba určit, která z nich 
bude dlužníkovým částečným plněním zapravena. 

Obecným pravidlem při započítávání u vnitřně strukturovaných dluhů je pořadí (1) již určené 
náklady spojené s uplatněním pohledávky, (2) úroky z prodlení, (3) úroky a nakonec (4) 
jistina.  

Není-li ujednáno jinak, může dlužník nezávisle na vůli věřitele určit pořadí jiné. Pokud chce 
však plnit nejprve na jistinu, úročí se náklady i úroky. 

V podnikatelsko-spotřebitelských vztazích dále platí, že ujednání, která zbavují spotřebitele 
jeho práva určit, který závazek (zde ve smyslu „dluh“) má být poskytnutým plněním 
přednostně uhrazen, jsou neplatná [viz § 1814 písm. l) občanského zákoníku].  

Občanský zákoník z roku 1964 výslovné pravidlo pro započítávání plnění na více dluhů 
včetně přednostního započtení na příslušenství a možnost dlužníka určit plněný dluh původně 
obsahoval v ustanovení § 73, které bylo dnem 31. 12. 1991 zrušeno bez náhrady. Dřívější 
úprava ustanovení § 330 obchodního zákoníku podpůrně stanovila prioritu započtení na úroky 
a teprve poté na jistinu. Současně se však obchodní zákoník přiklonil k raritnímu pojetí, podle 
něhož je při započtení částečného plnění rozhodující určení dlužníka, jemuž věřitel nemůže 
odporovat. V občanskoprávních vztazích se při absenci výslovné úpravy v období od 1. 1. 
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1992 do 31. 12. 2013 s poukazem na princip jednoty soukromého práva taktéž judikatorně 
dovozovala možnost dlužníka určit plněnou složku dluhu a priorita plnění na příslušenství při 
nedostatku takového určení (viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 10. 2010, 
sp. zn. 33 Cdo 1598/2009). Ve vztazích se spotřebitelem bylo navíc ujednání vylučující právo 
spotřebitele určit, která z části dluhu bude uhrazena přednostně, označeno jako zneužívající, a 
tudíž absolutně neplatné (viz usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 9. února 2011, sp. zn. Pl. 
ÚS 1/10, bod 42). 

Nový občanský zákoník tedy navázal na dosud platné pravidlo, avšak jej modifikoval v tom 
směru, že přednostním plněním na jistinu je aktivováno úročení příslušenství. Oproti právní 
úpravě účinné před 1. lednem 2014 došlo ke znatelnému posílení postavení věřitele. Ve 
vztazích se spotřebiteli je možno konstatovat snížení ochrany před předlužením, neboť na 
jednu stranu bylo zachováno právo prioritizovat nejtíživější část dluhu [viz § 1814 písm. l) 
občanského zákoníku], na druhou stranu § 1932 odst. 2 občanského zákoníku pro dlužníka 
příznivé důsledky tohoto postupu minimalizoval, v některých případech dokonce pro dlužníka 
tento postup méně výhodný. 

1.4. Popis vybraných zahraničních právních úprav ve vztahu k problematice 
nabývání svéprávnosti 

Níže je podán přehled vybraných úprav svéprávnosti a deliktní způsobilosti v šesti zemích 
kontinentálního systému práva (v případě Francie je popsána pouze svéprávnost). Ve všech 
těchto zemích je zletilost a plná svéprávnost vztažena k věku 18 let nebo k dřívější 
emancipaci. 

1.4.1. Německo 
Základním právním předpisem upravujícím soukromoprávní vztahy ve Spolkové republice 
Německo je občanský zákoník („Bürgerliches Gesetzbuch“, dále jen „BGB“) z roku 1900. 
BGB obsahuje relevantní úpravu svéprávnosti nezletilých (§ 104 a násl. BGB), deliktní 
způsobilosti nezletilých (§ 828 a násl. BGB) a omezené dluhové odpovědnosti předlužených 
nezletilých (§ 1629a BGB). 

Svéprávnost nezletilých 
Německá právní úprava svéprávnosti vychází z kombinace věkových hranic určujících míru 
způsobilosti dítěte k právnímu jednání a pravidel pro kontrolu tohoto právního jednání jeho 
zákonným zástupcem.   

Do 7 let je podle § 104 BGB dítě zcela nezpůsobilé k právnímu jednání. Za takovéto malé dítě 
jednají rodiče, případně dítě vystupuje jako jejich tzv. posel. Děti ve věku mezi 7 a 18 lety 
jsou částečně svéprávné a mohou právně jednat se souhlasem svého zákonného zástupce s 
výjimkou jednání, které jsou výlučně v jejich prospěch, a jednání, ve kterých nezletilý plní 
kapesným, tj. prostředky, které mu byly uděleny rodiči k tomuto účelu nebo k volnému 
nakládání. 

Speciální výjimku dále tvoří případy analogické k § 33 českého občanského zákoníku, kdy 
zákonný zástupce zmocní dítě se souhlasem soudu k samostatnému provozování výdělečné 
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činnosti. Nezletilý je pak v této sféře plně svéprávný s výjimkou právních jednání, k nimž by i 
zákonný zástupce potřeboval souhlas soudu.  

Deliktní způsobilost 
Způsobilost nezletilých k náhradě škody je v BGB upravena kuse. Specifická pravidla jsou 
obsažena v § 828 a 829 BGB. Nezletilý mladší 7 let je zcela deliktně nezpůsobilý. Nezletilý 
starší 7 let a mladší 10 let neodpovídá za neúmyslnou škodu způsobenou motorovým 
vozidlem nebo vlakem. Starší nezletilí pak odpovídají, pokud dokážou rozpoznat svou 
odpovědnost při páchání škody. 

Za škodu nezletilý odpovídá, i pokud by nebyl odpovědný podle výše uvedených pravidel, 
pokud nelze náhradu škody vymoci od osob, které zanedbaly náležitý dohled (které jinak mají 
obecnou povinnost k náhradě škody), pokud to dovolují jeho majetkové poměry. 

Omezení dluhové odpovědnosti nezletilých 
Omezení odpovědnosti nezletilých za dluhy, které vznikly na základě právních jednání 
učiněných jejich rodiči v zastoupení nebo na základě právních jednání nezletilého, ke kterým 
dali rodiče souhlas, je obsaženo v § 1629a BGB.  

Tento paragraf byl do BGB zaveden v roce 1998 v reakci na rozsudek německého 
Spolkového ústavního soudu z roku 1986. Na předlužené jmění nezletilého dluhy, které 
vznikly na základě výše uvedených právních jednání (samostatné právní jednání nezletilého 
ostatně dluhy v praxi vytvořit ani nemůže), se podle něj de facto hledí jako na předlužené 
dědictví, které na nezletilého napadlo dovršením jeho zletilosti. BGB proto i odkazuje na 
analogické použití ustavení dědického práva, která upravují námitky věřitelům, atd.  

1.4.2. Polsko 
Základním soukromoprávním předpisem v Polsku je občanský zákoník z roku 1964 („Kodeks 
cywilny“ dále jen „KC“). Svéprávnost je v KC upravena obecně společně pro nezletilé a 
osoby omezené na svéprávnosti. Níže uvedené shrnutí obsahuje pouze ty části ustanovení, 
které se týkají nezletilých. 

Svéprávnost nezletilých 
Podle článku 13 KC jsou osoby mladší 13 let nesvéprávné. Pokud ovšem právně jednají v 
běžné záležitosti každodenního života, je toto právní jednání platné okamžikem splnění, 
pokud jim právní jednání nepůsobí újmu.  

Podle článků 15 a 17 KC nezletilí starší 13 let jednají, pokud zákon nestanoví jinak, se 
souhlasem zákonného zástupce ve všech záležitostech, kde se zavazují k povinnostem nebo 
nakládají svými právy. Druhá strana právního jednání nemůže namítat neplatnost smlouvy  z 
důvodu neudělení souhlasu, může však stanovit termín, do kterého musí nezletilý souhlas 
obdržet. Pokud tato lhůta uplyne, není právním jednáním vázán. 
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Podle článků 20 a 21 KC může dále osoba starší 13 let právně jednat v každodenních 
záležitostech odpovídajících jejímu věku a volně nakládat se svými příjmy, pokud to nezakáže 
opatrovnický soud. 

Deliktní způsobilost 
Podle článku 426 KC není nezletilý mladší 13 let odpovědný za škodu. Za škodu způsobenou 
osobou, která není odpovědná za škodu, odpovídá podle článku 427 KC osoba, která nad ní 
zanedbala náležitý dohled. Podle čl. 428 KC pak může poškozený žádat náhradu škody i po 
neodpovědném škůdci pokud to vyžaduje společenský zájem, zejména pokud je mezi nimi 
značný majetkový nepoměr. 

1.4.3. Maďarsko 
Nový maďarský občanský zákoník (zákon V/2013, dále jen „MOZ“) vstoupil v účinnost 
počátkem roku 2014. MOZ je dělen do sedmi knih. Svéprávnost nezletilých a deliktní 
způsobilost upravuje nezávisle v § 2:10 a násl. MOZ a v § 6:544 MOZ. Ustanovení o 
svéprávnosti zároveň zahrnují ustanovení o jednání zákonného zástupce za dítě. 

Svéprávnost nezletilých 
Podle § 2:13 MOZ je nezletilý mladší 14 let nezpůsobilý právně jednat. Nezletilý starší 14 let 
je omezeně svéprávný a jedná v mezích souhlasu svého zákonného zástupce, s výjimkou 
taxativně vymezených okruhů právních jednání. Těmi jsou: 

• prohlášení osobní povahy tam, kde to stanoví zákon, 
• smlouvy v běžných záležitostech každodenního života, 
• jednání, kterými nakládá s příjmy nebo se zavazuje do výše těchto příjmů, 
• smlouvy, které jsou pouze ku prospěchu nezletilého, 
• darování v mezích rozumnosti. 

Právní jednání nezletilých mladších 14 let jsou neplatná, fikce platnosti však nastává, pokud 
již bylo plněno v rámci smlouvy bez větších dopadů běžně uzavírané nezletilými (§ 2:14 
MOZ).  

Jednání za nezletilého 
Ustanovení § 2:15 MOZ vyčleňuje některá právní jednání, ke kterým zákonný zástupce 
potřebuje souhlas veřejného opatrovníka. Jedná se například o odmítnutí dědictví, dispozice s 
nemovitostmi nebo dispozice s většími částkami. Souhlasu veřejného opatrovníka však není 
třeba k zatížení nemovitosti ve prospěch dárce nemovitosti.   

Právní jednání za nezletilého, kterým je darováno, vzniká závazek k povinnostem bez 
protiplnění nebo se vzdává práva bez protiplnění, je neplatný. To platí i pro souhlas 
zákonného zástupce s těmito právními jednáními. 
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Deliktní způsobilost 
Deliktní způsobilost nezletilých (a duševně postižených) je upravena v 6:544 a násl. MOZ. 
Osoba, která není schopna pochopit následky svého protiprávního činu, za něj neodpovídá. 
Zákonný zástupce nebo osoba, které byla taková osoba svěřena, za její čin odpovídá, pokud 
neprokáže, že nezanedbal/a své povinnosti. Je-li osob odpovědných za čin neodpovědné 
osoby více, odpovídají společně a nerozdílně. 

I neodpovědná osoba odpovídá v případě, že nelze přičíst jejímu zákonnému zástupci nebo 
osobě, které byla svěřena, odpovědnost a je to spravedlivé vzhledem k okolnostem případu a 
majetkovým poměrům stran. 

Společně a nerozdílně odpovídají odpovědný nezletilý škůdce a osoba, která mu byla 
jmenována jako opatrovník, pokud poškozený prokáže, že tato osoba vědomě porušila své 
povinnosti. 

1.4.4. Nizozemsko 
Soukromoprávní vztahy upravuje v Nizozemském království občanský zákoník („Burgerlijk 
Wetboek“, dále jen „BW“), který je poměrně nedávnou kodifikací z roku 1992. BW se skládá 
z 10 knih, které v souhrnu čítají kolem 3000 článků. 

Svéprávnost nezletilých 
BW obsahuje obecnou úpravu svéprávnosti mladistvých v článcích 1:233 a 1:234 první knihy 
BW. Ty stanoví, že pokud zákon nestanoví jinak, mají nezletilí způsobilost právně jednat 
svým jménem pouze se souhlasem zákonného zástupce. Tento souhlas může být udělen jen ke 
konkrétnímu právnímu jednání nebo k právním jednáním v rámci jasně vymezeného cíle. V 
případě právního jednání běžně samostatně činěného mladistvými určitého věku platí zákonná 
domněnka souhlasu zákonného zástupce.   

Deliktní způsobilost 
Způsobilost nezletilých k protiprávním činům je upravena v článcích 6:164 a 6:169 BW. Děti 
mladší 14 let jsou zcela deliktně nezpůsobilé. Zákonní zástupci za protiprávní jednání dítěte 
odpovídají, pokud by dítě odpovídalo, kdyby čin spáchalo jako zletilé. Za protiprávní jednání 
dítěte staršího 14 a mladšího 16 let zákonní zástupci odpovídají, s výjimkou případů, kdy jim 
nelze klást za vinu, že jednání dítěte nezabránili. Starší děti odpovídají shodně s dospělými. 

1.4.5. Francie 
Podle francouzského občanského zákoníku („Code Civil“, dále jen „CC“) je nezletilý obecně 
nesvéprávný. Ve všech jednáních občanského života, s výjimkou těch kde zákon nebo obyčej 
říká, že může jednat samostatně, ho zastupuje zákonný zástupce (čl. 388-1-1 CC).   

V případě, že nezletilý jedná samostatně, nemůže neplatnost tohoto jednání namítat druhá 
strana ani ji nemůže vyslovit soud z úřední povinnosti (s výjimkou nejzávažnějších 
zakázaných právních jednání – actes interdit). Napadat právní jednání nezletilého může jeho 
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zákonný zástupce, ve většině případů však musí prokázat, že nezletilému byla způsobena 
újma. To platí například pro právní jednání běžného každodenního života (actes de la vie 
courante). Naopak u některých právních jednání, které mohou významně ohrozit majetek 
nezletilého, se uplatní relativní neplatnost vždy i bez prokázání vzniku újmy (actes graves – 
např. zápůjčka, vzdání se práva nebo zcizení nemovitosti). 

