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Lektor: JUDr. Iva Podhorská, LL.M. 

 

Anotace modulu 

Závazky jsou s účinností od 1.1.2014 upraveny v jediném právním předpisu, a to v zákoně č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Je tak zrušena dvojkolejnost závazkového 
práva, kdy závazky byly upraveny v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a v zákoně č. 
513/1991 Sb., obchodní zákoník.  Do soustavy jednotlivých smluvních typů NOZ rovněž byly 
zařazeny i ty, které stály mimo občanský i obchodní zákoník (např. pojistná smlouva). NOZ 
rovněž zavádí nové terminologické změny, opouští se tudíž např. ztotožňování smlouvy se 
závazkem nebo závazku s dluhem. Slovem„smlouva“ se tudíž označuje jen určitá právní 
skutečnost, z níž vzniká závazek, „závazkem“ se rozumí obligace, „dluhem“ pak povinnost k 
plnění ze závazku vzniklá. 

 

Cíl modulu: 

Cílem modulu je poskytnout účastníkům ucelený přehled o závazcích se zaměřením na 
jejich jednotlivé typy. V úvodní části bude představen systém závazků podle nové právní 
úpravy – zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, včetně ochrany tzv. slabší strany. Jádro 
modulu tvoří charakteristika jednotlivých typů závazků, vymezení jejich právní úpravy a 
obsahu. Pozornost bude zaměřena rovněž na v praxi nejčastěji používané smluvní typy, 
zejména smlouvu kupní a smlouvu o dílo, včetně smluv obstaravatelského typu. Účastníci se 
seznámí s nejčastějšími modifikacemi smluvních závazků v mezích dispozitivnosti právní 
úpravy a bude pojednáno i o odpovědnostních následcích plynoucích z porušení smluvního 
vztahů a tomu odpovídajících nárocích druhého smluvního partnera. 
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