
Zabezpečenie zaväzkovoprávnych vzťahov 

 

IV. ÚS 182/2001 (ČR) 

Zmluvná pokuta ako sankcia prichádza do úvahy iba za porušenie zmluvy a nemôže teda byť 

postihom za realizáciu dohodnutého práva.  

R 27/2002  

Dôvodné odstúpenie od zmluvy nie je porušením zmluvnej povinnosti, ale výkonom práva, 

ktoré vyplýva buď zo zákona alebo zo zmluvy. Ak účastníci zmluvy o budúcej zmluve 

dohodli zmluvnú pokutu pre prípad odstúpenia od zmluvy, zmluva je v tejto časti neplatná pre 

rozpor so zákonom. 

Ro NS SR t 1. 3. 2004, sp. zn. M Cdo 264/2002, Zo súdnej praxe č. 2/2004  

Platným odstúpením od zmluvy zanikajú aj všetky vedľajšie záväzky vrátane záväzku na 

zmluvnú pokutu, ktoré boli od existencie hlavného záväzku závislé. Ak však nárok na 

zmluvnú pokutu vznikol ešte pred odstúpením od zmluvy z dôvodu jej skoršieho porušenia, 

nárok na zmluvnú pokutu nezaniká, ale je obmedzený len do doby platného odstúpenia od 

zmluvy. 

 

R 61/1973 

K ručiteľskému záväzku jedného z manželov nie je potrebný súhlas druhého manžela. 

Prevzatím ručiteľského záväzku jedným z manželov nevzniká spoločný ručiteľský záväzok 

obidvoch manželov. Právnym úkonom, ktorým jeden z manželov preberá ručiteľský záväzok, 

nevzniká teda v žiadnom prípade spoločný ručiteľský záväzok oboch manželov, ale dotyčný 

manžel sa stáva samostatným individuálnym ručiteľom práve tak, ako je samostatným 

dlžníkom, ak si napr. vypožičal peniaze na akýkoľvek účel alebo ak spôsobil niekomu škodu a 

pod. Druhý manžel sa nestáva ani tu osobným dlžníkom; iba spoločný majetok manželov sa 

stáva so zreteľom na ich bezpodielový vzťah k tomuto majetku možným zdrojom uspokojenia 

veriteľa jedného z manželov. 

  

R (ČR) 58/2009 

Ak nie je dohodnuté inak, v rozsahu, v akom ručiteľ ručí za zaplatenie istiny pohľadávky, ručí 

aj za jej príslušenstvo tvorené zákonnými úrokmi z omeškania.  

 

Rozsudok NS SR spis. zn. 4Obdo/37/2016 zo dňa 23. 8. 2017 

Dedením zo zákona dochádza k zmene oprávneného alebo povinného subjektu všetkých 

majetkovoprávnych vzťahov okrem tých, ktoré sa svojím charakterom vzťahujú výlučne na 

osobu poručiteľa (§ 579 ods. 1 OZ). Z princípu univerzálnej sukcesie vyplýva, že na dedičov 

prechádzajú všetky povinnosti a záväzky poručiteľa, ktoré nezanikli jeho smrťou a nie je pritom 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/#paragraf-579


rozhodujúce, či záväzok bol v čase smrti poručiteľa splatný alebo nie, rozhodujúce je iba to, či 

dlh (záväzok) vznikol za života poručiteľa a či ide o záväzok majetkovej alebo osobnej povahy. 

Ručiteľský záväzok záväzkom majetkovej povahy bezpochyby je. 

 

R 1/1961  

Pohľadávku možno uznať opätovne ( teda niekoľkokrát za sebou ) s účinkom ustanoveným OZ. 

Možno uznať aj pohľadávky priznané rozhodnutím súdu , úradov alebo orgánov verejnej 

správy. 

 

 