1.4.6. Rusko 
Hlavním soukromoprávním kodexem v Ruské federaci je občanský zákoník Ruské federace 
(Graždanskij kodex Rossijskoj Federacii, dále jen „GK“), který nahradil starý občanský 
zákoník RSFSR z roku 1964. Přechod probíhal ve čtyřech fázích, které postupně vstoupily v 
účinnost 1. ledna 1995, 1. března 1996, 26. listopadu 2001 a 18. prosince 2006. 

Svéprávnost a deliktní způsobilost nezletilých je upravena jednotně a vychází ze základního 
dělení na režim dětí mladších 14 let (upravený v čl. 28 GK) a starších 14 let (upravený v čl. 
26 GK). 

Svéprávnost a deliktní způsobilost nezletilých mladších 14 let 
Za děti mladší 14 let jednají jejich zákonní zástupci s výjimkou vypočtených okruhů právních 
jednání. Ty se vztahují pouze na děti starší 6 let (které jsou tak zcela nesvéprávné). Okruhy 
právních jednání, ve kterých může jednat nezletilý ve věku 6-14 let samostatně, jsou (1)  
drobná právní jednání každodenního života, (2) právní jednání výlučně k prospěchu 
nezletilého, které nemají povinnou formu veřejné listiny nebo vyžadují státní osvědčení a (3) 
dispozice kapesným. 

Odpovědnost za dluhy z právních i protiprávních jednání osob mladších 14 let mají jejich 
zákonní zástupci, pokud neprokáží, že vznik dluhu jim nelze klást za vinu. 

Svéprávnost a deliktní způsobilost nezletilých starších 14 let 
Nesvéprávní nezletilí starší 14 a mladší 18 let jednání v mezích souhlasu svého zákonného 
zástupce. Okruhy právních jednání, ve kterých mohou tito nezletilí jednat samostatně, 
zahrnují: 

• právní jednání, kterými nakládají se svými příjmy (tuto možnost lze soudně omezit na 
žádost rodičů), 

• právní jednání, kterými vykonávají svá autorská práva, 
• právní jednání, kterými ukládají prostředky do úvěrových institucí a nakládají s nimi, 
• právní jednání, která mohou samostatně činit i osoby mladší 14 let. 

Od 16 let věku se také může nezletilý stát členem družstva. 

Nezletilý odpovídá za dluhy z právních jednání v souladu s výše uvedenými pravidly. Stejně 
tak plně odpovídá za své protiprávní jednání. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBEJG4ZGG)



23 

1.4.7. Závěr 
Z komparativního srovnání vyplývá, že zatímco úprava deliktní způsobilosti je v občanském 
zákoníku koncepčně srovnatelná s úpravou v zahraničních civilních kodexech (ačkoliv ji lze 
vzhledem k mladším nezletilým ve srovnání hodnotit jako relativně přísnou), česká koncepce 
nabývání svéprávnosti je zcela ojedinělá.  

Téměř všechny zkoumané zahraniční civilní kodexy totiž jako základní pravidlo pro právní 
jednání nezletilého obsahují buďto jeho úplnou nesvéprávnost, nebo způsobilost jednat pouze 
v mezích souhlasu jeho zákonných zástupců. Toto pojetí pak v dílčích okruzích právních 
jednání cizí zákoníky výslovně prolamují, a to zásadně ve shodné míře. Typickým příkladem 
je jednání výlučně ve prospěch dítěte nebo jednání v každodenní záležitosti běžného života, 
která odpovídá rozumové vyspělosti dítěte. 

Česká úprava svéprávnosti nezletilých je oproti zahraničí vystavěna přesně opačně. Dílčí 
pravidlo (způsobilost k věku odpovídajícím právním jednáním) je pravidlo základní, naopak 
základní pravidlo (souhlas rodičů s právním jednáním) je pravidlem dílčím. Nadto česká 
právní úprava neobsahuje bližší vymezení okruhů dovolených právních jednání a musí být 
dovozováno judikaturou (například způsobilost k právnímu jednání, které je dítěti pouze 
k prospěchu – viz usnesení Nejvyššího soudu 30 Cdo 3321/2008 ze dne 24. 3. 2010 nebo 
rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 1005/99 ze dne 13. září 2001).  

1.5. Popis vybraných zahraničních právních úprav ve vztahu k problematice 
započítávání částečného plnění na vnitřně strukturovaný peněžitý dluh 

1.5.1. Obecné pravidlo 
Zahraniční právní úpravy stanovují pořadí plnění na jednotlivé dílčí složky peněžitého dluhu, 
od něhož se nelze odchýlit bez souhlasu věřitele (resp. v rozporu s jeho vůlí). Pokud jde o 
dané pořadí, je převažující koncepce, podle níž se plnění započte nejprve na náklady, poté na 
úroky a nakonec na jistinu. Tak je tomu kupříkladu v Německu, kde má věřitel právo 
odmítnout plnění v rozporu s tímto zákonem stanoveným pořadím (§ 367 BGB). Obdobné 
pořadí zápočtu včetně možnosti věřitele plnění v rozporu s tímto pořadím odmítnout se 
vyskytuje v Rakousku (§ 1416 rakouského občanského zákoníku), Nizozemsku (čl. 6:44 
nizozemského BW), Itálii (čl. 1194 Codice civile), Portugalsku (čl. 785 Código civil) a 
Québecu (čl. 1571). Ve Švýcarsku může dlužník na jistinu započítat své částečné plnění, jen 
není-li v prodlení s plněním na úroky a náklady (čl. 85 Droit des obligations), částečné plnění 
se na úroky započítává před jistinou rovněž ve Francii (čl. 1343-1 francouzského CC) a ve 
Španělsku (čl. 1173 Código civil). Obdobně v Polsku (čl. 451 poleského KC).  

Pravidlo, podle něhož se v případě peněžitých dluhů započítává částečné plnění nejprve na 
náklady, poté na úroky a nakonec na jistinu, ledaže věřitel určí jinak, bylo shledáno v Evropě 
jako natolik převažující, že bylo rovněž převzato do Principů evropského smluvního práva (čl. 
7:109) a návrhu Společného referenčního rámce (čl. III. – 2:110). 
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1.5.2. Zvláštní pravidla 
Některé zahraniční právní řády oproti tuzemské úpravě stanovují určité odchylky od pořadí 
započítávání pohledávek za účelem ochrany spotřebitele. Tak kupříkladu v Německu je pro 
účely prodlení dlužníka s plněním plateb na základě smlouvy o spotřebitelském úvěru 
stanoveno, že se platby započítávají nejprve na náklady soudního sporu, poté na jistinu 
a nakonec na úroky (§ 497 odst. 3 německého BGB). Obdobná odchylka je obsažena také 
v estonské úpravě spotřebitelského úvěru (§ 415 Võlaõigusseadus – Law of Obligations Act).  

Na Slovensku byla vedle úpravy aplikovatelné pro obchodní závazkové vztahy, která 
odpovídá někdejšímu ustanovení § 330 obchodního zákoníku, přijata s účinností od 1. 1. 2008 
novela občanského zákoníku (zákonem č. 568/2007 Z.z.), podle níž se při částečném plnění 
peněžitého dluhu plnění dlužníka započítává nejprve na jistinu a poté na úroky, neurčí-li 
dlužník jinak (§ 566 odst. 2). Jakkoli však bylo toto pravidlo zakotveno do občanského 
zákoníku, uplatní se s ohledem na dualitu obchodněprávních a občanskoprávních závazků 
především ve vztazích se spotřebitelem.  

Ve Francii odchylku od obecné úpravy obsahuje článek 1343-5 CC, který umožňuje soudu 
rozhodnout, že se platby započtou nejprve na jistinu. Jde o jeden z prostředků ochrany 
dlužníka v odůvodněných případech, které mají pomoci překonat jeho finanční potíže.  

Odchylku pro situaci vyznačující se neschopností dlužníka plnit své dluhy obsahuje i český 
insolvenční zákon, který v ustanovení § 165 odst. 4 stanoví, že není-li dále stanoveno jinak, 
plnění poskytnuté věřiteli po rozhodnutí o úpadku postupem podle tohoto zákona k 
uspokojení jeho pohledávky se započte nejprve na jistinu, pak na úroky, poté na úroky z 
prodlení a nakonec na náklady spojené s uplatněním pohledávky. Přičemž úroky splatné až po 
rozhodnutí o úpadku se v insolvenčním řízení zásadně neuspokojují (§ 170). 

1.5.3. Závěr 
S ohledem na výše uvedený přehled lze shrnout, že stávající česká úprava ve shodě se 
zahraničními úpravami a dosavadní tradicí stanovuje obdobné podpůrné pořadí započítávání 
částečného plnění na jednotlivé složky peněžitého dluhu. Se standardními evropskými 
pravidly se však rozchází v tom ohledu, že připouští, aby dlužník jednostranně určil, na kterou 
složku dluhu plní, aniž by tomu věřitel mohl odporovat. Možnost volby dlužníka je přitom 
doplněna neobvyklým pravidlem, jehož účelem je limitovat jeho možnost omezit placením na 
jistinu nabíhající úrok, a tím se na úkor věřitele příliš zvýhodnit.9 

1.6. Identifikace dotčených subjektů 
Dotčenými subjekty jsou primárně nezletilé děti, které nenabyly plné svéprávnosti a dále 
jejich zákonní zástupci. Druhotně budou navrhovanou právní úpravou dotčeni potenciální 
kontrahenti s nezletilými, zejména podnikatelé.  

 
9 Srov. J. Šilhán in Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). 
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 944. 
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Ve vztahu k započítávání částečného plnění na vnitřně strukturovaný peněžitý dluh jsou 
dotčenými subjekty dlužníci a věřitelé z peněžitých dluhů obecně.  

1.7. Popis cílového stavu 
V korelaci k identifikovaným problémům jsou cíli navrhovaného zákona především zvýšení 
ochrany dětí v právních vztazích, posílení role zákonných zástupců při právním jednání 
nezletilých. Dále se chce zdůraznit výchovnou funkci úpravy a zajistit její vyšší právní jistotu. 
Celkově se chce předcházet vzniku dětských dluhů.  

Ve vztahu k problému započítávání částečného plnění na vnitřně strukturovaný peněžitý dluh 
je cílem umožnit dlužníkům, zejména dlužníkům s nízkým příjmem, splatit svůj dluh 
v přiměřené době a bez jeho násobného navyšování. 

Veškeré obecné i specifické cíle jsou v souladu s právním řádem České republiky, jakož i s 
právem evropským. 

1.7.1. Ochrana nezletilých v právním styku 
Ochrana nezletilých je hlavním a zastřešujícím principem zamýšlené regulace. Podle čl. 32 
odst. 1 věty druhé Listiny základních práv a svobod je zvláštní ochrana dětí a mladistvých 
zaručena. Podle § 3 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku nikdo nesmí pro nedostatek věku, 
rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět nedůvodnou újmu. Stejně tak je ochrana 
dětí vyjádřena v množství mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. Z těch 
jsou nejdůležitější Úmluva o právech dítěte10 a Evropská úmluva o výkonu práv dětí, které 
jako hlavní hledisko zdůrazňují tzv. nejlepší zájem dítěte.11 

Ochranou nezletilých v civilněprávním kontextu je třeba rozumět snahu zamezit vzniku 
právních povinností nezletilých, které by svou povahou nebo tvrdostí neodpovídaly jejich 
věku, zkušenostem nebo rozumovým schopnostem, případně zmírňovat jejich dopady 
hmotným a procesním právem. 

1.6.1.1. Změna obecného režimu nabývání svéprávnosti 
Jedním ze specifických cílů směřujícím k vyšší ochraně nezletilých je i změna základního 
režimu nabývání svéprávnosti nezletilými. Cílem je upravit stávající režim tak, aby byl 
vnitřně nerozporný, funkční a praktický vzhledem k potřebám současnosti. Úprava 
svéprávnosti nezletilých by měla zásadně zamezit vzniku problematických situací zadlužení 
nezletilých. 

1.6.1.2. Limitace výše možných dluhů vzniklých z právních jednání nezletilého 
Cílem návrhu je omezit možnost vymáhání peněžitých dluhů z právního (nikoliv 
protiprávního) jednání nezletilého. Chce se tak zajistit, aby člověk k okamžiku nabytí 

 
10 Pro účely Úmluvy se dítětem rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž 
se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve (Článek 1). 
11 Čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte a 1 odst. 2 Evropské úmluvy o výkonu práv dětí. 
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zletilosti byl bez dluhů, aby zásadně nevstupoval do dospělého života zatížen. Při plnění 
tohoto cíle je třeba současně dbát na zájmy třetích stran. Ochrany věřitelů lze dosáhnout 
současně s posílením role zákonných zástupců při právním jednání nezletilých. 

1.6.1.3. Limitace odpovědnosti nezletilých 
V oblasti způsobilosti k protiprávnímu jednání se chce zohlednit faktickou typickou 
nemajetnou nezletilých škůdců, především těch mladších 15 let. Je třeba reflektovat, že vedle 
omezené rozumové a volní vyspělosti, je standardně nezletilý zcela závislý (sociálně i 
finančně) na svých rodičích (zákonných zástupcích). Po nezletilém nelze spravedlivě 
požadovat, aby hradil škodu, když nemá z čeho. Nadto limitovaná schopnost komplexního 
domýšlení důsledků jednání (daná mimo jiné jeho nezkušeností) je u nezletilého principiálně, 
respektive je třeba ji v zájmu nezletilého předpokládat.   

Cílem je promítnout do právního řádu společenskou skutečnost, že za jednání svých dětí 
(mladších 15 let) mají nést odpovědnost zásadně a primárně jejich zákonní zástupci, kteří mají 
rodičovskou odpovědnost (případně jiné osoby, které zanedbaly náležitý dohled).  

Obdobně jako k odpovědnosti za škodu se chce přistoupit k povinnosti nezletilých plnit 
smluvní pokutu. 

1.6.1.4. Posílení ochrany práv nezletilého v civilním soudním řízení  
Chce se silněji v civilním soudním řízení reflektovat specifické postavení nezletilých. 
Záměrem je předcházet negativním důsledkům, které mohou být způsobeny nezapojením či 
neinformováním nezletilého o řízení, jehož je účastníkem. V praxi se ukazuje, že zastoupení 
nezletilého jeho zákonným zástupcem nepředstavuje dostatečnou ochranu jeho práv a zájmů.  

