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http://www.vymahani-pohledavky.cz/exekuce-a-exekutori.4/zastavni-pravo-k-obchodnimu-podilu.33.html

Právo závazkové
http://www.judrvylimcova.sk/img/1.gif

Závazková práva upravují vztahy mezi věřiteli a dlužníky.
Vždy se jedná o právo působící jen mezi smluvními subjekty a
vždy jen mezi živými.
Soubor norem, které tvoří závazkové právo přesahuje Občanský
zákoník. Zasahuje např. do Obchodního zákoníku, Zákoníku práce,
zákonu o rodině apod.

http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/sb0033-2012.pdf
http://zakony.kurzy.cz/40-1964-obcansky-zakonik/
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Základní pojmy: věřitel, dlužník, pohledávka, dluh

Věřitel: subjekt, který má pohledávku = právo požadovat

Dlužník: subjekt povinný plnit dluh

http://media.novinky.cz/914/219144-top_foto1-ayp1j.jpg

Pohledávka: je právo jednoho subjektu ( věřitele) požadovat od druhého
subjektu (dlužníka) určité plnění. Nedojde – li ze strany
dlužníka k dobrovolnému plnění, lze plnění vymáhat soudně.
Dluh: povinnost dlužníka poskytnout slíbené plnění = něco konat nebo dát
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Závazkové právo podle obsahu závazku:

Dát- dlužník je povinen věřiteli něco dát ( např. zaplatit)

Konat - dlužník je povinen něco vykonat ( např. práci)

Zdržet se - dlužník je povinen něco nekonat ( např. nehlasovat)

Strpět - dlužník je povinen něco strpět ( např. přejezd přes pozemek)
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Vznik závazků - závazky vznikají nejčastěji ze smluv a z jiných právních
úkonů. Mohou vzniknout i z jiné právní skutečnosti
jako je bezdůvodné obohacení, způsobená škoda apod.
Obsah závazku - lze vždy změnit dohodou účastníků.
Automaticky se pak mění prodlením dlužníka i věřitele.
V době jeho trvání se také mohou změnit jeho účastníci,např.
postoupením pohledávky jinému věřiteli, převzetím dluhu
nebo tím, že k závazku přistoupí nový, resp. další dlužník.
Závazek lze zajistit i dalšími právními instituty, jako je např.
smluvní pokuta, ručení, dohodu o srážkách ze mzdy .
Závazek zanikne především splněním, ale také výpovědí,
dohodou o jeho nahrazení jiným závazkem apod.
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Základní zásady uzavření smluv dle OZ

smluvní svoboda stran
rovnost stran
dobré mravy
dobrá víra
zákaz zneužití práva (nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu )
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Nejběžnější typy smluv dle OZ
HLAVA PRVNÍ

§ 488-587

Obecná ustanovení

HLAVA DRUHÁ

§ 588-627

Kupní a směnná smlouva

HLAVA TŘETÍ

§ 628-630

Darovací smlouva

HLAVA ČTVRTÁ
HLAVA PÁTÁ

§ 631-656
§ 657-658

Smlouva o dílo
Smlouva o půjčce

HLAVA ŠESTÁ

§ 659-662

Smlouva o výpůjčce

HLAVA SEDMÁ

§ 663-723

Nájemní smlouva

HLAVA OSMÁ

§ 724-741

Příkazní smlouva

HLAVA DEVÁTÁ

§ 742-746

Jednatelství bez příkazu

HLAVA DESÁTÁ

§ 747-753

Smlouva o úschově

HLAVA JEDENÁCTÁ

§ 754-759

Smlouva o ubytování

HLAVA DVANÁCTÁ

§ 760-773

Smlouvy o přepravě

§ 774-777

Smlouva zprostředkovatelská

HLAVA TŘINÁCTÁ

9
http://zakony.kurzy.cz/40-1964-obcansky-zakonik/

http://www.aforismy.eu/citaty/d/obrazy/dluznik_kdyz_zada_pyri_se_a_kdyz_ma_platiti_bledne.jpg

Začátek

Konec
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• Seznam literatury a pramenů
•

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky
a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv
další využití podléhá autorskému zákonu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Závazek označuje vztah mezi věřitelem a dlužníkem, jehož obsahem jsou práva a povinnosti
těchto dvou (či více) osob pouze v rámci tohoto vztahu. Věřitel je tím, kdo má právo od
dlužníka požadovat, aby pro něj (či pro jiného) např. něco vykonal nebo mu něco dal. Naopak
dlužník je k tomuto povinen pouze vůči věřiteli - nikoli vůči jiným osobám. Závazky vznikají
nejčastěji smlouvou.
Příklad: Prodávající (dlužník) se zavázal k tomu, že kupujícímu (věřiteli) prodá dům. Kupující
se na oplátku zavázal k tomu, že prodávajícímu zaplatí sjednanou kupní cenu (v tomto vztahu
má naopak postavení dlužníka on) Věřitel může plnění vymáhat pouze po dlužníkovi.
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