
Spoločné záväzky 

R 42/1974 

V období mezi nabytím dědictví § 460 o. z. a potvrzením nabytí dědictví § 482 a § 483 o. z. 

jsou z právních úkonů týkajících se věcí (majetkových práv) z dědictví povinni i oprávněni vůči 

jiným osobám všichni dědici zůstavitele, kteří dědictví dosud neodmítli, společně a nerozdílně. 

Jejich dědický podíl přitom vyjadřuje míru, jakou se dědici navzájem podílejí na právech a 

povinnostech týkajících se věcí (majetkových práv) z dědictví. 

 

 
R 1/1979 

Platná právna úprava zakotvená v ustanovení § 74 O. z. (teraz § 511 OZ) pripúšťa solidaritu iba 

v tých prípadoch, kde je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté, že viacerí 

dlžníci majú tomu istému veriteľovi splniť dlh spoločne a nerozdielne. Medzi ustanoveniami o 

neoprávnenom majetkovom prospechu nie je osobitný predpis o možnosti založiť solidárnu 

povinnosť súdnym výrokom. V súvislosti s rozhodovaním o nárokoch na vydanie 

neoprávneného majetkového prospechu možno preto založiť solidárnu povinnosť súdnym 

výrokom iba tam, kde je podložená osobitným ustanovením. 

 

 
Najvyšší súd SR, 3 Cdo 143/2008 

I. ak by zmluvu o pôžičke uzavreli ako dlžníci obaja manželia, sú zo zmluvy oprávnení a 

zaviazaní spoločne a nerozdielne len v prípade, že to bolo dohodnuté (§ 511 O.z.); inak by išlo 

o záväzok delený medzi nich rovnakým dielom. 

II. k zmluvu o pôžičke za trvania manželstva uzavrel iba jeden z manželov, je zo zmluvy o 

pôžičke zaviazaný a oprávnený len ten z manželov, ktorý ju ako dlžník uzavrel a k jej platnosti 

nebol potrebný súhlas druhého manžela v zmysle § 145 ods. 2 O.z., pretože zmluvou o pôžičke 

sa peniaze do bezpodielového spoluvlastníctva manželov iba nadobúdajú. 

 

 
Najvyšší súd SR, 3 Cdo 332/2006 

V súlade s § 512 ods. 1 OZ má každý zo spoluveriteľov , čo do svojho podielu rovnaké právne 

postavenie, ako keby bol samostatný veriteľ. 

 

Najvyšší súd ČR, 33 Odo 716/2002 

Splatnosť záväzkov jednotlivých solidárnych dlžníkov nemusí byť totožná a záväzok každého 

z nich sa tiež samostatne premlčuje. Uznanie dlhu jedným zo solidárnych spoludlžníkov (§ 112 

ods. 1 OZ) nemá právne účinky voči ostatným, pretože voči každému zo spoludlžníkov plynie 

premlčacia doba samostatne. To platí aj pre pretrhnutie plynutia premlčacej doby podľa § 110 

OZ.  

 

 

 

 



Najvyšší súd ČR, 30 Cdo 493/2013 

V otázce, kdy nastává prodlení solidárních dlužníků, vychází právní dogmatika i judikatura z 

tzv. teorie plurality. Podle ní má věřitel vůči každému ze solidárně odpovědných dlužníků 

samostatnou pohledávku a může vymáhat splnění dluhu v celém rozsahu nebo jeho část vůči 

jednomu nebo několika nebo všem spoludlužníkům, a to současně nebo postupně. Splněním 

dluhu jedním ze spoludlužníků způsobuje vůči věřiteli zánik dluhu ostatních spoludlužníků. 

Každý ze spoludlužníků je povinen plnit dluh v celém rozsahu, ale věřiteli má být dluh plněn 

jen jednou. Věřitel však nemá právo určit, který spoludlužník má dluh plnit. Jediným, co dluhy 

jednotlivých solidárně zavázaných dlužníků spojuje, je identita plnění, resp. předmětu plnění. 

V případě pasivní solidarity proto existuje tolik právních vztahů, kolik je dlužníků. 

Přirozeným důsledkem teorie plurality je, že u solidárních dlužníků nastává splatnost dluhu, a 

tím i prodlení s jeho splněním u každého dlužníka samostatně. Protože je však úrok z prodlení 

příslušenstvím jediné pohledávky ve smyslu § 121 odst. 3 obč. zák., nevzniká každému ze 

solidárních dlužníků samostatná povinnost hradit úrok z prodlení, ale vzniká jim povinnost 

hradit rovněž úrok z prodlení společně a nerozdílně, ovšem pouze v rozsahu, v jakém jsou 

dotčení dlužníci současně v prodlení. Pokud by některý ze solidárně odpovědných dlužníků byl 

v prodlení a zbylí dlužníci v prodlení nebyli, stíhá za dobu, po kterou je první z dlužníků sám v 

prodlení, povinnost hradit úrok z prodlení výlučně tohoto dlužníka. 

 

R (ČR) Rc 21/2009 

Má-li více dlužníků splnit dluh témuž věřiteli společně a nerozdílně, je věřitel oprávněn 

postoupit pohledávku ve smyslu ustanovení § 524 a násl. obč. zák. i jen vůči některému z těchto 

dlužníků. Postupník se v takovém případě stane věřitelem pohledávky pouze ve vztahu k tomuto 

dlužníku; ostatní spoludlužníci jsou k témuž plnění i nadále zavázáni postupiteli. 

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.4.2008, sp. zn. 29 Odo 1162/2006) 

 


