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ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (DLUHU) 

 

Závazek lze zajistit: 

 Ručením 

 Finanční zárukou 

 Dohodou o srážkách ze mzdy 

 Smluvní pokutou (utvrzení dluhu) 



RUČENÍ  

 Vzniká písemným prohlášením ručitele, že 
uspokojí věřitelovu pohledávku pokud tak 
neučiní dlužník 

 Věřitel má právo požadovat splnění na ručiteli 
pokud dlužník nesplnil v přiměřené lhůtě dluh, i 
když jej věřitel k plnění písemně vyzval 

 Zaručí-li se za týž dluh více ručitelů, ručí každý z 
nich věřiteli za dluh celý 

 Ručení zaniká zánikem dluhu, který zajišťuje 

 Ručení nezaniká, pokud dluh zanikl pro 
nemožnost plnění dlužníka a ručitel jej splnit 
může nebo pro zánik právnické osoby, která je 
dlužníkem 



FINANČNÍ ZÁRUKA 

 Vzniká prohlášením výstavce v záruční listině, že 
uspokojí věřitele podle záruční listiny do výše určité 
peněžní částky, pokud dlužník nesplní věřiteli určitý 
dluh 

 Pokud je výstavcem banka jedná se o bankovní 
záruku 

 Záruční listina vyžaduje písemnou formu 

 Potvrdí-li finanční záruku více výstavců, může věřitel 
uplatnit své právo vůči kterémukoli z nich 

 Výstavce ručí za splnění zajištěného dluhu do výše a 
za podmínek uvedených v záruční listině 

 Výstavce bude plnit povinnosti z finanční záruky na 
základě písemné výzvy věřitelem 

 Pokud věřitel neuplatní své právo vůči výstavci v 
době určené záruční listinou, finanční záruka zanikne 



DOHODA O SRÁŽKÁCH ZE MZDY NEBO 

JINÝCH PŘÍJMŮ 

 

 Dluh lze zajistit dohodou věřitele a dlužníka o 

srážkách ze mzdy nebo platu, odměny z dohody, z 

náhrady mzdy apod. 

 Písemná forma 

 Věřitel nabývá práva na výplatu srážek 

okamžikem, kdy byla plátci dlužníkovy mzdy 

dohoda předložena 

 Náklady spojené s placením srážek nese plátce 

mzdy, pokud má plátce plnit podle několika 

dohod současně, potom náklady s placením 

srážek podle druhé a další dohody hradí dlužník 



SMLUVNÍ POKUTA 

 Písemná forma, je součástí smlouvy, sjednává se 

pro případ porušení smluvené povinnosti 

 Musí být uvedena výše smluvní pokuty nebo 

způsob, jak se výše smluvní pokuty určí 

 Pokud je ujednána smluvní pokuta, nemá věřitel 

právo na náhradu škody vzniklé z porušení 

povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 

vztahuje 

 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka 

povinnosti splnit dluh 

 Nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud 

na návrh dlužníka snížit 



ZÁNIK ZÁVAZKU 

Závazek zaniká: 

• Splněním – řádně a včas 

• Při neplnění (jiný způsob zániku závazku) 

• Dohoda 

• Započtení 

• Odstupné 

• Splynutí 

• Prominutí dluhu 

• Výpověď 

• Odstoupení od smlouvy 

• Nemožnost plnění 

• Smrt dlužníka nebo věřitele 
 



ZÁNIK ZÁVAZKU SPLNĚNÍM 

 Dlužník musí splnit dluh na svůj náklad a 

nebezpečí řádně a včas 

 Věřitel není povinen přijmout jiné plnění a 

dlužník nemůže být nucen poskytnout jiné 

plnění, než co je uvedeno ve smlouvě 

 Řádné plnění – podle smlouvy, bez vad 

 Vada odstranitelná – nabyvatel se může 

domáhat opravy nebo doplnění chybějícího zboží 

nebo přiměřené slevy z ceny. 

