
FRANCÚZSKY CODE CIVIL (1804) – (2) 
 DSP – prednáška (JUDr. Ján Puchovský, PhD.) 



CC – vecné právo 

• rozlišovanie hnuteľných a nehnuteľných vecí 
• nehnuteľnosti : 
     - čl. 518 – „Pôda (pozemky) a stavby sú nehnuteľnosťami 

podľa svojej povahy.“ 
     - čl. 519 a nasl. – vymedzenie ďalších typov nehnuteľností 
• hnuteľné veci : 
     - čl. 528 – „V dôsledku svojej povahy sú hnuteľnosťou 

predmety, ktoré môžu zmeniť miesto na ktorom sa nachádzajú 
.... napr. zvieratá, alebo .... napr. neživotné predmety. “ 

     - čl. 529 – vymedzenie ďalších typov hnuteľností 
 

 
 



CC – vecné právo 

• čl. 543 – „Na veci možno mať alebo právo vlastníctva alebo 
jednoduché právo užívania, alebo len právo žiadať splnenie 
pozemkových služobností (servitútov). “ 

• čl. 538 – 540 – vymedzenie vecí, ktoré patria výlučne do 
štátneho vlastníctva (napr. cesty, ulice, rieky) 

• Vlastníctvo = právo veci užívať a nakladať s nimi spôsobom čo 
najabsolútnejším (najzvrchovanejším), pokiaľ nejde o spôsob 
zakázaný zákonmi alebo nariadeniami (čl. 544) 

• čl. 545 – inštitút vyvlastnenia (jeho podmienky – len z dôvodu 
verejného prospechu a za spravodlivú a predbežnú náhradu) 

 



CC – vecné právo 

• čl. 546 a nasl. – právo na prírastok (čl. 546: „Vlastníctvo veci 
.... poskytuje právo na všetko, čo vec plodí  a čo sa s ňou, či už 
prirodzene alebo umele spojí ako príslušenstvo. “) 

• čl. 547: Na základe práva na prírastok patria vlastníkovi:  
                     - plody zeme prirodzené alebo priemyselne ťažené,                 
                     - plody občianske,  
                     - mláďatá zvierat. 
• čl. 552 – zásada superficies solo cedit (povrch ustupuje 

spodku): „Vlastníctvo pozemku (pôdy) zahŕňa v sebe 
vlastníctvo toho, čo sa nachádza zvrchu (nad povrchom), aj 
toho, čo sa nachádza zospodu (pod povrchom). “ 

 



CC – vecné právo 

• inštitút uzusfrukt (čl. 582 a nasl.) – právo k cudzej veci 
oprávňujúce uzusfruktiéra užívať všetky druhy plodov, ktoré 
môže produkovať predmet, na ktorý má uzusfrukt 

• servitúty (pozemkové bremená) – čl. 637: servitút = bremeno, 
uložené na imanie s cieľom využitia imania, patriaceho 
druhému vlastníkovi a pre výhody tohto imania 

• držba = ovládanie alebo užívanie veci alebo práva, ak táto vec 
je v našich rukách alebo ak toto právo uskutočňujeme 
prostredníctvom druhej osoby, ktorá má vec alebo ktorá 
vykonáva právo v našom mene (čl. 2228) 

 

 



CC – manželské majetkové právo 

• čl. 1387 – 1581 – úprava manželského majetkového práva 
• čl. 1387 – „Zákon upravuje manželský zväzok v majetkových 

vzťahoch len ak chýbajú osobitné dohovory, ktoré manželia 
môžu uzatvárať podľa svojho uváženia s výhradou, aby sa tieto 
dohovory nepriečili dobrým mravom. “ 

• čl. 1391 – Manželia môžu vyhlásiť, že majú úmysel uzatvoriť 
manželstvo na základe:  

     1) režimu spoločenstva alebo  
     2) režimu vena. 

 



CC – dedičské právo 

• Dedenie: 
    - zo zákona  
    - zo závetu 
• Dedenie zo závetu malo prednosť pred dedením zo zákona.  
• Dedenie zo závetu upravené v CC spolu s darovaním medzi 

živými – jediné dva spôsoby disponovania vecami 
bezodplatným  spôsobom (čl. 893) 

 



CC – dedičské právo 

• Bezodplatné poskytnutie majetku uskutočnené 
prostredníctvom úkonov medzi živými alebo prostredníctvom 
závetu nemohlo prevyšovať polovicu majetku, ktorý patrí 
osobe uskutočňujúcej toto nakladanie, ak zanechávala po 
svojej smrti len jedno zákonné dieťa:  tretinu – ak zanecháva 
dve deti: štvrtinu – ak zanecháva tri a viac detí. (čl. 913)  

• dispozičný podiel = časť majetku, s ktorou mohol poručiteľ 
voľne disponovať 



CC – dedičské právo 

• Dedenie zo zákona – V prípade, ak neexistoval platný závet, 
alebo bol závet neúčinný, dedilo sa podľa zákona. Pri dedení 
zo zákona bližší stupeň príbuzenstva vylučoval vzdialenejší. Ak 
poručiteľ nemal dedičov, majetok prechádzal na nemanželské 
deti, potom na pozostalého manžela a ak ich nebolo, tak na 
štát (odúmrť). 