Zavedením výjimek v použití vybraných procesních institutů (vydávání platebních rozkazů, 
rozsudky pro zmeškání a pro uznání) vůči nezletilému se jeho ochrana zásadně posune. Ve 
velké míře se také předejde vedení exekučních řízení vůči nezletilým.  

1.6.2. Korekce šíře samostatného právního jednání nezletilého a reflektování pozice 
zákonného zástupce  

Nezletilému by mělo být umožněno vstupovat do právních vztahů a osvojovat si tak základní 
dovednosti pro budoucí právní styky. Zejména je v tomto ohledu důležité, aby jednání 
nezletilého nemělo potenciálně fatální negativní důsledky. V takovém případě totiž lze 
předpokládat, že do své zletilosti bude nezletilý sám právně jednat minimálně. Mělo by proto 
být zákonným zástupcům nezletilého umožněno jeho právní jednání korigovat a aprobovat. 
Rodiče by měli mít možnost výchovně usměrňovat nezletilého a tím ho zároveň chránit. 
V návaznosti na to by ovšem také měli odpovídat za případné negativní dopady jimi 
schváleného jednání, zejména pokud je na nich mladý nezletilý materiálně závislý. 

Čím je nezletilý starší, tím více se jeho rozumová a volní vyspělost blíží dospělé plně 
svéprávné osobě. Logicky by se tak obdobně měla rozšiřovat sféra jednání, která může 
nezletilý činit samostatně. Zároveň by se ovšem ekvivalentně měl rozšiřovat i rozsah jeho 
osobní odpovědnosti. 
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Nezletilý je svébytnou osobou, k jejíž vůli by mělo být přihlíženo. Úprava jeho svéprávnosti a 
odpovědnosti by neměla mít za následek, že s ním nikdo nebude chtít právně jednat. To platí 
zejména, pokud je materiálně nezávislý na svých zákonných zástupcích (nezletilý se může 
zavázat k závislé práci po ukončení školní docházky od 15 let věku). 

1.7.2. Posílení právní jistoty a zajištění proporcionální ochrany třetích osob 
Právní úprava jednání a odpovědnosti nezletilých by měla být jednoznačná a srozumitelná. 
Obě strany právního jednání by si měly být jisté, v jakém režimu se nezletilý nachází a jaká je 
jeho případná odpovědnost. Stejně tak by (například pro účely pojištění) mělo být 
jednoznačně vymezeno postavení nezletilého, pokud se dopustí protiprávního jednání. 

Jestliže právní úprava určitým způsobem zvýhodňuje nezletilé jako jednu ze stran právního 
vztahu vzniklého na základě právního nebo protiprávního jednání, logicky tím také určitým 
způsobem omezuje druhou stranu tohoto vztahu, tj. věřitele nebo poškozené. Měla by tak 
ovšem činit šetrně s přihlédnutím k jejich oprávněným zájmům. 

1.7.3. Započítávání částečného plnění na vnitřně strukturovaný peněžitý dluh 
Právní úprava by měla motivovat dlužníka k plnění jeho dluhu, především možností 
dosáhnout splnění dluhu v přiměřené době. Nárůst dluhu zejména vlivem příslušenství by 
neměl vést k situaci, v níž bude plnící dlužník po nepřiměřeně dlouhou dobu zavázán věřiteli 
splácet částky výrazně přesahující samotnou jistinu. Současně by neměla být snížena 
dostupnost finančních produktů. 

2. Návrh variant řešení a jejich přínosy a náklady (zápory) 
Na základní úrovni je možné vymezit tři varianty. Obligátně bude věnována pozornost 
variantě nulové, která předpokládá zachování stávajícího stavu bez využití legislativních či 
nelegislativních nástrojů. V rámci nulové varianty se pozornost věnuje samostatně jednak 
tématu dětských dluhů, jednak tématu započítávání částečného plnění na vnitřně 
strukturovaný peněžitý dluh. 

Další tři varianty pak spočívají v přístupu aktivním. Jedna cesta (varianta I), jak se k některým 
vymezeným problémům postavit, je cesta nelegislativních opatření, druhou možností 
(varianty II a III) je pak zásah prostřednictvím změn právního předpisu. Varianty I a II se 
týkají pouze řešení dětských dluhů. 

Varianta III, týkající se zásahů do obecné právní úpravy nabývání svéprávnosti, je rozebírána 
podrobněji a je též dále členěna. 

V rámci varianty III je tak zpracováno, analyzování a hodnoceno šest věcných oblastí, které je 
třeba s ohledem na definici cílů řešit. K těmto oblastem jsou pak podřazeny v úvahu 
přicházející varianty řešení (tedy fakticky subvarianty varianty III). Pro přehlednost jsou též 
přímo u jednotlivých variant a subvariant uvedeny jejich přínosy a náklady, tedy jejich 
společenská, ekonomická či právní pozitiva a negativa, včetně případných rizik. 
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2.1 Nulová varianta  
Nulová varianta spočívá v zachování stávajícího stavu bez činění kroků k odstranění či 
umenšení vymezených problémů. V rámci nulové varianty lze toliko obecně vést polemiku, 
zda je identifikovaný problém natolik rozsáhlý a zásadní, že vyžaduje řešení na úrovni vládní 
iniciativy.  

2.1.1. Nulová varianta – dětské dluhy 
Jak bylo řečeno již v úvodu, problém dětských dluhů sice není problémem masovým, který by 
plošně zasahoval celou společnost, přesto je však zásadní, jelikož negativně dopadá zejména 
na děti ze sociálně slabých rodin. V nízkopříjmových a sociálně znevýhodněných skupinách 
obyvatel jde přitom naopak o jev častý, obvykle spojený s finančními problémy zákonných 
zástupců. Dětské dluhy jsou jednou z příčin současného množství vedených exekucí v České 
republice. Zvýšená potřeba ochrany nezletilých v právním styku je proto společensky, mravně 
i sociálně nezbytná. 

Z hlediska dětských dluhů by bylo v případě nulové varianty nutno vyčkat, zda se řešení 
situace nevyvine v rámci rozhodovací praxe soudů či v revizi přístupu věřitelů (oprávněných) 
k nezletilým dlužníkům (povinným).  

Co se týče problému nedostatečné ochrany dětí v soukromoprávním styku a malého vlivu 
zákonných zástupců, je třeba akcentovat, že stávající právní stav platí v zásadě více než 50 let. 
Bylo by tedy možné se domnívat, že úprava je relativně zažitá a osvědčená. Přitom je třeba 
vzít v potaz, že běžná představa o právním jednání nezletilého se může značně lišit od 
skutečné právní kvalifikace (např. nelimitovaná odpovědnost za škodu), která tak na praxi a 
praktické potřeby příliš nenapadá. Dále lze zohlednit nastalý společenský vývoj, díky kterému 
je nezletilý stále častěji vystaven možnosti kontraktace (jako spotřebitel) a s ní spojeným 
rizikům.   

Přínosy  
Vzhledem k identifikovaným problémům nelze nulovou variantu považovat za přínosnou. 

Náklady (negativa a rizika)  
Zachování stávajícího stavu je třeba mít za nežádoucí. Popsané problémy nejsou řešitelné 
výkladově. Dostupná judikatura naopak ukazuje, že v otázkách právního jednání nezletilých 
panuje právní nejistota. Sama právní úprava umožňuje velmi široké a tedy nepředvídatelné 
možnosti a způsoby aplikace. Takový stav je nevhodný jak pro nezletilé, tak pro jejich 
potenciální věřitele.    

Neprovedení žádných změn by znamenalo rezignaci na zavedení účinné a efektivní prevence 
ohrožení právních zájmů nezletilých. 
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2.1.2. Nulová varianta – započítávání částečného plnění na vnitřně strukturovaný 
peněžitý dluh 

Nulová varianta spočívá v zachování stávajícího stavu a z něho vyplývajících problémů, které 
se týkají jak obecného pravidla započítávání, tak i volby dlužníka plnit na jistinu. Dopady 
stávajícího řešení jsou níže demonstrovány na modelových příkladech, které se odlišují podle 
majetkových poměrů dlužníka, respektive jeho schopnosti dluh v určité výši splácet. 

Modelové příklady v rámci stávající právní úpravy 
Model A – „běžný dluh“ 

Věřitel má za dlužníkem pohledávku ve výši 50.000,- Kč z titulu běžného spotřebitelského 
úvěru, úroková sazba smluvního úroku činí 10 % p. a. Započten je roční smluvní úrok. Úrok 
z prodlení činí 10 % p. a., smluvní pokuta 0,1 % denně (max. 0,5x50.000,- Kč / 200.000,- 
Kč). Vzhledem k omezení sankcí zákonem o spotřebitelském úvěru, předpokládáme jejich 
uložení v maximální možné výši. Smluvní pokuta s konstrukcí úroku z prodlení má 
v modelových příkladech pořadí stejné jako úrok z prodlení. Úročí-li se úroky, úročí se i 
smluvní pokuta. Náklady spojené s uplatněním pohledávky činí 10.000,- Kč. 

Příklad I: Měsíční splátka činí 5.000,- Kč. 

Příklad II: Měsíční splátka činí 2.000,- Kč. 

Příklad III: Měsíční splátka činí 1.500,- Kč. 

Příklad IV: Měsíční splátka činí 1.400,- Kč. 

 

 
Zdroj: MSp 

Příklad I: Dlužník měsíčně splácí 5.000,- Kč. V grafu je znázorněn postup podle obecného 
pravidla (§ 1932 odst. 1 občanského zákoníku – „NÚpÚSp“) a volba dlužníka plnit nejprve na 
jistinu (§ 1932 odst. 2 občanského zákoníku – „ÚročenoJNÚpÚSp“). Jak v případě postupu 
podle obecného pravidla, tak v případě postupu podle zvláštního pravidla, hradí dlužník více, 
než činí měsíční přírůstek dluhu. V případě uplatnění obecného pravidla, splatí svůj dluh zcela 
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za 17 měsíců; celkem uhradí 85.136,- Kč. V případě postupu podle odstavce 2, dojde ke 
splacení o měsíc dříve; dlužník uhradí celkem 80.224,- Kč. 

 

 
Zdroj: MSp 

Příklad II: Dlužník měsíčně splácí 2.000,- Kč. Při této měsíční splátce dluh v obou 
případech ještě nějakou dobu narůstá. Dluh se začíná snižovat až po 18, respektive 19 
splátkách. V případě uplatnění obecného pravidla, splatí svůj dluh zcela za 57 měsíců; celkem 
uhradí 114.509,- Kč. V případě postupu podle odstavce 2, dojde ke splacení za 65 měsíců; 
celkem uhradí 131.524,- Kč. V daném případě již tedy pravidlo podle § 1932 odst. 2 
občanského zákoníku dlužníkovi ku prospěchu nebude, naopak by znamenalo zvýšení dluhu a 
prodloužení doby splácení. 

 
Zdroj: MSp 

Příklad III: Dlužník měsíčně splácí 1.500,- Kč. Při této měsíční splátce dluh v obou 
případech ještě nějakou dobu narůstá. Dluh se začíná snižovat až po 19, respektive 32 
splátkách. V případě uplatnění obecného pravidla, splatí svůj dluh zcela za 68 měsíců; celkem 
uhradí 130.486,- Kč. V případě postupu podle odstavce 2, dojde ke splacení k 1. 9. 2032; 
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celkem uhradí cca 247.000,- Kč. V daném případě pravidlo podle § 1932 odst. 2 občanského 
zákoníku dlužníkovi výrazně přitíží. 

 

 
Zdroj: MSp 

Příklad IV: Dlužník splácí 1.400,- Kč. Pokud by dlužník mohl splácet méně než 1.500,- Kč, 
splatí podle prvního pravidla svůj dluh zcela za 97 měsíců; celkem uhradí 136.635,- Kč. Podle 
druhého pravidla svůj dluh prakticky nikdy nesplatí – úročení zbylých částí dluhu způsobí 
jako významný přírůstek. 

Model B – „bagatelní dluh“ 

Věřitel má za dlužníkem pohledávku ve výši 5.000,- Kč z titulu běžného spotřebitelského 
úvěru, úroková sazba smluvního úroku činí 40 % p. a. Započten je roční smluvní úrok. Úrok 
z prodlení činí 10 % p. a., smluvní pokuta 0,1 % denně (max. 0,5x50.000,- Kč / 200.000,- 
Kč). Vzhledem k omezení sankcí zákonem o spotřebitelském úvěru, předpokládáme jejich 
uložení v maximální možné výši. Smluvní pokuta s konstrukcí úroku z prodlení má 
v modelových příkladech pořadí stejné jako úrok z prodlení. Úročí-li se úroky, úročí se i 
smluvní pokuta. Náklady spojené s uplatněním pohledávky činí 10.000,- Kč. 

Příklad: Měsíční splátka činí 1.400,- Kč. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBEJG4ZGG)



32 

 
Zdroj: Msp 

Příklad: Jak je patrno z grafu, v případě bagatelního dluhu nebude mít změna pořadí 
započítávání výrazný vliv. V důsledku úročení ostatních složek dluhu (zejm. nákladů, které 
dvojnásobně přesahují jistinu), by byla volba dlužníka plnit na jistinu nevýhodná. 

Model C – vysoký dluh 

Věřitel má za dlužníkem pohledávku ve výši 90.000,- Kč z titulu běžného spotřebitelského 
úvěru, úroková sazba smluvního úroku činí 15 % p. a. Započten je roční smluvní úrok. Úrok 
z prodlení činí 10 % p. a., smluvní pokuta 0,1 % denně (max. 0,5x50.000,- Kč / 200.000,- 
Kč). Vzhledem k omezení sankcí zákonem o spotřebitelském úvěru, předpokládáme jejich 
uložení v maximální možné výši. Smluvní pokuta s konstrukcí úroku z prodlení má 
v modelových příkladech pořadí stejné jako úrok z prodlení. Úročí-li se úroky, úročí se i 
smluvní pokuta. Náklady spojené s uplatněním pohledávky činí 30.000,- Kč. 

Příklad: Měsíční splátka činí 3.000,- Kč. 

 
Příklad: U poměrně vysokého dluhu (90.000,- Kč), s poměrně vysokými náklady řízení 
(30.000,- Kč) je patrný rozdíl mezi obecným pravidlem a volbou dlužníka. Při měsíční splátce 
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3.000,- Kč vede úročení ostatních služek dluhu k jeho exponenciálnímu růstu a de facto 
k nemožnosti dlužníka dluh splatit. 

