
Zánik zaväzkovoprávnych vzťahov 

 

R 13/1990 

Jestliže dlužník neuvede při plnění dluhu, který z více dluhů chce plnit, uhradí se dluh nejdříve 

splatný, třebaže by mohl být i promlčený. V takovém případě nemůže se už dlužník následně 

dovolávat s úspěchem promlčení dluhu, na který bylo plněno uvedeným způsobem.   

 

NS SR 3 Cdo 115/20018 - Synalagmaticky záväzok 

V dôsledku vzájomnej viazanosti a podmienenosti práv a povinností účastníkov zo zrušenej 

zmluvy (§ 457 Občianskeho zákonníka) je aj procesné uplatnenie a uspokojenie práva jednej 

zmluvnej strany (na vrátenie ceny diela) viazané na uspokojenie obdobného práva druhej 

zmluvnej strany (na vrátenie predmetu diela) a že povinnosť jednej z nich plniť je viazaná na 

rovnakú povinnosť druhej. Žiadna z nich teda nemôže samostatne uplatniť svoje právo na 

plnenie, poskytnuté podľa zrušenej zmluvy, lebo § 457 Občianskeho zákonníka upravuje nielen 

spôsob, ale aj rozsah vzájomného plnenia. 

So zreteľom na uvedené sa žalobcovia v prejednávanej veci mohli domáhať na súde vrátenia 

svojho plnenia bez toho, aby v žalobe vyjadrili podmienenosť tohto plnenia nárokom druhej 

strany, len ak by sami neboli povinní vrátiť plnenie žalovanému (teda len ak by podľa zrušenej 

zmluvy plnil výlučne on alebo ak by do vyhlásenia rozsudku splnili svoju povinnosť vrátiť 

žalovanému jeho plnenie). 

R 107/1998 

Ak veriteľ namiesto peňažného plnenia vyplývajúceho z rozhodnutia súdu prevzal od dlžníka 

vecné plnenie bez toho, aby účastníci túto nováciu záväzku urobili v písomnej forme a veriteľ 

potom na základe vykonateľného rozhodnutia súdu podal návrh na nariadenie výkonu 

rozhodnutia na vymoženie prisúdenej peňažnej pohľadávky, súd neprihliadne na obranu 

povinného, že záväzok už splnil, povinný sa môže domáhať vrátenia vecného plnenia z dôvodu 

bezdôvodného obohatenia. 

II. ÚS 26/2012 

Ústavný súd konštatuje, že v ustanovení 17. hlavy 8. časti Občianskeho zákonníka zmluva o 

dôchodku je upravená ako samostatný zmluvný typ. Táto zmluva môže byť uzatvorená aj ako 

zmluva s jednostranným plnením, v takom prípade sa svojím charakterom blíži zmluve 

darovacej. Dôvod uzatvorenia tejto zmluvy zákon neustanovuje (a ani ho nijako neobmedzuje). 

Jej podstata spočíva v záväzku jednej zmluvnej strany poskytovať plnenie druhej zmluvnej 

strane počas trvania zmluvy. Zákonodarca vymedzuje jej trvanie predovšetkým tým, že používa 

pojem „na doživotne“, a umožňuje ju tak „na doživotie“ uzatvoriť. V takom prípade je zjavne 

zmyslom právnej úpravy poskytnúť osobe z takejto zmluvy oprávnenej záruku plnenia zo strany 

osoby povinnej na doživotie, teda do zániku zmluvy. Vypovedať zmluvu o dôchodku by bolo 

možné iba v prípade, ak by takýto postup pripúšťal Občiansky zákonník. Krajský súd bol toho 

názoru, že Občiansky zákonník tento postup pripúšťa v § 582 ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

Podľa názoru ústavného súdu tento záver krajského súdu neobstojí, pretože je v rozpore s 

