
Zmena zaväzkovoprávnych vzťahov 

  

Úroky z omeškania  

R 5/2000  

Z povahy ustanovení § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka v spojení s § 3 nariadenia vlády č. 

87/1995 Z. z. vyplýva, že kogentne je stanovená iba horná hranica úrokov z omeškania, ktorej 

prekročenie nie je prípustné. Veriteľ peňažnej pohľadávky môže od dlžníka, ktorý je v 

omeškaní s plnením peňažného dlhu, uplatňovať úroky z omeškania aj v menšom rozsahu, než 

ustanovuje citovaný právny predpis.   

Rozsudok NS ČR, sp. zn. 26 Cdo 2670/2004 zo dňa 22.09.2005 

Uplatnění práva věřitele na zaplacení úroků z prodlení vůči dědicům dlužníka není samo o sobě 

zneužitím práva ve smyslu § 3 odst. 1 obč. zák. (srov. 21 Cdo 895/2001). 

R (ČR) 79/2010 

Ak je dlžník v omeškaní s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo na úroky z omeškania i za 

deň, v ktorom zanikol dlh splnením.  

Rozsudok NS ČR, sp. zn. 29 Cdo 742/1999 zo dňa 28.08.2000 

Ak si účastníci záväzkového vzťahu dojednali pre prípad omeškania so splnením peňažného či 

nepeňažného záväzku zmluvnú pokutu, dlžník je povinný v prípade omeškania so splnením 

uvedeného záväzku zaplatiť veriteľovi dojednanú zmluvnú pokutu a vedľa toho aj úrok 

z omeškania v zmysle ustanovenia § 517 ods. 2 OZ.  

  

Postúpenie pohľadávky   

R 119/2003  

Relevantné oznámenie postupcu dlžníkovi o postúpení pohľadávky bez ďalšieho zakladá 

aktívnu legitimáciu postupníka na vymáhanie postúpenej pohľadávky. Súd z takéhoto 

oznámenia vychádza bez toho, aby ako prejudiciálnu otázku skúmal existenciu a platnosť 

zmluvy o postúpení“.  

 R (ČR) 61/2010  

Oznámil-li postupitel dlužníku, že pohledávku postoupil postupníkovi, pak dlužník nemá (s 

výjimkou případů uvedených v § 525 obč. zák., eventuálně případů, ve kterých by dlužník 

prokázal, že postoupení pohledávky mělo za následek změnu /zhoršení/ jeho právního 

postavení) vůči postupníku ve sporu o úhradu pohledávky k dispozici obranu založenou na 

námitce neplatnosti smlouvy o postoupení pohledávky.  

 R 46/2009  

Zmluva o postúpení pohľadávky uzavretá v rozpore s ustanovením § 525 ods. 2 Občianskeho 

zákonníka je absolútne neplatným právnym úkonom (§ 39 Občianskeho zákonníka). Návrh na 

určenie neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávky môže podať aj dlžník, ak preukáže, že má 



na tomto určení naliehavý právny záujem [§ 80 písm. c) O. s. p.]; nie je rozhodujúce, či mu 

postúpenie oznámil postupca alebo preukázal postupník.   

Rozsudok NS ČR, sp. zn. 26 Odo 1406/2005 zo dňa 07.06.2007 

Postúpenie pohľadávky zo zmluvy o budúcej zmluve v zmysle § 524 obč. zák. nie je možné. 

Predmetom postúpenia pohľadávky podľa tohoto ustanovenía môže byť síce pohľadávka 

akéhokoľvek druhu, teda i nepeňažná, ale postúpenie pohľadávky zo zmluvy o budúcej zmluve 

nie je možné preto, že zmluva o budúcej zmluve je dvojstranný záväzkový vzťah pozostávajúci 

nielen  z práv, ale i z povinností každého účastníka; predmetom cesie však môže byť len právo, 

nie povinnosť. Postupca sa nemôže stať na základe cesie účastníkom zmluvy o budúcej zmluve 

na strane budúceho kupujúceho.  

  

Prevzatie dlhu, pristúpenie k záväzku  

R 31/2002  

Súhlas veriteľa v zmysle ustanovenia § 531 ods. 1 OZ môže byť udelený buď vopred, alebo i 

dodatočne a pret akýto prejav zákon neustanovuje nijaké formálne náležitosti. Ide o 

jednostranný úkon, ktorý môže byť v písomnej forme, ústny alebo i konkludentný.   

R (ČR) 60/2010  

Je-li smlouva o převzetí dluhu ve smyslu § 531 odst. 1 obč. zák. absolutně neplatná, může se 

přejímatel, který převzatý dluh věřiteli uhradil namísto původního dlužníka, domáhat vrácení 

tohoto plnění vůči původnímu dlužníku, nikoliv po věřiteli. 