Přínosy 
Výhodu této varianty lze spatřovat v zachování stávajícího právního stavu. Nebylo by nutné 
vynaložit žádné náklady související se změnou právní úpravy. Právní úprava, pokud jde o 
následky volby plnění přednostně na jistinu, je však účinná od roku 2014; nelze tedy hovořit o 
přínosu spočívajícím v zachování zažité právní úpravy. Existenci stávajícího pravidla lze 
zdůvodňovat primární odpovědností dlužníka za prodlení. Násobné přeplacení jistiny lze 
vnímat jako satisfakci věřitele, který ztrácí možnost užívat jistinu. 

Náklady (negativa a rizika) 
Nulová varianta spočívá v neřešení identifikovaného problému, tedy nadměrného zadlužování 
obyvatelstva. Stávající právní stav znamená pro dlužníky s nízkými příjmy násobné navýšení 
jejich dluhu, jakož i doby, po kterou budou muset svůj dluh splácet. To vyvolává vysoké 
riziko upadnutí do dluhové pasti a řadu negativních jevů s tím souvisejících, jak bylo popsáno 
v úvodu. 

Negativně pak lze hodnotit zejména dopady pravidla upraveného v druhém odstavci. Jak pro 
věřitele, tak pro dlužníka je obtížné odhadnout, zda je v daném případě pravidlo v jejich 
prospěch, či nikoliv. Prospěšné pro dlužníka může být především v případě, kdy je schopen 
velmi rychle umořit celou jistiny. Pokud tomu tak není, úročení zbylých složek dluhu 
v případě nízkých splátek znamená vstup do dluhové pasti. Ustanovení tedy působí značně 
matoucím dojmem pro své adresáty. 

2.2 Varianta I – nelegislativní opatření 
Varianta I spočívá v přijetí nelegislativních opatření. Varianta I je zpracována pouze ve 
vztahu k otázce dětských dluhů. 

Nelegislativní řešení stojí na úvaze, že současné sociální problémy a negativní vliv stávající 
legislativy lze řešit či mírnit bez zásahů do právních předpisů. Je však třeba předznamenat, že 
varianta nelegislativního řešení je aplikovatelná pouze v omezené míře. 

Subvarianta 2.2.A Zvyšování finanční gramotnosti 
Prvním z nabízejících se nelegislativních řešení je financování a metodická podpora obecného 
zvyšování finanční gramotnosti nezletilých. Výuka finanční gramotnosti je povinnou součástí 
vzdělávání na základních školách. Jednotný je však jen souhrn znalostí a dovedností, kterých 
by žáci měli dosáhnout. Cestu k tomuto cíli pak školy volí dle vlastního uvážení – např. 
začleněním do „tradičních“ předmětů, zařazením nového předmětu či výukou v rámci tzv. 
projektových dnů. Výuka finanční gramotnosti a její efektivita je tedy v praxi velmi 
různorodá. Už to je důvodem, proč se toto řešení jeví jako neefektivní. Hlavním důvodem je 
však samotná povaha finanční gramotnosti a její schopnost (respektive neschopnost) zabránit 
vzniku nezletilých dlužníků.   
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Finanční gramotnost je jednou ze základních oblastí ochrany spotřebitele na finančním trhu. 
Lze ji definovat jako soubor znalostí a dovedností ohledně financí a jejich správě. Míra 
finanční gramotnosti se pak odvíjí od porozumění a schopnosti aplikovat tyto znalosti a 
dovednosti v souvislostech a v konkrétních životních situacích. Většina těchto dovedností se 
dá naučit, finanční gramotnost však ovlivňuje řada nekognitivních faktorů (přístup 
k penězům, sebedůvěra, praktické zkušenosti apod.), které nelze ovlivnit formálním 
vzdělávacím procesem. V této souvislosti je opět třeba zmínit, že většina nezletilých dlužníků 
pochází ze sociálně slabých a chudých rodin.  

Nejčastějšími původci dluhů nezletilých jsou jejich zákonní zástupci, kteří buď zanedbávají 
svou povinnost péče, nebo se sami nacházejí v tíživé životní situaci. Jestliže je dítě například 
přistiženo při jízdě bez platné jízdenky, protože mu rodiče nezaplatili jízdenku, a následně za 
něj v důsledku nedostatku finančních prostředků nezaplatí ani penále, je zřejmé, že 
v takových případech sebelepší prohlubování (teoretické) finanční gramotnosti nedokáže 
zabránit faktickému vzniku dluhu. I kdyby si dítě uvědomovalo finanční kontext svého 
jednání, zpravidla není s to dluhu zabránit, protože je finančně zcela závislé na svých 
zákonných zástupcích.  

Přínosy  
Výuka finanční gramotnosti zvyšuje obecné dovednosti nezletilých při správě jejich majetku a 
připravuje je na pohyb na finančním trhu v dospělosti. Lze vnímat i možnost preventivního 
dopadu výuky zaměřené na finanční gramotnost na dětské dluhy starších nezletilých, kteří už 
mohou relativně samostatně právně jednat. 

Náklady (negativa a rizika)  
Výuku finanční gramotnosti nelze vnímat jako efektivní prostředek řešení vzniku dětských 
dluhů. Finanční gramotnost ovlivňují nekognitivní faktory, navíc většina dětských dluhů 
vzniká v důsledku (ne)činnosti zákonných zástupců, ne samotných dětí. 

Subvarianta 2.2.B Prominutí (nevymáhání) příslušenství dluhu 
Častým problémem dluhů nezletilých nemusí být ani původní dluh, ale jeho příslušenství a 
rostoucí náklady spojené s jeho vymáháním. Nelegislativní řešení tohoto problému by mohlo 
spočívat v obecném apelu na nenárokování si daného příslušenství a nevymáhání dluhů za 
pomoci exekutorů a advokátů.12 Takové rozhodnutí však závisí na jednotlivých věřitelích, 
které k tomu nelze nutit. Přitom i ve společnostech ovládaných veřejnými korporacemi 
členové orgánů těchto společností poukazují na svou povinnost jednat s péčí řádného 
hospodáře, která činí obecné odpouštění celé třídy pohledávek problematickým.  

Nelze odhlédnout od skutečnosti, že byť se řešení jeví jako morálně správné, poškozuje 
věřitele, kteří tak nedosáhnou plného uspokojení. I kdyby někteří věřitelé upustili od 
vymáhání svých pohledávek vůči nezletilým, nelze to považovat za účinné a koncepční řešení 

 
12 Obdobně jako v případě Dopravního podniku Praha, který byl vyzván několika radními k zastavení exekucí u 
dluhů, které vznikly dětem do 15 let. Podle návrhu by měla být ponechána původní dlužná částka bez 
příslušenství.   
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problému nezletilých dlužníků. Není totiž možné zaručit, že budou obdobně postupovat i 
v budoucích případech, ke kterým bude při zachování současné právní úpravy stále docházet.  

Přínosy  
Zánik dětských dluhů konkrétních dlužníků u konkrétních věřitelů, zejména veřejných 
institucí. 

Náklady (negativa a rizika)  
Řešení lze považovat za velmi neefektivní vzhledem k soukromému sektoru. Nadto se jedná 
pouze o řešení typicky jednorázové.  

Veřejné instituce jsou stavěny do problematické situace, kde musí bez jasného klíče 
vyvažovat zájem na zabránění dětských dluhů se zájmem na ziskovost a řádnou správu 
veřejných prostředků (lze představit i zcela legitimní pohledávky vůči nezletilým, např. při 
vymáhání škody). Subvarianta zároveň neřeší obecné problémy soukromoprávní úpravy 
týkající se postavení nezletilých v právních vztazích. 

Subvarianta 2.2.C Speciální úpravy v obchodních podmínkách 
Subvarianta předpokládá podporu (např. doporučeními regulátorů) stávající dobré praxe 
speciálních úprav obsažených v obchodních podmínkách podnikatelů či v rámci rámcových 
pravidel některých veřejných institucí. Někteří podnikatelé (především komerční banky) mají 
v rámci svých obchodních podmínek zvlášť upraveny situace nezletilých klientů tak, že za 
nezletilého klienta jednají až do dosažení plné svéprávnosti jeho zákonní zástupci, pokud 
nezletilý neprokáže, že mu byl k určitému jednání zákonným zástupcem udělen souhlas.  
Zákonný zástupce potom nese také odpovědnost za jednání nezletilého, ke kterému udělil 
souhlas.13 Obdobnou úpravu obsahují například také knihovní řády městských knihoven.14 

Jedná se však opět o vlastní rozhodnutí několika podnikatelských subjektů upravit případné 
vztahy s nezletilými klienty tímto způsobem. Tento postup však bez úpravy legislativy není 
možné zajistit ve všech případech kontraktace s nezletilými.  

Přínosy  
Nemožnost vzniku dětských dluhů u konkrétních institucí a odpovědnost zákonných zástupců 
nezletilých smluvních stran. 

Náklady (negativa a rizika)  

 
13 Viz např. Všeobecné obchodní podmínky UniCredit Bank Czech Republic, a.s., bod 6.5 (dostupné na 
https://www.unicreditbank.cz/content/dam/cee2020-pws-cz/cz-dokumenty/dokumenty-produkty/obchodni-
podminky/VOP_CJ_do_2013.pdf), nebo Všeobecné obchodní podmínky České Spořitelny, a.s., čl. 10 (dostupné 
na https://www.csas.cz/static_internet/cs/Redakce/Ostatni/Ostatni_IE/Prilohy/vseobecne-obchodni-podminky-
ceske-sporitelny-soukroma-klientela-31-10-2018.pdf).    
14 Knihovní řád Městské knihovny v Praze, čl. 49 nebo čl. 60 (dostupný na https://www.mlp.cz/cz/o-
knihovne/knihovni-rad/?knihovna=).  
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Řešení lze vzhledem k nevymahatelnosti považovat za neefektivní vzhledem k soukromému 
sektoru. Subvarianta také neřeší obecné problémy soukromoprávní úpravy týkající se 
postavení nezletilých v právních vztazích. Řešení je dále silně kazuistické, neboť předpokládá 
prvotní identifikaci problémové oblasti. 

2.3 Varianta II – legislativní opatření v rámci sektorových předpisů (v návaznosti na 
konkrétní typy dětských dluhů) 

Tato varianta řešení otázky dětských dluhů předpokládá změnu předpisů v oblasti drážní a 
silniční osobní dopravy, které upravují i vznik soukromoprávních vztahů mezi dopravcem a 
cestujícím, v reakci na typický příklad vzniku dluhů nezletilých – jízdu načerno. Změna by 
například mohla spočívat v zákazu vymáhání jízdného po mladším nezletilém nebo zákazu 
konkludentního uzavírání smluv vstupem do dopravního prostředku (tj. povinnost zavedení 
turniketů nebo koupě jízdenky u řidiče). 

Přínosy  
Úzká část vymezeného problému dětských dluhů by byla eliminována, aniž by bylo zasaženo 
do obecné koncepce.  

Náklady (negativa a rizika)  
Základní nevýhodou uvažované varianty je její principiálně věcně omezený efekt. Řešení 
pouze následků chybné právní úpravy, nikoli náprava jí samé, nepředstavuje celkově funkční 
řešení. Rizikem předmětné varianty je potenciální potřeba měnit stále více předpisů, popř. 
provedené změny dále modifikovat. 

Zásahy do sektorových předpisů navíc mohou snižovat jejich kvalitu a přehlednost a 
negativně modifikovat jejich aplikovatelnost v jimi primárně regulovaných oblastech.  

2.4 Varianta III – legislativní opatření v rámci obecných předpisů 
Jak bylo předestřeno, v rámci této varianty je třeba rozdělit možná řešení do několika 
oddělitelných právních otázek (jimž budou přiřazeny možné subvarianty), které navazují na 
výše vymezené problémy.  

Ve vztahu problému dětských dluhů se (1) nejprve lze zabývat obecným pravidlem omezené 
svéprávnosti nezletilých. (2) Další variantní řešení navazuje na problematiku smluvní pokuty 
vůči nezletilým. (3) Různá řešení lze modelovat také pro deliktní způsobilost nezletilých. (4) 
Konečně je pak třeba řešit nastavení postavení nezletilého v civilním soudním procesu. 

Níže nastíněná opatření reagují především na problém nedostatečné reflexe zvláštního 
postavení dětí v právních vztazích. Některé varianty představují opatření také ve vztahu 
k problematice autonomie nezletilého a nízkého významu role zákonných zástupců při jednání 
nezletilého. Obecně pak variantní opatření v různé míře a zvolené kombinaci představují 
preventivní řešení obecného problému vzniku dětských dluhů.  
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2.4.1. Úprava omezené svéprávnosti nezletilých  
Možná legislativní opatření směřující k nové úpravě svéprávnosti nezletilých vycházejí z 
variantních řešení jednotlivých dílčích otázek, které mohou být následně různým způsobem 
kombinovány.  

Základními dílčími otázkami pak jsou,  
I. zda má být systém svéprávnosti nezletilých 

Ia. pro všechny jednotný, nebo 
Ib. diferenciován v návaznosti na konkrétní dosažený věk a 

II. zda má být výchozím nastavením jednání nezletilého a navázaného omezení jeho 
svéprávnosti 

IIa. samostatné jednání nezletilého,  
IIb. jednání zákonných zástupců za nezletilého, nebo  
IIc. jednání nezletilého v mezích souhlasu zákonných zástupců. 

Všechna uvedená řešení mají funkční ekvivalenty v zahraniční praxi s výjimkou možnosti 
IIa., která je v současnosti základním pravidlem nabývání svéprávnosti obsaženým v § 31 
občanského zákoníku. Varianty jsou popisem základního pravidla nabývání svéprávnosti, 
nevylučují připuštění samostatného jednání nezletilého v konkrétních okruzích případů (např. 
v běžných záležitostech všedního života) a samozřejmě ani jednání zákonných zástupců za 
nezletilého. 

Subvarianta 2.4.1.A (Ia.+IIa.) Nulová subvarianta  
Nulová subvarianta, tj. jednotný režim samostatného jednání nezletilého, představuje 
zachování současné úpravy nabývání svéprávnosti. 

Přínosy  
Současný stav úpravy svéprávnosti je zažitý (ačkoliv stále nejsou zjevné praktické dopady 
zavedení vyvratitelné domněnky k postupnému nabývání svéprávnosti nezletilým), praxe je 
na dosavadní režim zvyklá. Přínosem nulové subvarianty by tedy bylo zachování stability 
právní úpravy. 

