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 Z obsahu dovolania žalobcu vyplýva, že v podanom mimoriadnom opravnom prostriedku namietal
nesprávne právne posúdenie odvolacieho súdu v posúdení právnej otázky:
„či pre záver o (ne)primeranosti výšky zmluvnej pokuty z hľadiska uplatnenia moderačného práva súdu
podľa § 301 Obchodného zákonníka je rozhodujúca výška zmluvnej pokuty v čase jej dojednania, resp.
v čase porušenia povinnosti druhou zmluvnou stranou, alebo je potrebné vychádzať z výšky zmluvnej
pokuty – ktorá sa navýšila v dôsledku dlhodobého omeškania (dlhodobého nesplnenia zmluvnej
povinnosti) druhej zmluvnej strany – v čase rozhodovania súdu.“
Právna veta:
 
I. Pre záver o neprimeranosti výšky zmluvnej pokuty z hľadiska uplatnenia moderačného práva súdu
podľa ustanovenia § 301 Obchodného zákonníka je rozhodujúca výška dohodnutej zmluvnej pokuty v
čase porušenia povinnosti druhou zmluvnou stranou.
 
II. Ako neprimerane vysokú nemožno posúdiť zmluvnú pokutu dohodnutú vo forme určitej sadzby za
určené časové obdobie, ktorej celková výška je dôsledkom dlhodobého porušovania zabezpečenej
povinnosti dlžníkom a s tým spojeným navyšovaním o inak primeranú sadzbu zmluvnej pokuty za určené
časové obdobie.
 
III. Celková výška zmluvnej pokuty, ktorú je dlžník povinný zaplatiť, nie je jediným kritériom, pre ktoré
môže súd postupom podľa § 301 Obchodného zákonníka zmluvnú pokutu znížiť.
 
 

Celé znenie rozhodnutia  R 43/2019 nájdete v produkte EPI Rozhodnutia súdov.

 

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Zabezpečenie záväzku
Nemožnosť domáhať sa zaplatenia zmluvnej pokuty pri odstúpení od zmluvy
Dojednanie zmluvnej pokuty vo všeobecných obchodných podmienkach tvoriacich súčasť spotrebiteľskej
zmluvy
Zmluvná pokuta viazaná na porušenie všetkých zmluvných povinností je neprípustná; neplatnosť nezhojí
ani ak je sankcionované porušenie obsiahnuté v demonštratívnom výpočte
K formulácii dojednania o zmluvnej pokute zabezpečujúcej zotrvanie v právnom vzťahu s poskytovateľom
telekomunikačných služieb z hľadiska ochrany spotrebiteľa
K okamihu vzniku povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu dohodnutú pre prípad omeškania percentom za
každý deň omeškania

Neprimeranosť výšky zmluvnej pokuty, R 43/2019

Stránka 1 / 2

https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2013091&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2013091&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2013091&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=14220990
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/Zabezpecenie-zavazku-2.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/Nemoznost-domahat-sa-zaplatenia-zmluvnej-pokuty-pri-odstupeni-od-zmluvy.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/dojednanie-zmluvnej-pokuty-vo-vseobecnych-obchodnych-podmienkach-tvoriacich-sucast-spotrebitelskej-zmluvy.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/itemid13525711.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/k-formulacii-dojednania-o-zmluvnej-pokute-zabezpecujucej-zotrvanie-v-pravnom-vztahu-s-poskytovatelom-telekomunikacnych-sluzieb-z.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/k-okamihu-vzniku-povinnosti-zaplatit-zmluvnu-pokutu-dohodnutu-pre-pripad-omeskania-percentom-za-kazdy-den-omeskania.htm


Vznik povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu nemožno viazať na splnenie dvoch predpokladov
Riadne ukončenie diela s vadami nebrániacimi jeho užívaniu pri zmluve o dielo uzatvorenej podľa
Obchodného zákonníka
K hľadiskám významným pre záver o neprimeranej zmluvnej pokute

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Žaloba o zaplatenie zmluvnej pokuty

Súvisiace príklady z praxe

Zmluvná pokuta a vplyv na daňové priznanie
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