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ZÁVAZKY 

VZNIK A ZMĚNA ZÁVAZKU 

Část 4. občanského zákoníku 

Relativní majetková práva 



VZNIK ZÁVAZKU 

 Závazek  = vztah mezi věřitelem a dlužníkem 

 Věřitel – strana oprávněná, má právo na určité 

plnění (pohledávku) 

 Dlužník – strana povinná, má povinnost splnit 

závazek (dluh) 

 Ze závazku je dlužník povinen: 

 něco dát, 

 něco konat, 

 něčeho se zdržet, 

 něco strpět. 



VZNIK ZÁVAZKU 

 

Předmět závazku musí být majetkové 

povahy a odpovídat zájmu věřitele 

 

Způsoby vzniku závazku: 

 Uzavření smlouvy 

 Veřejná soutěž 

 Veřejný návrh 

 Smlouva o smlouvě budoucí 

 



UZAVŘENÍ SMLOUVY 

 Smlouva = souhlasný projev vůle alespoň dvou stran 

 Strany projevují vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit 

se obsahem smlouvy 

 Je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah 

 Návrh na uzavření smlouvy = nabídka (musí 

obsahovat podstatné náležitosti smlouvy) 

 Nabídka může být učiněna v písemné i ústní formě 

 Nabídku lze odvolat nebo zrušit nebo může být 

neodvolatelná (na základě dohody smluvních stran) 

 Neodvolatelnou nabídku lze zrušit, pokud zrušení 

dojde před doručením nabídky nebo alespoň současně 

s ním 



UZAVŘENÍ SMLOUVY 

 Přijetí nabídky – pokud strana, které je 

nabídka určena vůči navrhovateli projeví 

souhlas 

 Dodatky,výhrady, omezení nebo jiné změny  = 

odmítnutí nabídky a považuje se za novou 

nabídku 

 Přijetí nabídky lze zrušit – zrušení musí dojít 

navrhovateli nejpozději s přijetím. 

 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí 

nabídky nabývá účinnosti 



OBSAH SMLOUVY 

 Podstatné náležitosti smluv jsou dány zákonným 

ustanovením pro jednotlivé typy smluv 

 Při určení obsahu se také přihlíží k účelu, který 

smlouva sleduje a k okolnostem, za kterých byla 

smlouva uzavírána 

 Část obsahu smlouvy lze určit odkazem na 

obchodní podmínky, které jsou stranám známy 



PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI SMLOUVY 

Smluvní strany 

Předmět  

Množství, kvalita 

Cena  

Dodací lhůty 

Platební podmínky 

Způsoby zajištění splnění 
smlouvy 

Podmínky pro odstoupení 
od smlouvy 

Datum, podpisy 



VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ 

NABÍDKU 

 Má povahu poptávky 

 Písemná forma 

 Vyhlašovatel vymezí předmět plnění, obsah 

zamýšlené smlouvy, způsob podávání nabídek, lhůtu 

pro podávání nabídek, lhůtu pro oznámení vybrané 

nabídky 

 Obsah podmínek soutěže vhodným způsobem zveřejní 

 Po dobu soutěže nesmí vyhlašovatel podmínky měnit 

nebo soutěž zrušit 

 Vyhlašovatel vybere nejvhodnější z nabídek a oznámí 

její přijetí navrhovateli a vyrozumí bez zbytečného 

odkladu navrhovatele, jejichž nabídky odmítl 



VEŘEJNÝ NÁVRH 

 Má povahu nabídky 

 Navrhovatel se obrací na neurčité osoby s návrhem na 

uzavření smlouvy 

 Smlouva je uzavřena s tím, kdo včas a v souladu s 

návrhem nejdříve oznámí, že veřejný návrh přijímá 

 Pokud návrh přijme současně několik osob, je 

smlouva uzavřena s osobou, kterou zvolil navrhovatel 

 Pokud je v návrhu výslovně stanoveno, může být 

smlouva také uzavřena s určitým počtem osob, 

případně se všemi, kdo návrh přijali ve stanovené 

lhůtě 

 Navrhovatel oznamuje příjemci uzavření smlouvy bez 

zbytečného odkladu po přijetí veřejného návrhu 



SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ 

 Zakládá závazek jedné či obou stran uzavřít ve 
sjednané lhůtě (jinak do 1 roku) budoucí smlouvu 

 Je nutné její sjednání v písemné formě 

 

 Podstatné části: 

 Určení smluvních stran 

 Určení předmětu plnění budoucí smlouvy 
(alespoň obecně) 

 Určení doby, ve které musí být budoucí smlouva 
uzavřena 



SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ 

Z této smlouvy vyplývá KONTRAKTAČNÍ 
povinnost – povinnost uzavřít smlouvu za 
předpokladu, že oprávněná strana ve 
sjednané lhůtě podá návrh na uzavření 
smlouvy, který je co do obsahu v souladu 
se smlouvou o smlouvě budoucí 

Pokud povinná strana návrh nepřijme a 
smlouvu neuzavře,má navrhovatel právo 
domáhat se nápravy u soudu nebo 
požadovat náhradu škody, která vznikla v 
důsledku neuzavření smlouvy 



SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ 

SMLOUVY 

 Povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká, 

pokud: 

 Návrh je předložen opožděně 

 Oprávněná strana nevyzvala k uzavření smlouvy 

včas 

 Obsah návrhu neodpovídá ujednání stran 

 Po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí došlo k 

takové změně okolností, že není rozumné 

uzavření smlouvy požadovat 

 



ZMĚNY ZÁVAZKU 

ZMĚNA SMLUVNÍCH STRAN 

 Změnou závazku se rozumí změna smluvních 

stran (změna v osobě věřitele a dlužníka) a 

změna obsahu závazku (novace a narovnání) 

 Změna věřitele = postoupení pohledávky 

 Na základě smlouvy o postoupení pohledávky, 

písemná forma, postupují se také všechna práva 

s pohledávkou spojená, včetně jejího zajištění 

 Nelze postoupit pohledávku, která zaniká smrtí 

 O postoupení pohledávky věřitel nebo postupitel 

informuje dlužníka 

 Postoupit lze i soubor pohledávek 



ZMĚNY ZÁVAZKU 

 Změna dlužníka = převzetí dluhu 

 Na základě smlouvy o převzetí dluhu, písemná 
forma 

 K převzetí dluhu musí dát věřitel souhlas 

 Obsah závazku se převzetím dluhu nemění 

 Zajištění dluhu poskytnuté třetí osobou trvá jen 
tehdy, pokud třetí osoba se změnou dlužníka 
souhlasí 

 Přistoupení k dluhu – na základě ujednání s 
věřitelem bez dlužníkova souhlasu, že za 
dlužníka splní jeho dluh, stává se novým 
dlužníkem vedle původního a je spolu s ním 
zavázán splnit dluh 



ZMĚNA V OBSAHU ZÁVAZKU 

 

 Strany si písemnou formou sjednají změnu svých 

práv a povinností 

 Novace – dohodou o změně obsahu závazku se 

dosavadní závazek ruší a nahrazuje se novým, 

 Narovnání – strany si ujednáním upraví práva 

a povinnosti mezi nimi dosud sporné nebo 

pochybné 
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