Náklady (negativa a rizika)  
Problematické aspekty současné právní úpravy nabývání svéprávnosti jsou podrobně 
rozebrány výše v oddílech 1.2.2.1 a 1.2.3. 

Subvarianta 2.4.1.B (Ia.+IIb.) Jednotný režim jednání zákonných zástupců za nezletilého  
Tato subvarianta předpokládá, že nezletilý je obecně nesvéprávný a jednají za něj jeho 
zákonní zástupci. V této variantě by bylo nutné detailně upravit okruhy autonomie 
nezletilého, případně možnosti napadat neplatnost jeho právního jednání zákonnými zástupci 
jen v konkrétních situacích (např. pokud byl nezletilý poškozen). Tento režim funguje např. 
ve Francii. 

Přínosy  
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Subvarianta představuje výrazné posílení ochrany nezletilého v právních vztazích (avšak 
s výrazným omezením jeho samostatnosti v právních vztazích). Druhá strana právního jednání 
je chráněna podmíněnou relativní neplatností jednání nezletilého.  

Náklady (negativa a rizika)  
Tato subvarianta by vyžadovala zásadní změnu chápání postavení nezletilého 
v soukromoprávních vztazích a navazující výrazné koncepční změny v celkovém systému 
nejen jednání dítěte, ale i jednání za dítě, svým rozsahem výrazně přesahující současnou 
úpravu obsaženou v občanském zákoníku.  

Přijmutí varianty typické pro (českému právu spíše cizorodý) románský okruh 
kontinentálního práva nelze považovat za vhodné. Navíc by subvarianta šla proti občanským 
zákoníkem proklamované zásadě autonomie nezletilého. 

Subvarianta 2.4.1.C (Ia.+IIc.) Jednotný režim jednání za souhlasu zákonných zástupců  
Tato subvarianta předpokládá, že nezletilý je primárně svéprávný jednat v mezích souhlasu 
svých zákonných zástupců. Tento režim funguje např. v Nizozemsku nebo Německu (ačkoliv 
za děti do 7 let v Německu vždy jednají jejich zákonní zástupci). 

Přínosy  
Subvarianta představuje výrazné posílení ochrany nezletilého v právních vztazích se 
zachováním jeho možnosti právně jednat. Zákonný zástupce je nejlépe schopen posoudit 
schopnost nezletilého zavazovat se v návaznosti na jeho duševní vyspělost a zároveň mu 
bránit v neuváženém jednání. 

Náklady (negativa a rizika)  
V jednotném režimu pro všechny nezletilé do 18 let věku není prostor pro reflexi výrazně 
odlišného stupně duševního rozvoje mladších a starších nezletilých. Zvláště u nezletilých 
starších 15 let, kteří již mohou být výdělečně činní, se speciální pravidla jeví jako nezbytná.  

Subvarianta 2.4.1.D (Ib.+IIc.) Diferencovaný režim jednání za souhlasu zákonných zástupců 
Tato subvarianta předpokládá, že nezletilý je primárně svéprávný jednat v mezích souhlasu 
svých zákonných zástupců, nicméně v návaznosti na jeho věk se mění šíře jeho autonomního 
jednání. 

Přínosy  
Subvarianta představuje výrazné posílení ochrany nezletilého v právních vztazích se 
zachováním jeho možnosti právně jednat. Zákonný zástupce je nejlépe schopen posoudit 
schopnost nezletilého zavazovat se v návaznosti na jeho duševní vyspělost a zároveň mu 
bránit v neuváženém jednání. Subvarianta zohledňuje odlišný stupeň duševního rozvoje 
starších a mladších nezletilých. 

Náklady (negativa a rizika)  
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Diferenciace režimů právního jednání nezletilého vytváří riziko příliš širokého nebo naopak 
úzkého dovoleného jednání pro nezletilé určitého věku, zejména pokud je tento věk v těsné 
blízkosti konkrétní věkové hranice. 

Subvarianta 2.4.1.E (Ib.+IIb+IIc.) Diferencovaný režim jednání zákonných zástupců za 
nezletilého a jednání nezletilého za souhlasu zákonných zástupců 

Tato subvarianta předpokládá odlišný základní režim pro různé věkové kategorie. Pro mladší 
nezletilé (např. do 13 nebo 15 let věku) by platilo primární pravidlo jejich obecné 
nesvéprávnosti, pro starší nezletilé primární pravidlo možnosti právně jednat v mezích 
souhlasu zákonného zástupce. Tento režim funguje např. v Polsku, Maďarsku nebo Rusku. 

Přínosy  
Subvarianta představuje výrazné posílení ochrany nezletilého v právních vztazích a 
zohledňuje stupeň jeho duševní vyspělosti. 

Náklady (negativa a rizika)  
Diferenciace režimů právního jednání nezletilého vytváří riziko příliš širokého nebo naopak 
úzkého dovoleného jednání pro nezletilé určitého věku, zejména pokud je jeho věk v těsné 
blízkosti konkrétní věkové hranice. Subvarianta by u mladších nezletilých šla proti 
občanským zákoníkem proklamované zásadě autonomie nezletilého. 

2.4.2 Limitace dluhů z právních jednání nezletilých  

Subvarianta 2.4.2.A Nulová subvarianta 
Tato subvarianta nepředpokládá zavedení limitace dluhů z právních jednání nezletilých nebo 
z právních jednání zákonných zástupců za nezletilé.  

Přínosy  
Přínosem nulové subvarianty by bylo zachování stability právní úpravy. Zároveň zůstane 
zachováno silné postavení věřitelů nezletilých. 

Náklady (negativa a rizika)  
Současný stav, kdy nezletilí mohou vstoupit do dospělosti s větším množstvím dluhu (často i 
nezaviněných), nelze považovat za vyhovující. Dluhová zátěž nutí zletilé nést odpovědnost za 
zanedbání rodičovské odpovědnosti jejich rodiči a zároveň výrazně zvyšuje riziko sociálně 
negativních jevů. 

Subvarianta 2.4.2.B Nevymahatelnost dětských dluhů  
Tato subvarianta předpokládá, že dluhy nezletilých vzniklé z jejich právních jednání nebo 
z jednání jejich zákonných zástupců by nemohl věřitel vymáhat, nezletilý by ovšem měl 
možnost je plnit. 

Přínosy  
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Přínosem subvarianty by bylo celkové odbřemenění nezletilých od jejich dluhové zátěže. 
Podoba naturální obligace znamená menší zásah do práv věřitelů než obecný zánik dluhů. 

Náklady (negativa a rizika)  
Subvarianta by znamenala, že věřitel by se nemohl domoci své pohledávky dokonce ani 
v případě, že by nezletilý měl značný majetek, což se jeví jako výrazně neproporcionální. 
Subvarianta by pravděpodobně znamenala v praxi výrazné omezení možnosti nezletilých 
zavazovat se (a možnosti zákonných zástupců nezletilé zavazovat) i ve zcela legitimních 
případech.  

Subvarianta 2.4.2.C Omezená vymahatelnost dětských dluhů 
Vymahatelné dluhy nezletilých by bylo možné limitovat do určité výše, po vzoru německé 
úpravy do výše jmění ke dni zletilosti. V zásadě by tak dlužník vůči všem svým věřitelům 
mohl uplatnit námitku předlužení svého jmění při dosažení věku 18 let. Nad tuto částka by 
nebylo možné dlužníka postihnout.  

Přínosy  
Přínosem subvarianty by bylo celkové odbřemenění nezletilých od jejich dluhové zátěže. 
Podoba naturální obligace znamená menší zásah do práv věřitelů než obecný zánik dluhů. 
Věřitel se v rámci subvarianty může domáhat plnění  v případě, že je nezletilý majetný. 

Náklady (negativa a rizika)  
Subvarianta představuje obecné omezení práv věřitelů.  

Subvarianta 2.4.2.D Odpovědnost zákonných zástupců za dluhy 
Tato subvarianta předpokládá přechod dluhů nezletilých na jejich zákonné zástupce.  

Přínosy  
Subvarianta zohledňuje, že rodiče jsou vůči dítěti povinni rodičovskou odpovědností, v rámci 
které by měli spravovat jeho jmění, a zároveň mohou jednání dítěte usměrňovat výchovnými 
opatřeními. Lze tedy přeneseně spatřovat i odpovědnost rodičů za vznik dluhů dítěte, kterou 
subvarianta přenáší do podoby přechodu dluhu na zákonného zástupce.  

Náklady (negativa a rizika)  
Subvarianta by znamenala zásah do právní osobnosti dítěte (způsobilosti mít práva a 
povinnosti), který v komparativním srovnání nemá obdobu. Subvarianta nezohledňuje 
možnost samostatného jednání dítěte, na které zákonný zástupce nemá vliv. Subvarianta by 
vytvářela velké množství střetu zájmů při správě jmění (jakýkoliv dluh ze závazku by při 
jednání za dítě přešel na rodiče).  

Subvarianta 2.4.2.E Částečná odpovědnost zákonných zástupců za dluhy 
Odpovědnost zákonných zástupců za dluhy nezletilých by bylo možné limitovat. Kritériem by 
bylo, zda dluhy vznikly z právních jednání činěných zákonným zástupcem za nezletilého nebo 
se souhlasem zákonného zástupce.  
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Přínosy  
Subvarianta zohledňuje, že rodiče jsou vůči dítěti povinni rodičovskou odpovědností, v rámci 
které by měli spravovat jeho jmění, a zároveň mohou jednání dítěte usměrňovat výchovnými 
opatřeními. Rodiče jednají za dítě a dávají souhlas k právnímu jednání dítěte podle § 32 
občanského zákoníku. Těmito úkony vyjadřují svou účast na jednání nezletilého, měli by za ni 
také přímo hmotně odpovídat.  

Náklady (negativa a rizika)  
Subvarianta by znamenala zásah do právní osobnosti dítěte (způsobilosti mít práva a 
povinnosti), který v komparativním srovnání nemá obdobu. Subvarianta nezohledňuje 
možnost samostatného jednání dítěte, na které zákonný zástupce nemá vliv. Subvarianta by 
vytvářela velké množství střetu zájmů při správě jmění (jakýkoliv dluh ze závazku by při 
jednání za dítě přešel na rodiče).  

2.4.3 Limitace deliktní způsobilosti nezletilých 
V rámci úvah o omezení deliktní způsobilosti nezletilých vycházejí variantní řešení v zásadě 
vždy z odpovědi na otázku, kdo škodu namísto nezletilého (nebo v části, ve které neodpovídá) 
nahradí. Lze přitom uvažovat o tom, že škodu v takovém případě 

I. nehradí nikdo, 
II. hradí zákonný zástupce, nebo 

III. hradí ten, kdo zanedbal náležitý dohled nebo kdo zanedbal rodičovskou 
odpovědnost. 

Současně lze variantě řešit, zda a jak bude nezpůsobilost nezletilých k protiprávním jednáním 
formálně (věkově) omezena. Dále lze uvažovat o výjimkách z pravidel způsobilosti ve 
speciálních případech, např. pokud nezletilý spáchal čin povahy úmyslného trestného činu.  

Subvarianta 2.4.3.A Nulová subvarianta 
Tato subvarianta zachovává stávající úpravu deliktní způsobilosti nezletilých.  

Přínosy  
Přínosem nulové subvarianty by bylo zachování stability právní úpravy. 

Náklady (negativa a rizika)  
Problematické aspekty současné právní úpravy nabývání svéprávnosti jsou podrobně 
rozebrány výše v oddíle 1.2.2.3. Režim je nevhodně nastavený zejména vzhledem k mladším 
nezletilým. 

Subvarianta 2.4.3.B Deliktní nezpůsobilost nezletilých bez možnosti náhrady škody  
Subvarianta předpokládá pojímání škody způsobené nezletilým (např. mladším 12 let) jako 
náhody, kterou nelze nikomu přisuzovat. Škodu by v takovém případě nesl sám poškozený.  

Subvarianta 2.4.3.C Deliktní nezpůsobilost nezletilých a objektivní odpovědnost zákonných 
zástupců 
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Tato subvarianta pojímá škodu způsobenou mladším dítětem úmyslně nebo z nedbalosti jako 
vždy přímo nebo nepřímo zapříčiněnou jeho zákonným zástupcem. Zároveň předpokládá 
všeobecné využití pojištění proti těmto škodám. Obdobný režim funguje např. v Nizozemsku 
pro osoby mladší 14 let. 

Přínosy  
Subvarianta vylučuje deliktní odpovědnost mladších nezletilých. Práva poškozeného jsou 
zachovány možností obrátit se s požadavkem náhrady škody na zákonné zástupce. 

Náklady (negativa a rizika)  
Subvarianta představuje výraznou změnu koncepce pojetí deliktní způsobilosti, která by 
znamenala přísnější pojetí odpovědnosti rodičů za jednání dítěte, ačkoliv pro takto radikální 
zásah do českého režimu deliktní způsobilosti (který komparativně obecně odpovídá 
zahraničním úpravám) není důvod. Subvarianta by znamenala nové náklady domácností na 
sjednání rodinného pojištění. 

Subvarianta 2.4.3.D Deliktní nezpůsobilost nezletilých a odpovědnost jiné osoby dle zavinění 
Škodu způsobenou nezletilým by nahrazovala osoba, která nad nimi zanedbala náležitý 
dohled, případně zákonný zástupce, který zanedbal rodičovskou odpovědnost. Pokud takováto 
osoba není, škodu nehradí nikdo. Tento přístup lze najít např. v polském občanském zákoníku 
ke všem dětem mladším 13 let (které jsou zároveň obecně nesvéprávné). 

Přínosy  
Subvarianta obecně omezuje deliktní odpovědnost mladších nezletilých a přiklání se tak 
k pojetí mladších dětí jako obecně nedostatečně rozumově vyspělých k chápání škodlivosti 
jejich jednání. Práva poškozeného jsou zachovány možností obrátit se s požadavkem náhrady 
škody na zákonné zástupce v případě, že zanedbali rodičovskou odpovědnost. 

Náklady (negativa a rizika)  
Varianta představuje určité omezení práv poškozených, kteří se již nemohou domáhat náhrady 
škody přímo po mladších nezletilých. 