CC – záväzkové právo 

• Záväzky podľa vzoru rímskeho práva vznikali: 
     - zo zmluvy (contrat) 
     - akoby zo zmluvy (quasi contrat) 
     - z protiprávnych konaní (délit)  
     - z akoby protiprávnych konaní (quasi délit). 
• čl. 1101 – zmluva = dohoda, ktorou jedna osoba alebo 

niekoľko osôb sa zaväzuje pred druhými osobami, alebo pred 
niekoľkými inými osobami, niečo dať, niečo urobiť, alebo 
niečo nerobiť. 



CC – záväzkové právo 

• čl. 1108 – štyri podmienky pre platnosť zmlúv:  
      1) súhlas strany, ktorá sa zaväzuje   
      2) spôsobilosť uzavrieť zmluvu 
      3) určený (jestvujúci, možný) predmet, ktorý tvorí obsah 

záväzku 
      4) dovolený základ (dôvody) (čiže kauza) záväzku. 
• čl. 1134 – Zákonne uzavretá zmluva sa pre tých, čo ju uzatvorili 

stávala zákonom. Mohla byť zrušená len vzájomným súhlasom 
strán alebo z dôvodov z ktorých zákon dovoľuje zrušenie 
záväzku. 

• čl. 1382 – 1383 – zodpovednosť za škodu 



CC – záväzkové právo 

• Code civil upravoval rôzne zmluvné typy, napr.: 
     - predaj (čiže kúpna zmluva) 
     - nájomná zmluva rozdelená na dva druhy:  
         - nájom vecí 
         - nájom práce (ktorý zahŕňal pracovnú zmluvu,    
           zmluvu o preprave a zmluvu o dielo) 
     - zmluva o spoločenstve 



CC – záväzkové právo 

• predaj (kúpna zmluva) – čl. 1582 – 1701 
      - „Predaj je dohovor ktorým sa jeden zaväzuje odovzdať vec a 

druhý za ňu zaplatiť.“ (čl. 1582) 
      - „Pre strany je uskutočnený a vlastníctvo podľa zákona 

nadobudne kupujúci od predávajúceho od momentu, keď sa 
dosiahla dohoda o veci a o cene, hoci by vec nebola 
odovzdaná a cena nebola zaplatená “ (čl. 1583) 

     - dva základné záväzky predávajúceho: záväzok poskytnúť vec   
a garantovať vec, ktorú predá (čl. 1603) 

     - hlavná povinnosť kupujúceho: zaplatenie ceny v ten deň a 
na tom mieste, ako je to určené zmluvou o predaji (čl. 1650) 



CC – záväzkové právo 

• nájomná zmluva – čl. 1708 – 1831 
      - dva druhy nájomnej zmluvy: 
             - nájom vecí,  
             - nájom práce 
• nájom vecí – zmluva, ktorou sa jedna strana zaväzuje 

poskytnúť druhej strane užívanie veci na určitý čas a za určitú 
odplatu, ktorú sa druhá strana zaväzuje zaplatiť (čl. 1709) 

• nájom práce – zmluva, ktorou sa jedna strana zaväzuje niečo 
urobiť pre druhú stranu za odplatu, ktorá sa určuje ich 
dohovorom (čl. 1710) 
 

 

 



CC – záväzkové právo 

• tri hlavné druhy nájmu práce a podnikateľskej činnosti (čl. 
1779) 

      - nájom pracovníkov (zodpovedá pracovnej zmluve) 
      - nájom povozníkov (zodpovedá zmluve o preprave) 
      - nájom podnikateľov prác (diel) (zodpovedá zmluve o dielo) 
• čl. 1781 - nerovné postavenie zmluv. strán pri nájme práce: 

„Verí sa pánovým tvrdeniam:  
             - o výške platu,  
             - o zaplatení odmeny za uplynulý rok,  
             - o platbách uskutočnených na účet náhrad za bežný rok.“   
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