 Vada neodstranitelná – nelze předmět řádně 

užívat –nabyvatel může odstoupit od smlouvy 

nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny 



 Dluh se plní vcelku 

 Věřitel je povinen přijmout částečné plnění, 

pokud to neodporuje povaze závazku nebo účelu 

smlouvy 

 Zvýšené náklady spojené s částečným plněním 

hradí věřiteli dlužník 

 Kvitance – potvrzení o splnění dluhu (vydává 

věřitel na žádost dlužníka) 

 Nepeněžitý dluh se plní v místě bydliště nebo 

sídla dlužníka,  

 Peněžitý dluh v místě bydliště nebo sídla 

věřitele 

 



ČAS PLNĚNÍ 

 Je-li čas plnění přesně ujednán nebo jinak stanoven, 
je dlužník povinen plnit i bez vyzvání věřitele 

 Pokud není čas plnění ujednán, může věřitel 
požadovat plnění ihned (do 5 dnů, u potravin do 2 
dnů) 

 Čas plnění může být stanoven ve prospěch 
věřitele,dlužníka nebo obou stran 

 Prodlení dlužníka – neplní včas, je v prodlení, 
věřitel může účtovat penále z prodlení, nebo úroky z 
prodlení (při peněžitém dluhu) 

 Prodlení věřitele – nepřijal řádné plnění od 
dlužníka nebo nebyl  v součinnosti potřebné ke 
splnění dluhu 

 Fixní závazek – ujednána přesná doba plnění, 
závazek zaniká počátkem prodlení dlužníka (pokud 
věřitel neoznámí, že na plnění trvá) 



JINÉ ZPŮSOBY ZÁNIKU ZÁVAZKU 

 Dohoda – sjednán zánik závazku, nevznikne 

závazek nový 

 Započtení – lze vzájemně započíst pohledávky 

stejného druhu, k započtení jsou způsobilé 

pohledávky, které lze uplatnit před soudem 

 Zakazuje se započtení  

 proti pohledávce výživného,  

 proti pohledávce úhrady újmy na zdraví,  

 proti pohledávce mzdy, platu, odměny z dohody,  

 pohledávky nejisté nebo neurčité, pohledávky 

promlčené 



 Odstupné – závazek může být zrušen 
zaplacením odstupného, toto právo nemá strana, 
která již plnění druhé strany přijala (i částečné) 
nebo sama druhé straně plnila 

 Splynutí  - pokud splyne jakýmkoli způsobem 
právo s povinností v jedné osobě (věřitel a 
dlužník splyne v jeden subjekt) 

 Prominutí dluhu – věřitel promine dlužníku 
dluh a dlužník s prominutím dluhu souhlasí 
(pokud dlužník neprojevil bez zbytečného 
odkladu nesouhlas výslovně nebo plněním 
dluhu), k prominutí dojde i v případě, že věřitel 
vydá dlužníku kvitanci 



 Výpověď – závazek zaniká uplynutím výpovědní 
doby, při smlouvách na dobu neurčitou, 
výpovědní doba 3 měsíce 

 Odstoupení od smlouvy – na základě ujednání 
smluvních stran nebo ze zákona,  

 při porušení smlouvy podstatným způsobem, 
odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od 
počátku (při částečném plnění lze odstoupit jen 
od nesplněného zbytku) 

 Nemožnost plnění – prokazuje dlužník, dluh se 
po vzniku závazku stal nesplnitelným (nelze ho 
splnit ani za ztížených podmínek, s většími 
náklady nebo za pomoci jiné osoby) 



 Smrt věřitele nebo dlužníka – smrtí věřitele 

právo zanikne, pokud bylo plnění omezeno jen na 

jeho osobu,  

 Smrtí dlužníka povinnost zanikne, pokud jejím 

obsahem bylo plnění, které mělo být provedeno 

osobně dlužníkem, jinak smrtí dlužníka 

povinnost nezaniká 
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