2.4.4 Smluvní pokuta u nezletilých 
Řešení právní úpravy smluvní pokuty u nezletilých lze do značné míry odvíjet o toho, která 
subvarianta bude zvolena při řešení otázky limitace dluhů nezletilých. Z praktického 
(ekonomického) hlediska nezletilého je totiž nerozhodné, zda peněžitý dluh vznikl neplněním 
základní povinnosti nebo zda jde o sekundární dluh vzniklý ze smluvní pokuty. Z právního 
hlediska je však třeba k problému přistupovat samostatně.    

Zvolená subvarianta by měla strukturou také odpovídat řešení zvolenému pro úpravu náhrady 
škody nezletilými (deliktní způsobilosti), která je smluvní pokutě tematicky blízká; smluvní 
pokuta je paušalizovanou náhradou škody.  

Subvarianta 2.4.4.A Nulová subvarianta 
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Tato subvarianta nepředpokládá změnu ustanovení občanského zákoníku týkající se smluvní 
pokuty. 

Přínosy  
Přínosem nulové subvarianty by bylo zachování stability právní úpravy. 

Náklady (negativa a rizika)  
Problematické aspekty současné právní úpravy nabývání svéprávnosti jsou podrobně 
rozebrány výše v oddíle 1.2.2.2.  

Subvarianta 2.4.4.B Vyloučení a omezení smluvní pokuty 
Lze uvažovat o zákazu sjednávání smluvní pokuty, je-li stranou smlouvy nezletilý. V rámci 
této subvarianty lze také rozlišovat to, zda vyloučení smluvní pokuty vztahovat na všechny 
nezletilé, nebo jen na ty do určitého věku (např. 15 let).  

Přínosy  
Přínosem subvarianty by byla ochrana nezletilého před institutem smluvní pokuty, kterou 
nelze zejména u mladších nezletilých vnímat jako vhodný. Mladší nezletilý zpravidla nemá 
žádné prostředky, tudíž je v těchto motivační efekt smluvní pokuty minimalizován. 

Náklady (negativa a rizika)  
Obzvláště u starších (potenciálně i výdělečně činných) nezletilých nelze vyloučit účelnost 
smluvních pokut. Obecné vyloučení jednoho z prostředku utvrzení dluhu je omezením 
věřitelů, kteří by tak v některých nemuseli chtít vstupovat s nezletilými do právních vztahů. 

Subvarianta 2.4.4.C Limitace dluhů vzniklých ze smluvní pokuty 
Úpravu, která je nastíněna v subvariantě 2.4.2.C, lze vztáhnout i v kontextu smluvní pokuty. 
Úvaha je opět taková, že člověk má mít s nabytím zletilosti možnost očistit se od předchozích 
dluhů, včetně dluhů ze smluvních pokut.     

Přínosy  
Přínosem subvarianty by byla ochrana nezletilého před předlužením. Smluvní pokutu by stále 
bylo možné uplatnit, nicméně by její uplatnění nemohlo vyústit v neúnosné dluhové břemeno 
nezletilého.  

Náklady (negativa a rizika)  
Subvarianta snižuje efektivitu smluvních pokut u nezletilých, a proto představuje určité 
omezení práv věřitelů. 

Subvarianta 2.4.4.D Odpovědnost (částečná) zákonných zástupců za smluvní pokutu 
V současnosti zákonný zástupce nijak neodpovídá za smluvní pokutu vzniklou z porušení 
smluvního ujednání, a to i v případě, že smlouvu sjednal za dítě, případně k ní dal souhlas. 
Subvarianta by zavedla přímou (spolu)odpovědnost zákonných zástupců za porušení smlouvy 
dítětem, pokud se na tomto porušení určitým způsobem podíleli, typicky zanedbáním 
rodičovské odpovědnosti.  
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Přínosy 
Subvarianta by zavedla odpovědnost zákonných zástupců za jednání, které měli v rámci svých 
oprávnění vyplývajících z rodičovské odpovědnosti možnost ovlivnit. Zároveň s ochranou 
dítěte by i byla posílena pozice věřitelů, protože lze předpokládat, že zákonný zástupce je 
zpravidla movitější než nezletilý. 

Náklady (negativa a rizika)  
Zavedení hodnocení odpovědnosti do úpravy smluvní pokuty by znamenalo vyloučení jedné 
z hlavních hlavní výhod smluvní pokuty jako utvrzení dluhu, tj. zjednodušení postavení 
věřitele v soudním řízení.  

Subvarianta 2.4.4.E Možnost moderace smluvní pokuty při nezavinění 
V současnosti právní úprava smluvní pokuty předpokládá tzv. absolutně objektivní 
odpovědnost osoby, která porušila smluvní povinnost. Z povinnosti uhradit smluvní pokuty 
při porušení smlouvy se nelze vyvinit. Pokutu lze pouze soudně moderovat, pokud je 
nepřiměřená.  

Subvarianta předpokládá v případě povinnosti nezletilého zaplatit smluvní pokutu zavedení 
možnosti prokázat, že k porušení smluvní povinnosti nedošlo zaviněně. V současnosti lze tuto 
možnost pouze ujednat nad rámec dispozitivních ustanovení zákona. 

Přínosy  
Přínosem by byla zvýšená ochrana nezletilých vůči smluvním pokutám vzniklých v důsledku 
nezaviněného porušení smluvní povinnosti. 

Náklady (negativa a rizika)  
Znovuzavedení prvku zavinění do úpravy smluvní pokuty by znamenalo vyloučení jedné z 
hlavních výhod smluvní pokuty jako utvrzení dluhu, tj. zjednodušení postavení věřitele v 
soudním řízení. Zároveň by subvarianta vytvářela nutnost prokazování zavinění a v důsledku 
toho nové procesní náklady. 

2.4.5 Procesní postavení nezletilých 

Subvarianta 2.4.5.A Nulová subvarianta 
Tato subvarianta zachovává stávající úpravu procesních předpisů. 

Přínosy  
Přínosem nulové subvarianty by bylo zachování stability právní úpravy. 

Náklady (negativa a rizika)  
Problematické aspekty současné právní úpravy procesního postavení nezletilých jsou 
podrobně rozebrány výše v oddíle 1.2.2.4.  

Subvarianta 2.4.5.B Povinné zastoupení nezletilého advokátem 
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Tato subvarianta předpokládá, že nezletilému by soud v řízení musel přidělit zástupce z řad 
advokátů s výjimkou případů, kdy by dostatečnou ochranu zájmu nezletilého zajišťovalo již 
zastoupení zákonným zástupcem.  

Přínosy  

Subvarianta zajišťuje kvalifikované zastoupení nezletilého ve všech sporných řízeních a 
posiluje tak jeho postavení ve sporném řízení. 

Náklady (negativa a rizika)  
Subvarianta by znamenala značné náklady státního rozpočtu, ze kterého by bylo nutné hradit 
odměny advokátů. Zároveň se lze obávat nedostatečné motivace a specializace advokátů 
zastupujících nezletilé ex offo v řízeních, které mají značně specifické rysy.  

Subvarianta 2.4.5.C Zákaz konkrétních procesních institutů ve vztahu k nezletilým 
Tato subvarianta znemožňuje uplatnit vůči nezletilému některé instituty procesního práva, 
které lze vzhledem k nutnosti ochrany nezletilého považovat za nevyhovující. Jedná se o 
institut platebního rozkazu, rozsudku pro zmeškání a rozsudků pro uznání v případech tzv. 
fikcí uznání. 

Přínosy  
Přínosem subvarianty je zcela jednoznačné vyloučení výše uvedených procesních institutů, 
které dostatečně nezaručují ochranu práv dítěte. 

Náklady (negativa a rizika)  
Nemožnost použití výše uvedených institutů by extenzivním výkladem bylo teoreticky možné 
dovodit z participačních práv dítěte obsažených v občanském soudním řádu (§ 100 odst. 3).  

2.4.6 Započítávání částečného plnění na vnitřně strukturovaný peněžitý dluh  

Subvarianta 2.4.6.A Pořadí: jistina, úrok, úrok z prodlení, náklady 
Subvarianta počítá s následujícím pořadí: jistina, úroky, úroky z prodlení, náklady. Jedná se o 
řešení, které by mělo být pro dlužníka nejvýhodnější, neboť primárně dochází k umořování té 
části dluhu, která se nejvíce podílí na měsíčním přírůstku. Úročí se pouze jistina, a to 
smluveným úrokem a úrokem z prodlení (případně též „smluvní pokutou z prodlení“). 

 

Model A – „běžný dluh“ 

Vstupní hodnoty příkladů jsou shodné jako u nulové varianty. Subvarianta 2.4.6.A je 
znázorněna modrou křivkou („JÚÚpSpN“). 
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Zdroj: MSp 

Příklad I: Při měsíční splátce 5.000,- Kč dojde za 15 měsíců. Dlužník uhradí celkem 
75.526,- Kč. 

 

Zdroj: MSp 

Příklad II: Při měsíční splátce 2.000,- Kč dojde ke splacení za 46 měsíců. Dlužník uhradí 
celkem 93.225,- Kč. 
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Zdroj: MSp 

Příklad III: Při měsíční splátce 1.500,- Kč dojde ke splacení za 68 měsíců. Dlužník uhradí 
celkem 103.048,- Kč. 

 

 

Zdroj: MSp 

Příklad IV: Při měsíční splátce 1.400,- Kč dojde ke splacení za 74 měsíců. Dlužník uhradí 
celkem 104.462,- Kč. 

Přínosy 
Výhodu této varianty lze spatřovat v pozitivním dopadu na dlužníka. I osoby, které mohou 
hradit jen nízké splátky – 2.000,- Kč a méně měsíčně, mohou dluh v řádu několika let splatit. 
Rychlá cesta z dluhu motivuje dlužníka k aktivnímu řešení své situace, snižuje riziko upadnutí 
do dluhové pasti a riziko sociálního vyloučení a dalších negativních dopadů. 

Náklady (negativa a rizika) 
Tato varianta představuje změnu právní úpravy. Na straně věřitelů tedy vzniknou nezbytné 
náklady související s potenciálním přenastavením smluvních podmínek. Kratší doba splácení 
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znamená pro věřitele nižší příjem z narůstajícího příslušenství, příp. smluvní pokuty. Změna 
může věřitele motivovat ke zvýšení smluvního úroku.  

Subvarianta 2.4.6.B Pořadí: náklady, jistina, úrok z prodlení, úrok 
Druhá subvarianta počítá s následujícím pořadím: náklady, jistina, úroky z prodlení, úroky. 
V této variantě je po vzoru německé právní úpravy předřazeno započítávání na náklady před 
jistinou. Úročí se pouze jistina. 

 

Model A – „běžný dluh“  

Vstupní hodnoty příkladů jsou shodné jako u nulové varianty. Subvarianta 2.4.6.B je 
znázorněna fialovou křivkou („NJSpÚpÚ“). 

 
Zdroj: MSp 

Příklad I: Při měsíční splátce 5.000,- Kč dojde v této variantě k uhrazení dluhu za 16 
měsíců; celkem uhradí 80.224,- Kč. Výsledek je tedy obdobný jako při variantě 0. 

 
Zdroj: MSp 
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Příklad II: Při měsíční splátce 2.000,- Kč dojde v této variantě k uhrazení dluhu za 52 
měsíců; celkem uhradí 104.162,- Kč. 

 
Zdroj: MSp 

Příklad III: Při měsíční splátce 1.500,- Kč dojde v této variantě k uhrazení dluhu za 72 
měsíců; celkem uhradí 109.026,- Kč. 

 

 
Zdroj: MSp 

Příklad IV: Při měsíční splátce 1.400,- Kč dojde v této variantě k uhrazení dluhu za 78 
měsíců; celkem uhradí 110.417,- Kč. 

 

Model B – „bagatelní dluh“ 

Příklad: Měsíční splátka činí 1.400,- Kč. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBEJG4ZGG)



50 

 

Zdroj: MSp 

Příklad: V případě nízké jistiny (5.000,- Kč) a relativně nízkých nákladů spojených 
s uplatněním pohledávky (10.000,- Kč) je patrný zejména rozdíl mezi stávající možností plnit 
přednostně na jistinu. Úročení zbylých částí dluhu působí relativně znatelný nárůst dluhu. 

 

Model C – vysoký dluh 

Příklad: Měsíční splátka činí 3.000,- Kč. 

 

Zdroj: MSp 

V případě vysoké jistiny (90.000,- Kč) a relativně vysokých nákladů spojených s uplatněním 
pohledávky (30.000,- Kč) je patrný především nepříznivý důsledek volby dlužníka plnit na 
jistinu podle stávající úpravy. I plnění podle obecného pravidla vede ke splnění dluhu, stane 
se tak ale s několika letým odstupem od zvažovaných subvariant A a B. 

 

Přínosy 
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Výhodu této varianty lze spatřovat v pozitivním dopadu na dlužníka. I osoby, které mohou 
hradit jen nízké splátky – 2.000,- Kč a méně měsíčně, mohou dluh v řádu několika let splatit. 
Rychlá cesta z dluhu motivuje dlužníka k aktivnímu řešení své situace, snižuje riziko upadnutí 
do dluhové pasti a riziko sociálního vyloučení a s tím souvisejících negativních dopadů. Tím, 
že je plněno nejprve na (již určené) náklady spojené s uplatněním pohledávky, je věřiteli 
kompenzován jeho náklad, který s vymáháním dluhu musel vynaložit. Po dobu splácení 
nákladů dochází k úročení jistiny. 

Náklady (negativa a rizika) 
Tato varianta představuje změnu právní úpravy. Na straně věřitelů tedy vzniknou nezbytné 
náklady související s potenciálním přenastavením smluvních podmínek. Kratší doba splácení 
znamená pro věřitele nižší příjem z narůstajícího příslušenství, příp. smluvní pokuty. Změna 
může věřitele motivovat ke zvýšení smluvního úroku. 

Srovnání subvariant 2.4.6A a 2.4.6B 
 Doba splácení Uhrazená částka 

Model A Subvarianta 2.4.6A Subvarianta 2.4.6B Subvarianta 
2.4.6A Subvarianta 2.4.6B 

Příklad I 15 měsíců 16 měsíců 75.526,- Kč 80.224,- Kč 

Příklad II 46 měsíců 52 měsíců 93.225,- Kč 104.162,- Kč 

Příklad III 68 měsíců 72 měsíců 103.048,- Kč 109.026,- Kč 

Příklad IV 74 měsíců 78 měsíců 104.462,- Kč 110.417,- Kč 

Model B 12 měsíců 14 měsíců 17.469,- Kč. 20.035,- Kč 

Model C 66 měsíců 74 měsíců 200.340,- Kč 224.445,- Kč 

 

3 Vyhodnocení variant a návrh řešení 
V této části je s ohledem na zhodnocení nákladů a přínosů možných variant řešení 
vymezených problémů stanoveno pořadí variant. Zároveň je vždy doporučeno nejvhodnější 
řešení. 

