
 
 

DEJINY SÚKROMNÉHO PRÁVA  
(úvod) 

 
 



      Členenie práva na verejné a súkromné právo 

- typické pre kontinentálny právny systém, ktorého súčasťou je 
aj súčasný slovenský právny poriadok 

- Ulpianus: „Verejné právo je zamerané na záujem rímskeho 
štátu, kým súkromné na záujem jednotlivcov“ 

- viaceré teórie odôvodňujúce dualizmus verejného a 
súkromného práva 

- teória subjektov: pre odlíšenie verejného práva od 
súkromného je rozhodujúce, či sa v právnom vzťahu 
zúčastňuje právny subjekt, ktorý má zvrchovanú moc a túto 
moc vykonáva aj v tomto vzťahu (verejné právo – napr. štátne 
právo, správne právo), alebo nie (súkromné právo). 

 



 
Súkromné právo – charakteristické črty 

  
 

- zásada rovnosti účastníkov súkromnoprávnych vzťahov 
(účastníci týchto vzťahov majú rovnaké postavenie a žiadny z 
nich nemôže druhému účastníkovi jednostranne nanútiť 
povinnosť ani jednostranne, t.j. proti jeho vôli na neho previesť 
právo) 

- horizontálne vzťahy 
- dispozitívne normy (väčšina noriem súkromného práva) 
- kogentné normy (menšina) 
 



Súkromné právo – odvetvia v SR 
1) občianske právo ako všeobecné súkromné právo 

(občianske právo hmotné) – v SR k nemu priraďujeme 
aj právo duševného vlastníctva 

 
2) obchodné právo  
 
3) individuálne pracovné právo (ako časť pracovného 

práva) 
 
4) medzinárodné právo súkromné 



Všeobecné súkromné právo – systémové súčasti 

 
1) osobné právo  
2) rodinné právo 
3) vecné právo 
4) záväzkové právo 
5) dedičské právo 
 

 



Osobné právo 

Zahŕňa problematiku FO a PO a ich právnej spôsobilosti.  
 
Subjekty práva:  
- fyzické osoby (FO)  
- právnické osoby (PO): 
      - korporácie (združenia osôb)  
      - nadácie (združenia majetku) 
 



Osobné právo (pokrač.) 

Rozlišujeme: 
- spôsobilosť na práva a povinnosti (čiže spôsobilosť mať práva 

a povinnosti, spôsobilosť byť subjektom práv) – vzniká 
narodením (výnimka – nasciturus), zaniká smrťou. 

-    spôsobilosť na právne úkony (čiže spôsobilosť konať s 
právnym účinkom) – vyžaduje sa na ňu určitá rozumová a 
vôľová vyspelosť (rozhodujúce zvykne byť vekové kritérium, 
deti majú len obmedzenú spôsobilosť na právne úkony). V 
rámci tejto spôsobilosti rozlišujeme spôsobilosť na právne 
úkony a spôsobilosť na protiprávne úkony (deliktuálnu 
spôsobilosť). 

 



Rodinné právo 

Rodinné právo upravuje: 
1) vzťahy medzi manželmi: 
 - vznik manželstva (vrátane predpokladov a podmienok pre 

vznik manželstva), forma uzavretia manželstva, 
       - osobné práva a povinnosti manželov 
       - manželské majetkové právo 
       - zánik manželstva 
2) vzťahy medzi rodičmi a deťmi 
3) vzťahy nahrádzajúce výkon niektorých rodičovských práv 

(napr. opatrovníctvo, poručníctvo) 
 



Vecné právo 

- úprava súkromnoprávnych vzťahov viažucich sa prioritne na 
určitú vec.  

- rieši vzťah medzi ľuďmi a vecami.  
 
Do vecného práva zaraďujeme: 
     - vlastnícke právo 
     - držba 
     - vecné práva k cudzej veci (vecné bremená, záložné právo a 

zádržné právo). 
 
 



Vecné právo (pokrač.) 

Vlastnícke právo - triáda vlastníckych oprávnení: 
- právo vec užívať a požívať jej plody a úžitky / užívacie a 

požívacie právo (ius utendi et fruendi) 
- právo vec držať / právo držby (ius possidendi) 
- právo s vecou nakladať/disponovať / dispozičné oprávnenie (ius 

disponendi) 



Záväzkové právo 

Záväzkové právo upravuje práva a povinnosti účastníkov 
súkromnoprávnych vzťahov vznikajúce v rámci 
najrozmanitejších výmennohodnotových foriem: pohyb vecí, 
disponovanie vecami a rôzne služby.  

- dve strany záväzkovoprávneho vzťahu – veriteľ a dlžník 
(vzájomné práva a povinnosti). 

 



Záväzkové právo (pokrač.) 

V záväzkovom práve rozlišujeme: 
     - záväzky zo zmluvy (napr. kúpna zmluva, zámenná zmluva, 

nájomná zmluva, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, zmluva o 
výpožičke, príkazná zmluva, zmluva o úschove) 

     - záväzky z deliktu (zodpovednosť za škodu a za bezdôvodné 
obohatenie) 

 



Dedičské právo 

- upravuje dedenie (= prechod práv a povinností FO z dôvodu jej 
smrti /mortis causa/ na iné subjekty – označuje sa ako 
dedičská postupnosť /dedičská sukcesia/) 

- Rozlišujeme: 
     - dedenie zo zákona 
     - dedenie zo závetu (závet = právny úkon mortis causa, 

v ktorom poručiteľ disponuje svojím majetkom pre prípad 
smrti. 

- Ak sa nededí na základe závetu, alebo sa na jeho základe dedí 
len časť majetku, nastupuje dedenie zo zákona (dedičia sú 
určení na základe ustanovení zákona) 
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