účelom a zmyslom (špeciálnej) právnej úpravy zmluvy o dôchodku. Bolo by v rozpore s účelom 



a zmyslom právnej úpravy zmluvy o dôchodku pripustiť, aby istota poskytovania dôchodku 

oprávnenej osobe bola (v takýchto prípadoch) narušená možnosťou povinnej osoby kedykoľvek 

zmluvný vzťah ukončiť. Preto je v takýchto prípadoch vylúčené tento zmluvný typ ukončiť 

výpoveďou podľa § 582 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Pre úplnosť ústavný súd uvádza i to, 

že dojednanie zmluvy o dôchodku „na doživotne“ je navyše nepochybne potrebné považovať z 

hľadiska povahy tohto dojednania za dojednanie zmluvy na dobu určitú. 

R 17/1983 

Dojde-li po uzavření smlouvy o převodu nemovitosti k tomu, že nabyvatel z této smlouvy se v 

mezidobí do její registrace (vkladu do katastra nehnuteľnosti) stal dědicem veškerého majetku 

převodce z uvedené smlouvy, pak došlo ke splynutí práv a povinností převodce a nabyvatele, 

jehož následkem je zánik vázanosti smluvními projevy podle smlouvy o převodu nemovitosti. 

 

NS SR 3 M Cdo 13/2009 

1. Pokiaľ ide o dohodu o urovnaní v zmysle § 585 Občianskeho zákonníka, touto si 

účastníci záväzkového právneho vzťahu odstraňujú spornosť alebo pochybnosť 

vzájomných práv a povinností tým, že ich ruší a nahradzuje ich novými, t.j. doterajší 

záväzok tak zaniká a je nahradený záväzkom novým, ktorý vyplýva z urovnania. 

Dohoda o urovnaní je samostatným zaväzovacím dôvodom – právnym dôvodom vzniku 

záväzku. Po uzavretí dohody o urovnaní sa už veriteľ nemôže domáhať plnenia z 

pôvodného záväzku, ale len plnenia z nového záväzku z dohody o urovnaní. 

2. Účelom urovnania v zmysle tohto ustanovenia je odstrániť spornosť alebo pochybnosť 

vznikajúcu napr. o tom, či boli splnené predpoklady vzniku alebo zániku určitého práva, 

spornosť alebo pochybnosť týkajúcu sa výšky pohľadávky, jej splatnosti a pod., pričom 

spornosť alebo pochybnosť môže byť skutková i právna, objektívna i subjektívna. 

Urovnaním môžu byť medzi účastníkmi upravené akékoľvek sporné práva, ktorými 

môžu disponovať. Spornosťou práva v zmysle § 585 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa 

nemienia súdne spory, ale rozdielny názor účastníkov na otázku existencie, platnosti 

záväzku, jeho kauzy či obsahu (napr. v akom rozsahu má byť plnené, kedy a pod.). Stačí, 

že jednej zo strán sa určité právo, ktoré je súčasťou ich vzájomného právneho vzťahu 

javí sporným bez ohľadu na to, či spor objektívne existuje. Môže ísť o pochybnosť 

subjektívnej povahy, ktorej príčinou môže byť aj omyl. Podmienkou platnosti dohody 

o urovnaní pritom nie je existencia pôvodného (urovnávaného) právneho vzťahu medzi 

účastníkmi tejto dohody. Účelom urovnania je predísť ďalším nezrovnalostiam alebo 

sporom tým, že pôvodný záväzok, v ktorom sa sporné právo vyskytlo, sa zruší a nahradí 

záväzkom novým. Urovnanie sa môže týkať len niektorých vzájomných práv a 

povinností, ohľadom ktorých účastníci neboli v zhode, ale tiež celého záväzku 

(záväzkového právneho vzťahu) alebo všetkých doterajších záväzkov medzi 

účastníkmi, avšak s výnimkou tých práv (a im zodpovedajúcich povinností), na ktoré 

niektorý z účastníkov nemohol pomýšľať v dobe, keď bola dohoda o urovnaní uzavretá. 

 