3.1 Způsob vyhodnocení 
Vzhledem k tomu, že přínosy i náklady jednotlivých variant a subvariant jsou různorodé, jeví 
se jako nejlepší způsob výběru nejvhodnějšího řešení použití multikriteriální analýzy. 

Předem jsou definována jednotlivá kritéria, která budou srovnávána. Jednotlivá kritéria mají 
stejnou váhu. Tato kritéria jsou bodována bodovou škálou 0 až 5. Číslice 5 vyjadřuje nejvyšší 
míru naplnění kritéria.  
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3.1.1 Kritéria pro vyhodnocení variant řešení dětských dluhů 
Část kritérií se odvíjí od naplnění hlavních principů navrhované úpravy, přičemž tyto jsou 
v některých ohledech přirozeně vzájemně protichůdné. S vyšší mírou autonomie nezletilého 
se přirozeně snižuje míra jeho ochrany, s vyšší mírou ingerence zákonných zástupů se snižuje 
míra autonomie nezletilého atp.  

Cílem je samozřejmě navrhnout takové, řešení, v rámci kterého budou principy zapracovány 
proporcionálně a ve vzájemném souladu. 

Jejich promítnutí do návrhu je proto provedeno proporcionálně, aby upřednostnění některé 
z nich nepůsobilo přílišné omezení jiné.  

Jako kritéria byla vybrána následující. 

• Koncepčnost řešení (v tabulkách „koncepčnost“) 
Kritérium vyjadřuje, do jaké míry je řešení souladné v kontextu systematiky a zásad 
platného civilního práva a českého právního řádu obecně. Hodnota 5 bodů představuje 
nejvyšší míru koncepčnosti. 

• Ochrana nezletilého (v tabulkách „ochrana dětí“) 
Kritérium vyjadřuje do jaké míry je nezletilý chráněn v právních vztazích před 
negativními následky svého samostatného jednání, případně před negativními 
následky jednání jeho zákonných zástupců v zastoupení. Hodnota 5 bodů představuje 
nejvyšší míru ochrany.    

• Autonomie nezletilého (v tabulkách „autonomie“) 
Kritérium vyjadřuje, v jaké míře dochází změnami v rámci variant k omezení 
autonomie nezletilých, tj. nakolik varianta omezuje jejich volnost právně jednat. 
Hodnota 5 bodů představuje nejvyšší míru autonomie nezletilého.    

• Ingerence zákonných zástupců (v tabulkách „zapojení rodičů“) 
Kritérium je zhodnocením uplatnění zásady účasti zákonných zástupců dítěte na 
(proti)právním jednání dítěte. Hodnota 5 bodů představuje nejvyšší míru účasti 
zákonných zástupců.    

• Ochrana věřitelů a poškozených (v tabulkách „ochrana 3. stran“) 
Kritérium je zhodnocením míry ochrany věřitelů nezletilých a poškozených, kterým 
škodu způsobil nezletilý. Hodnota 5 bodů představuje nejvyšší míru ochrany věřitelů a 
poškozených.    

• Právní jistota (v tabulkách „právní jistota“) 
Kritérium vyjadřuje jednoznačnost a praktickou aplikovatelnost legislativního řešení. 
Hodnota 5 bodů představuje nejvyšší míru právní jistoty. 

• Kompatibilita s praxí (v tabulkách „praktičnost“) 
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Kritérium vyjadřuje souladnost řešení se zavedenými praktickými postupy a 
představami o jednání nezletilých. Hodnota 5 bodů představuje nejvyšší míru 
kompatibility s praxí. 

• Komparativní hledisko (v tabulkách „komparace“) 
Při rozhodování o nejvhodnější variantě má svou roli i komparativní hledisko. 
Kritérium vyjadřuje, jak by z komparativního hlediska obstály jednotlivé varianty. 
Hodnota 5 bodů představuje nejvhodnější variantu z hlediska její komparace s dalšími 
zeměmi v Evropě. 

3.1.2 Kritéria pro vyhodnocení variant řešení započítávání částečného plnění na 
vnitřně strukturovaný peněžitý dluh 

Zvolena byla následující kritéria. 

• Ochrana zájmů dlužníků (v tabulkách „dlužníci“) 

Kritérium vyjadřuje, do jaké míry řešení vyhovuje zájmům dlužníka. Odvíjí se od 
celkové doby splácení, potažmo od výše celkově uhrazené částky. Hodnota 5 bodů 
představuje nejvyšší míru ochrany dlužníka. 

• Ochrana zájmů věřitelů (v tabulkách „věřitelé“) 

Kritérium vyjadřuje, do jaké míry řešení vyhovuje zájmům věřitele. Odvíjí se od výše 
celkově uhrazené částky. Hodnota 5 bodů představuje nejvyšší míru naplnění zájmů 
věřitele.  

• Ochrana dlužníků s nízkými příjmy (v tabulkách „předlužení“) 

Kritérium vyjadřuje, do jaké míry je navrhované řešení vhodné i pro dluhy osob 
s nízkými příjmy, tedy skupiny osob nejvíce ohroženou předlužením. Hodnota 5 bodů 
představuje nejvyšší míru ochrany dlužníků s nízkými příjmy. 

• Komparativní hledisko (v tabulkách „komparace“) 

Při rozhodování o nejvhodnější variantě má svou roli i komparativní hledisko. 
Kritérium vyjadřuje, jak by z komparativního hlediska obstály jednotlivé varianty. 
Hodnota 5 bodů představuje nejvhodnější variantu z hlediska její komparace s dalšími 
zeměmi v Evropě. 

3.2 Vyhodnocení nulové varianty 
Bodové ohodnocení nulové varianty je třeba vnímat jako výchozí bodovou hodnotu, od které 
se diferencují hodnocení ostatních variant. Byť tedy nulová varianta dosahuje určitých bodů, 
je třeba mít tuto hodnotu z hlediska hodnocení za minimální. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBEJG4ZGG)



54 

3.2.1 Dětské dluhy 
Kritérium 
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Nulová varianta 2 1 3 1 4 1 2 1 15/40 
 
Nulová varianta z hlediska hodnocených kritérií především zaostává z hlediska plnění 
hlavního cíle, a to zvýšení obecné ochrany dítěte a jeho zájmů. Nadto  jsou málo hodnocena i 
další významná kritérii, jako zapojení zákonných zástupců a míra právní jistoty. Byť je za 
současného stavu dosahováno relativně vysoké míry ochrany práv věřitelů, je to vzhledem 
k ostatním kritériím značně neproporcionální.  

3.2.2 Započítávání částečného plnění na vnitřně strukturovaný peněžitý dluh 
V rámci nulové varianty je možno samostatně hodnotit postup podle obecného ustanovení (§ 
1932 odst. 1 občanského zákoníku) a podle určení dlužníka (§ 1932 odst. 2 občanského 
zákoníku). 

Kritérium dlužníci věřitelé předlužení komparace Body 
celkem 

§ 1932 odst. 1 2 4 2 1 9/20 
§ 1932 odst. 2 3 3 1 1 8/20 

 
Hlavní negativum stávajícího stavu spočívá především v pravidle formulovaném v § 1932 
odst. 2 občanského zákoníku. Toto pravidlo se v některých případech může jevit jako 
příznivější pro věřitele, v jiných jako příznivější pro dlužníka. Nepředvídatelnost dopadů 
tohoto pravidla jej činí pro praxi nepraktickým. Z hlediska zájmů nízkopříjmových dlužníků 
je toto pravidlo nepoužitelné, neboť vede naopak ke zvyšování celkového dluhu. Z hlediska 
komparativního se jedná o řešení raritní.  

Obecné pravidlo podle § 1932 odst. 1 občanského zákoníku v zásadě odpovídá 
mezinárodnímu standardu. Neobvyklá je však možnost dlužníka jednostranně pořadí 
započítávání změnit. Na toto musí věřitel pamatovat ve smlouvě. Je-li dlužníkem spotřebitel, 
zůstává možnost dlužníka určovat pořadí plnění neomezená. 

Nulovou variantu je třeba z uvedených důvodů považovat za nevyhovující.  

3.3 Vyhodnocení varianty I (a jejích subvariant) – nelegislativní opatření 
Hodnocení varianty I je představováno hodnocením možných jednotlivých identifikovaných 
opatření (subvariant).   
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Subvarianta 2.2.A 
Finanční 
gramotnost 

3 2 3 1 4 1 2 1 17/40 

Subvarianta 2.2.B 
Prominutí dluhů 

3 3 3 1 4 1 2 1 18/40 

Subvarianta 2.2.C 
Obchodní podmínky 

3 3 3 1 4 1 2 1 18/40 

 
Za předpokladu realizace všech uvedených opatření by bylo možné variantu I celkově 
hodnotit následovně.    
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Varianta I  
(všechna nelegislativní 
opatření současně) 

3 3 3 1 4 1 3 1 19/40 

 
Subvarianty nelegislativní varianty jsou hodnoceny obdobně jako nulová varianta s lišícím se 
posílením ochrany nezletilých v návaznosti na jejich předpokládanou efektivitu. 

S ohledem na popis subvariant v oddíle 2.2 a provedené vyhodnocení je zřejmé, že žádná 
z nabízejících se nelegislativních subvariant nedokáže sama o sobě účinně zajistit, aby 
nedocházelo ke vzniku dluhů nezletilých, a tedy nepostačuje k naplnění stanovených cílů.  

Opatření je sice možné označit za pozitivní, avšak z širšího úhlu pohledu za neúčinná, a to i 
ve svém souhrnu. Jde o řešení závislá v podstatě na vůli věřitelů, která jsou navíc uplatnitelná 
jen na několik konkrétních případů. Variantu nelegislativního řešení je tedy proto třeba 
považovat za nedostačující.   
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3.4 Vyhodnocení varianty II (změna sektorových předpisů) 
Kritérium 
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Varianta II (změna 
sektorových předpisů) 

1 3 3 1 4 1 2 1 16/40 

 
Problémy nastavení nabývání způsobilosti a na něj navazující existence dětských dluhů jsou 
problémy soukromoprávní úpravy. Neměly by tak být řešeny v rámci úpravy povahou spíše 
veřejnoprávní, která s danou problematikou v zásadě věcně nesouvisí. Novelizace speciálních 
předpisu veřejného práva je nekoncepční a neřeší právní příčinu existujících problémů. Nadto 
jde o řešení limitované, vztahující se vždy k úzké části výskytu obecného problému.  

3.5 Vyhodnocení varianty III (změna obecných předpisů) 
Možná legislativní řešení (subvarianty) v rámci varianty III jsou v návaznosti na výše 
předložené návrhy hodnocena samostatně. Subvariantní řešení  s nejvyšším bodovým 
ohodnocením jsou vybarvena zelenou barvou. Subvarianta s nejvyšším bodovým 
ohodnocením je také primárně vyhodnocena jako nejvhodnější. Některé subvarianty pak sice, 
byť nejsou hodnoceny nejvýše, mají určité přednosti, a proto by k nim bylo při tvorbě návrhu 
zákona mělo být přihlédnuto; tyto subvarianty jsou vybarveny žlutou barvou. 

Do tabulek znázorňujících vyhodnocení jednotlivých subvariant se nezahrnují nulové 
subvarianty. Nulové subvarianty jsou bodově shodné s výchozí nulovou variantou (oddíl 3.2); 
jednotlivé subvarianty se od nulové odchylují v návaznosti na to, která kritéria posilují či 
oslabují. 

Výsledné hodnocení varianty III vychází z průměru bodových hodnocení zvolených řešení 
jednotlivých věcných problémů. 
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3.5.1 Vyhodnocení subvariant týkajících se úpravy omezené svéprávnosti nezletilých 
Kritérium 
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Body 
celkem 

Subvarianta 2.4.1.B 
Jednotný režim jednání za 
nezletilého 

0 5 0 5 4 4 1 3 22/40 

Subvarianta 2.4.1.C 
Jednotný režim jednání 
nezletilého se souhlasem  

3 4 3 3 4 4 3 4 28/40 

Subvarianta 2.4.1.D 
Diferencovaný režim 
jednání nezletilého se 
souhlasem 

4 4 4 3 4 4 4 4 31/40 

Subvarianta 2.4.1.E 
Diferencovaný režim 
jednání za nezletilého + 
jednání se souhlasem 

2 4 2 4 4 3 4 4 27/40 

 
Z vyhodnocovaných subvariant nabývání svéprávnosti vychází jako nejvhodnější subvarianta 
Diferencovaný režim jednání nezletilého se souhlasem zákonných zástupců, která nejvíce 
odpovídá důrazu občanského zákoníku na s věkem přirozeně se rozšiřující autonomii 
nezletilého a přitom zachovává silnou ochranu nezletilého při zapojení jeho zákonných 
zástupců do rozhodování o jeho jednání. Zároveň ji lze pokládat za nejbližší obecné 
společenské představě o silně se rozšiřující rozumové a volní vyspělosti nezletilého při 
dosažení věku 15 let. 

Nejhůře byla naopak vyhodnocena „francouzská“ varianta obecné nesvéprávnosti nezletilého, 
za kterého jednají rodiče, která by představovala koncepčně zcela cizorodý prvek a výrazně 
by omezovala autonomii nezletilého, ačkoliv se lze domnívat, že by zajišťovala nejvyšší 
možnou míru jeho ochrany. 

Ostatní varianty byly shledány jako přípustné a zajišťující stejnou míru ochrany dítěte, právní 
jistoty a výchovného působení rodičů. Protože však výrazněji omezují autonomii nezletilého a 
představují mnohem větší posun od současné úpravy, byly vyhodnoceny jako méně 
koncepční.  
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3.5.2 Vyhodnocení subvariant týkajících se úpravy limitace dluhů z právních jednání 
nezletilých  

Kritérium 
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Subvarianta 2.4.2.B 
Nevymahatelnost dětských 
dluhů 

2 4 1 1 1 3 2 2 18/40 

Subvarianta 2.4.2.C 
Omezená vymahatelnost 
dětských dluhů  

3 3 3 1 4 3 3 2 22/40 

Subvarianta 2.4.2.D 
Odpovědnost zákonných 
zástupců za dluhy 

0 4 3 4 4 3 2 0 20/40 

Subvarianta 2.4.2.E 
Částečná odpovědnost 
zákonných zástupců za 
dluhy 

3 3 3 3 4 3 3 2 24/40 

 
Všechny subvarianty zaručují ochranu nezletilého, hodnotily se proto zejména jejich negativní 
dopady na další kritéria. 

Z vyhodnocovaných subvariant dopadly nejhůře Nevymahatelnost dětských dluhů a obecný 
přechod dluhů na zákonné zástupce (Odpovědnost zákonných zástupců). Nemožnost 
vymáhání dětských dluhů by zejména výrazně oslabila postavení věřitelů nezletilých a 
v návaznosti na to i možnost nezletilých zavazovat se k právům a povinnostem (a stejně tak i 
možnost jejich rodičů právně za ně jednat). Přechod dětských dluhů na zákonné zástupce byl 
jako zásah do právní osobnosti dítěte (přesněji řečeno do jeho způsobilosti nabývat 
povinnosti) a nemožnosti obrany zákonného zástupce vůči tomuto jednání vyhodnocen jako 
silně nekoncepční a bez zahraničního ekvivalentu. 

Naopak nejlépe dopadly subvarianty Omezená vymahatelnosti dětských dluhů, přičemž je 
limitem jměním nezletilého a Částečná odpovědnost zákonných zástupců za dluhy, kde  je 
odpovědnost rodičů dání tím, zda se podíleli na vzniku dluhu. Protože obě varianty lze 
vzájemně kombinovat, bylo při přípravě legislativního textu přihlédnuto k oběma z nich. 
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3.5.3 Vyhodnocení subvariant týkajících se úpravy limitace deliktní způsobilosti 
nezletilých 

Kritérium 
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Subvarianta 2.4.3.B 
Deliktní nezpůsobilost bez 
možnosti náhrady škody 

1 5 3 0 0 4 1 0 14/40 

Subvarianta 2.4.3.C 
Deliktní nezpůsobilost + 
objektivní odpovědnost 
zákonných zástupců  

1 5 3 4 3 4 2 2 24/40 

Subvarianta 2.4.3.D 
Deliktní nezpůsobilost + 
odpovědnost jiné osoby 
dle zavinění 

4 4 3 3 3 3 4 3 27/40 

 
Z vyhodnocovaných subvariant byla jako zcela nevhodná vyhodnocena subvarianta Deliktní 
nezpůsobilosti (mladších nezletilých) bez možnosti náhrady škody, která nedostatečně chránila 
poškozené a nepředpokládala odpovědnost rodičů při náhradě škody. 

Jako nejvhodnější byly vyhodnoceny varianty, které chránily mladší dítě přiznáním obecné 
deliktní nezpůsobilosti. Z variant objektivní odpovědnosti rodičů a odpovědností osob 
povinných dohledem v závislosti na zavinění byla vybrána jako nejvhodnější druhá z 
uvedených, která nejvíce odpovídá stávající úpravě a je komparativně běžná, přičemž 
dostatečně chrání dítě i poškozené. 
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3.5.4 Vyhodnocení subvariant týkajících se úpravy smluvní pokuty u nezletilých 
Kritérium 
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Subvarianta 2.4.4.B 
Vyloučení a omezení 
smluvní pokuty 

3 5 3 1 2 4 3 0 20/40 

Subvarianta 2.4.4.C 
Limitace dluhů vzniklých 
ze smluvní pokuty  

3 4 3 1 2 3 3 1 20/40 

Subvarianta 2.4.4.D 
 (Částečná) odpovědnost 
zákonných zástupců 

2 4 3 4 3 3 4 1 24/40 

Subvarianta 2.4.4.E 
Možnost moderace 
smluvní pokuty při 
nezavinění 

2 3 3 1 3 2 3 3 20/40 

 
Všechny subvarianty představují zlepšení oproti současnému stavu a zajistily by vyšší 
ochranu nezletilého. Jako nejvhodnější řešení byla vyhodnocena subvarianta Částečné 
odpovědnosti zákonných zástupců, podobně jako u limitace dluhů však bylo přihlédnuto i 
k subvariantám Vyloučení a omezení smluvních pokut a Limitace dluhů vzniklých ze smluvní 
pokuty; subvarianty lze vhodně kombinovat. Možnost moderace smluvní pokuty byla 
vyhodnocena jako zásah do objektivní koncepce smluvní pokuty obsažené v současné 
dispozitivní úpravě § 2048 a násl. občanského zákoníku.  

3.5.5 Vyhodnocení subvariant týkajících se úpravy procesního postavení nezletilých 
Kritérium 
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Subvarianta 2.4.5.B 
Povinné zastoupení 
advokátem 

1 3 3 1 4 3 1 1 17/40 

Subvarianta 2.4.5.C 
Zákaz konkrétních 
procesních institutů  

4 4 3 2 4 4 4 3 28/40 
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Subvarianta povinného zastoupení nezletilého advokátem byla vyhodnocena jako 
nekoncepční, odporující zavedené praxi a omezující vliv rodičů na procesní jednání dítěte. 
Naopak výrazně pozitivně byla vyhodnocena subvarianta zákazu konkrétních procesních 
postupů ve vztahu k nezletilým, která dostatečně chrání dítě a je přitom minimálním zásahem 
do procesních předpisů. 

3.5.6 Vyhodnocení subvariant týkajících se úpravy započítávání částečného plnění na 
vnitřně strukturovaný peněžitý dluh 

Kritérium dlužníci věřitelé předlužení komparace Body 
celkem 

Subvarianta 2.4.6.A 
Pořadí: jistina, úrok, úrok 
z prodlení, náklady  

5 2 5 3 15/20 

Subvarianta 2.4.6.B 
Pořadí: náklady, jistina, úrok 
z prodlení, úrok 

5 4 4 3 16/20 

 
Subvarianta 2.4.6.A směřuje k primárnímu uspokojení jistiny, tedy té části dluhu, kterou lze 
označit za nejpodstatnější. Toto řešení zaručuje věřiteli přednostní splacení jistiny. Na druhou 
stranu, postupným splácením jistiny se snižuje částka, již věřitel získá úročením jistiny. To je 
však možné odůvodnit snahou dlužníka co nejdříve dostat z finanční tísně. Toto řešení je 
nejvhodnější pro osoby s nízkými příjmy. Z komparativního hlediska se jedná o řešení běžné, 
uplatňuje se například na Slovensku.  

Subvarianta 2.4.6.B směřuje k primárnímu uspokojení nákladů spojených s uplatněním 
pohledávky, až poté bude započítáváno na jistinu. Toto řešení zaručuje věřiteli přednostní 
splacení nákladů; částečně je tedy zachováno pořadí předvídané stávající právní úpravou. 
Dále je však jistina předřazena úrokům a úrokům z prodlení. Ve srovnání s variantou I je sice 
tato varianta pro dlužníky méně výhodná, na druhou stranu stále představuje pro dlužníka 
východisko, i když nemůže splácet v dostatečné výši. Pokud se jedná o vyšší dluh, s vyššími 
náklady na jeho vymáhání, podstatně se doba splácení i výše uhrazené částky zvyšuje; lze se 
však domnívat, že to nebude případ nízkopříjmových dlužníků. Z komparativního hlediska se 
jedná o řešení běžné, uplatňuje se například v Německu. 

3.6 Výsledek vyhodnocení a návrh řešení 
Z nabízejících se variant řešení dětských dluhů byla jako nevyhovující vyhodnocena nulová 
varianta (současný stav); stejně tomu tak je v otázce započítávání částečného plnění na vnitřně 
strukturovaný peněžitý dluh.  

Nelegislativní varianta i legislativní varianta v podobě změny sektorových předpisů pak byly 
vyhodnoceny jako posun pozitivním směrem, který nicméně dostatečně neřeší všechny 
identifikované problémy. Jako nejvhodnější z představených  variant se doporučuje varianta 
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III, tj. legislativní změna obecných soukromoprávních předpisů. V rámci varianty III byly 
dále vyhodnocovány její subvarianty. 

Ze subvariant varianty III pak nejvyšší bodové ohodnocení znamenající nejvyšší přínos 
vzhledem k vytyčeným kritériím získaly níže uvedené subvarianty, které se staly 
východiskem pro návrh paragrafového znění předpisu. 

Otázky řešené 
subvariantami 

Výsledek vyhodnocení a návrh řešení  

Úprava 
svéprávnosti 
nezletilých 
 

Nejvyšší bodové ohodnocení získala subvarianta Diferencovaného 
režimu jednání nezletilého se souhlasem zákonného zástupce.  

Obecným pravidlem pro samostatné jednání nezletilého je nutnost 
souhlasu zákonného zástupce, v konkrétních vymezených případech, 
jejichž výčet se dosažením vyššího věku rozšiřuje, může nezletilý 
jednat i bez souhlasu svého zákonného zástupce. 

Úprava limitace 
dluhů z právních 
jednání nezletilých 

Nejvyšší bodové ohodnocení získala subvarianta Částečné 
odpovědnost zákonných zástupců za dluhy nezletilých, přihlédnuto 
však bylo i k subvariantě Omezené vymahatelnosti dětských dluhů, 
kterou lze vhodně kombinovat.  

Nezletilý je odpovědný za dluhy z právních jednání do výše svého 
jmění ke dni nabytí zletilosti, za dluhy, které by znamenaly předlužení 
nezletilého, odpovídá zákonný zástupce v případě, že právní jednání 
sjednal nebo k němu dal souhlas. 

Úprava limitace 
deliktní 
způsobilosti 
nezletilých 

Nejvyšší bodové ohodnocení získala subvarianta Deliktní 
nezpůsobilost mladších nezletilých při odpovědnosti jiné osoby dle 
zavinění.  

Nezletilý nižšího věku je (s určitými výjimkami) deliktně 
nezpůsobilý, přičemž osoby, které zanedbaly náležitý dohled nebo 
rodičovskou odpovědnost, za něj hmotně odpovídají. Nezletilí 
vyššího věku zůstávají v současném režimu. 

Úprava smluvní 
pokuty u 
nezletilých 

Nejvyšší bodové ohodnocení získala subvarianta Odpovědnost 
zákonných zástupců za smluvní pokuty, přihlédnuto však bylo i 
k subvariantám vyloučení a omezení smluvní pokuty ve vztahu k 
nezletilým a limitace dluhů nezletilých vzniklých ze smluvní pokuty. 

 U mladších nezletilých se sjednání smluvní pokuty vylučuje, u 
starších je pak její vymáhání limitováno výší jmění s účastí 
zákonného zástupce obdobně jako u limitace dluhů z právních jednání 
nezletilých. 

Úprava procesního 
postavení 
nezletilých 

Nejvyšší bodové ohodnocení získala subvarianta Zákaz konkrétních 
procesních institutů.  

Ve vztahu k nezletilým se upravuji pravidla použití institutů 
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platebního rozkazu, rozsudku pro zmeškání a rozsudků pro uznání v 
případech tzv. fikcí uznání. 

Úprava 
započítávání 
částečného plnění 
na vnitřně 
strukturovaný 
peněžitý dluh 

Doporučuje se subvarianta spočívající v Pořadí pohledávek: náklady, 
jistina, úrok z prodlení, úrok, která představuje kompromis mezi 
stávajícím řešením a druhou, ryze pro-dlužnickou subvariantou.  

 
Návrh změny občanského zákoníku týkající se změny dětských dluhů a nabývání svéprávnosti 
se bude na základě provedeného hodnocení dopadů regulace předkládat ve dvou variantách.  

• První (minimalistická) varianta se nedotýká obecné úpravy svéprávnosti nezletilých.  

• Druhá (komplexnější) varianta vedle změn v první variantě obsahuje i změnu 
současné koncepce nabývání svéprávnosti. Návrh obsahuje v zahraničí zcela typická 
pravidla, konkrétní podoba jednotlivých ustanovení je inspirována zejména německým 
a nizozemským občanským zákoníkem. Návrh zároveň navazuje na tradiční úpravu 
platnou v českých zemích v letech 1811-1964. 

Předkladatelé volí postup spočívající v návrhu dvou novelizačních variant jako reflexi dvou 
hlavních přístupů k dětským dluhům – přístupu ex post a přístupu ex ante. První z nich se 
snaží dětské dluhy řešit až po jejich vzniku, druhý má pak za cíl zamezit jejich samotné 
existenci. Lze mít za to, že obě varianty přispějí k výrazně vyšší ochraně nezletilých.  

Vzhledem k výsledku multikriteriální analýzy a komparace zahraničních řádů považují 
předkladatelé přístup ex ante (obsažený v navrhované změně koncepce svéprávnosti) za 
vhodnější a bližší mezinárodnímu standardu, a přiklání se proto k druhé (komplexnější) 
variantě.  

4 Implementace doporučené varianty a vynucování 
Za implementaci bude odpovědné Ministerstvo spravedlnosti. Ochranu a vymahatelnost práv 
a povinností vyplývajících z nové právní úpravy budou zajišťovat soudy. 

5 Přezkum účinnosti regulace 
Přezkum účinnosti právní úpravy je v případě občanského zákoníku, jakožto stěžejního pilíře 
soukromého práva, ve vztahu jednotlivým jím upraveným oblastem prováděn průběžně. 
Účinnost nově zavedených mechanismů by měla být hodnocena za 5 až 10 let ode dne nabytí 
účinnosti novely.  
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6 Konzultace a zdroje dat 
Data a poznatky, na něž je v této zprávě odkazováno, vycházejí ze zdrojů Ministerstva 
spravedlnosti ČR, Exekutorské komory ČR a také z veřejně dostupných zdrojů. Ministerstvo 
k návrhům změn zákona dospělo na základě vlastního vyhodnocování dosavadního fungování 
právní úpravy. Při vyhodnocování byly zohledněny podněty z prostředí odborné a 
zainteresované veřejnosti.     

7 Kontakt na zpracovatele RIA 
Adam Hexner 
Eliška Hůlová 
Martin Matas 
Jakub Sosna 
Barbora Záleská 
Oddělení civilního práva hmotného 
Odbor legislativní 
Ministerstvo spravedlnosti ČR 
Tel.: + 420 221 997 358 
E-mail: ol@msp.justice.cz 
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